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สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) 

---------------------------- 
ส่วนที่ ๑ ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
                    ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้
มอบหมายให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงมหาดไทย            
เป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
                         กระทรวงมหาดไทย ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยร่วมกับ
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอ.
รมน.) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้                           
                  1. ผลความคืบหน้าในการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
                           ส าหรับผลการด าเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือการปฏิรูป ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 
2558 สรุปได้ดังนี้ 

               1.1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น  
                        กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูประดับจังหวัด/ 
อ าเภอ/ท้องถิ่น  ด าเนินการ ดังนี้ 
                       1) การชี้แจงท าความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ  (คสช. ) จ านวน 52,596 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
4,395,995 คน 
                       2) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดอง ส่งเสริมความสามัคคี
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ โดยการจัดงานประเพณี  การจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ  
จ านวน 33,117 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5,761,395 คน 
                       3) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่จ านวน 168 เรื่อง แก้ไข
ได้ จ านวน   136 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.09 
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                    1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)  
                          กระทรวงมหาดไทยได้ให้คณะกรรมการหมู ่บ้าน ซึ ่งเป็นกลไกหลักในการ
บริหารการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการบริหารและพัฒนาหมู่บ้าน ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ส่งเสริมค่านิยมในการท างานเป็นทีม อันจะน าไปสู่ความ
ปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้อ าเภอก าหนดหลักสูตรหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์
ของโรงเรียนกรรมการหมู่บ้านระดับอ าเภอ และด าเนินกิจกรรมจ านวน 1 หลักสูตรทั้ง 877 อ าเภอท่ี
มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 
เมื ่อผ่านการอบรมจะต้องไปขยายแนวคิดการปลูกฝังความรักสามัคคี และปฏิบัติงานร่วมกับ
ประชาชนในเชิงสร้างสรรค์ ขณะนี้มีอ าเภอที่ก าหนดหลักสูตรแล้ว 537 อ าเภอ มีการน าแกนน า กม.
เข้ารับการอบรม จ านวน 199,091 คน มีการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน เช่นการส่งเสริมสนับสนุนน าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การปฏิญาณตนเทิดทูนปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ การแสดงกิจกรรมพื้นบ้านเพื่อ
ปลูกฝังความสามัคคี จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ จ านวน 48,127 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 2,713,011 คน 
                      1.3  โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์   
                         กระทรวงมหาดไทยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักการ
ปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างความปรองดอง ลดการ
เผชิญหน้าโดยได้อบรมแกนน าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย อ าเภอละ 1 คน รวม 878 คนและ
จ่าจังหวัดๆ ละ 1 คน รวม 76 คน รวมทั้งสิ้น 954 คน เพื่อมอบหมายภารกิจให้อ าเภอร่วมกับ
วิทยากรแกนน าระดับอ าเภอ ขยายผลการด าเนินการไปยังแกนน าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย 
อ าเภอละ 10 คน และอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย หมู่บ้านละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 87,800 คน 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เช่น  การท าตัวเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยในชุมชน การเคารพกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นต่างของบุคคลอื่น การสร้างจิตส านึก
ความรักสามัคคีในหมู่บ้าน การแลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดกิจกรรมของพ้ืนที่ โดยอาสาสมัคร
ต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) จ านวน 15,380 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 984,025 คน 
                   1.4 การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากเวทีเสวนา ตั้งแต่วันที่  
22 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2557  
                        กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัด อ าเภอ ทบทวนและแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนที่เกิดจากเวทีเสวนาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งจังหวัด อ าเภอ 
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาเองได้ ให้ได้ร้อยละ 90 ภายในเดือนกันยายน 2558 ผลการด าเนินการ
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ที่ผ่านมาตรวจพบสภาพปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งสิ้น จ านวน 10,566 เรื่อง แก้ไขได้แล้ว จ านวน 4,317 
เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 40.95 
    1.5  การสร้างความรู้ ความเข้าใจข่าวสารที่ถูกต้อง 
                             เป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่ผู ้ว ่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดหาเวลาในการประชุมสัมมนา ประชุมประชาคม 
เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมทั้งได้มีการเก็บรวบรวมประเด็นจาก
รายการคืนความสุขให้กับประชาชนทุกคืนวันศุกร์ ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ แจ้งจังหวัด เพ่ือน าไปท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนในระดับพ้ืนที่  
               1.6  การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  
                         มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ จ านวน 697,769 เรื่อง 
ดังนี้ 

 1) ร้องเรียน ร้องทุกข์ จ านวน 45,634 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 17,340 เรื่อง       
คิดเป็นร้อยละ 38.00 
                        2) การบริการแบบเบ็ดเสร็จ จ านวน 489,623 เรื่อง แล้วเสร็จ จ านวน 489,623 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100      
      2. ประเด็นที่ควรจะขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินการ 
                         การขับเคลื่อนห้วงต่อไปจะให้ความส าคัญเพ่ือสร้างบรรยากาศสนับสนุน กระบวนการ
ปฏิรูป และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อลดความขัดแย้ง และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่ ด้วยการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตกผลึกแนวความคิดตามกรอบการปฏิรูปประเทศไทย ทั้ง 11 ด้าน 
การสร้างค่านิยม สร้างจิตส านึกพลเมือง และความรัก ความสามัคคี การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และสถานที่ราชการ รวมถึงการกระท าหรือพฤติการณ์ที่อาจน าไปสู่ความไม่สงบ 
โดยจะด าเนินการติดตามประเมินผลทัศนคติประชาชนทุกภาคส่วน และองค์กรต่าง ๆ ในสัง คมที่มีต่อ
การปฏิรูปประเทศและการบริหารงานของภาครัฐ โดยที่ยังคงไว้ซึ่งกลไกในการรวบรวมข้อมูล รับทราบ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และเกิด
ความปรองดองอย่างยั่งยืนต่อไป 

 3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
              ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งประชาชนมีความเชื่อต่างกัน
แต่ในระดับพื้นที่จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครองพบว่า ขณะนี้ไม่มปีญัหาความ
ขัดแย้งรุนแรงท าให้การด าเนินการในระดับพื้นที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเนื่องจากอยู่ในช่วง
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ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก แต่หากมีการยกเลิกกฎอัยการศึกปล่อยให้มีการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือมีการปลุกระดมก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกเพราะกลุ่มแกนน ายังมีแนวคิดเดิม  

 4. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                4.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กระทรวงมหาดไทยไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยตรง แต่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยอาศัย
การบูรณาการงบประมาณ ใน 3 ส่วน  
                            1 )  งบปร ะม าณ ในส่ วนขอ งก าร ฝึ กอบรม ในหลั ก สู ต ร ต่ า ง  ๆ  ขอ ง
กระทรวงมหาดไทย  เช่น การฝึกอบรมปลัดอ าเภอทั่วประเทศ ได้มีการมอบหมายภารกิจ เพ่ือสนับสนุนการ
ท างานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.
กอ.รมน.)  
                            2) งบประมาณที่จัดกิจกรรมในระดับหมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุน
งบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านทั่วประเทศ เพ่ือน าไปจัดกิจกรรมการสร้างบรรยากาศ สร้าง
กิจกรรม รู้รักสามัคคีในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้  
                                  - ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในก า ร จั ด ป ร ะชุ ม ก ร รมก า ร หมู่ บ้ า น  งบประม า ณ 
240,273,600 บาท ใช้จ่ายแล้ว 69,827,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.06 
                                  - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ งบประมาณ 20,999,100 บาท ใช้จ่ายแล้ว 6,865,766 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
32.69 
                          3) งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ 
                      4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
หลักในการบูรณาการงบประมาณ เรื่อง การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ มีหน่วยงานภายใต้แผน
บูรณาการทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือ
การปฏิรูปกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมบังคับ
คดี  ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  จ านวน 637,103,900 
บาท จ าแนกแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของประชาชนและสังคม 
งบประมาณ 66,344,400 บาท มี 5 หน่วยงาน 12 โครงการ 
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2) แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน งบประมาณ 319,405,000 
บาท มี 6 หน่วยงาน 13 โครงการ 

3) แนวทางการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการสร้างความรักความสามัคคีของ
คนในชาติ งบประมาณ 251,354,500 บาท  มี 10 หน่วยงาน 13 โครงการ  

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอค าของบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการ     
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1) แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน งบประมาณ 95,806,000 บาท สนับสนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์   

2) แนวทางการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการสรา้งความรกัความสามคัคขีองคน
ในชาติ งบประมาณ 98,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป กรมการ
ปกครอง จังหวัดและอ าเภอ ไปจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เดือนละ 4 ครั้ง  

3) โครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
งบประมาณ 50,000,000. บาท  

 5. แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
              5.1 นอกจากที่ได้ด าเนินการอยู่แล้วในขณะนี้กระทรวงมหาดไทยจะเน้นการสร้าง
ความปรองดองในระดับพ้ืนที่หมู่บ้าน /ชุมชนโดยจะขับเคลื่อนการปรองดองสมานฉันท์ผ่าน
คณะกรรมการหมู่บ้านและจะประกาศเป็นหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ซึ่ง
เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 
              ๕.๒ น าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย ซึ่งคัดเลือกจากหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย
ดีเด่นทั่วประเทศ จ านวน 152 คน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับแนวคิดและพัฒนาแนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 

 6. การประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
                        การประเมินผลจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครองพบว่า    
ในระดับพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง 
           7. ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
เพ่ือการปฏิรูป ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
          ผลการปฏิบัติตามแผนงานในโครงการของ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 
ในห้วงเดือน มกราคม 2558  ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้เนื่องจากปัญหาด้าน
งบประมาณ และการปรับก าลังที่ใช้ในการปฏิบัติของ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป          



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๖ 

 
 

 

 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 – 4 (ศปป.กอ.รมน.ภาค)  ท าให้การปฏิบัติมีความล่าช้า 
ทั้งนี้ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในได้สั่งการ ท าความเขา้ใจ 
และก าชับให้ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 – 4 
เร่งด าเนินการให้ตรงตามแผนการปฏิบัติที่วางไว้แล้วส าหรับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้ 
             1. โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์    ด าเนินการแล้ว   48   ครั้ ง
      2. โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม   ด าเนินการแล้ว  39   ครั้ง 
      3. โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน    ด าเนินการแล้ว 505  ครั้ง 
          4. โครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค ด าเนินการแล้ว     4    ครั้ง 
        5. โครงการอบรม อส.,อปพร.    ด าเนินการแล้ว     5      ครั้ง 
 

      ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนที่ส าคัญในรอบเดือน มกราคม 
2558 สรุป ดังนี้ 
      - พ้ืนที่ ศปป.กอ.รมน.ภาค 1 กรณีกลุ่มประชาชนในต าบล/อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี ขอให้แก้ไขปัญหาฝายชะลอน้ าหรือสิ่งกีดขวางทางน้ าที่สร้างรุกล้ าแหล่งน้ าธรรมชาติ และให้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว 
     - พ้ืนที่ ศปป.กอ.รมน.ภาค 2  กรณีกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโคกกลาง อ าเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท วี .เอ.ที.พาวเวอร์ แมสส์ 
จ ากัด ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ ในพ้ืนที่ต าบลโคกกลางฯ เนื้อที่ 72 ไร่ ทั้งนี้ นายอ าเภอประทาย ได้จัด
ประชุมตัวแทนกลุ่มฯ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือแก้ไขปัญหา ได้ข้อยุติว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รับจะน าเรื่องดังกล่าวไปเจรจากับ บริษัท วี.เอ.ที.พาวเวอร์ฯ อีกครั้ง 
             - พ้ืนที่ ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 กรณีฝ่ายปกครอง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเจาะส ารวจหาแหล่งปิโตรเลียมของ บริษัท อีโค่ รีซอสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด มีสาระส าคัญ คือ ประชาชนเกรงว่าพ้ืนที่ท ากินจะได้รับผลกระทบจากการเจาะบ่อ
น้ ามันดิบ มลพิษทางเสียงจากฐานเจาะของเครื่องจักร ฝุ่นละอองจากรถบรรทุกน้ ามันดิบเข้า – ออก    
ในพ้ืนที่ แสงไฟจากบ่อขุดเจาะที่อาจกระทบต่อการปลูกข้าว ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองฯ ได้ชี้แจงขั้นตอน     
การด าเนินงานตามระเบียบปฏิบัติของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (พน.) ซึ่งจะมีการ
ประชุมในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๗ 

 
 

 

 

       - พ้ืนที่ ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส   
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาปูโด – สุไหงปาดี ยื่นหนังสือต่อ นายภาณุ 
อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอให้ช่วยเหลือกรณี     
การประกาศเขตอุทยานทับที่ดินท ากินของประชาชนเป็นเหตุให้ราษฎรไม่สามารถโค่นต้นยางพารา      
ที่หมดอายุเพ่ือปลูกยางใหม่ทดแทนได้ โดยจะให้เวลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ค าตอบภายใน 30 วัน  
 

ส่วนที่ ๒ ด้านการปฏิรูปประเทศ 
 รัฐบาลได้มีความมุ่งมั่นและเน้นย้ าให้ด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือก้าวเข้าสู่ระยะที่  ๒         
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย (Road Map) โดยได้มีการจัดตั้งสภาปฎิรูปประเทศไทย (สปช.)     
ขึ้น ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ๑๑ ด้าน ได้แก่ การเมือง         
การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา 
เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และด้านอื่นๆ  ซึ่งได้แต่ งตั้ง
สมาชิก สปช. จ านวนไม่เกิน ๒๕๐ คน เรียบร้อยแล้ว เพ่ือออกแบบและวางรากฐานทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมให้มีความมั่นคงเข้มแข็งโดยการสนับสนุนการด าเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.)  และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

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

ประเทศไทยไปพิจารณาจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญเร่งด่วน และคัดเลือกประเด็นที่สามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ ๙ ธันวาคม 2557 ก่อนที่จะเสนอ สปช. 
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ต่อไป  ซึ่ง สศช. ได้เสนอ ครม.เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 
๒๕๕๘ และได้ส่งให้ สปช. ด้วยแล้ว  และสภาปฏิรูปแห่งชาติรับทราบรายงานข้อเสนอการปฏิรูป
ประเทศไทยของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ส่งรายงานฉบับ
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญประจ าสภา ๑๘ คณะ เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

2. การติดตามความคืบหน้าการด าเนินการของ สปช. 
คสช. และรัฐบาล ได้มีการเชื่อมโยง ประสานติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานร่วมกับ  

สภาปฏิรูปแห่งชาติ  ซึ่งในห้วงเดือนมกราคม 2558 ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๘ 

 
 

 

 

2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี     
(นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) ประสาน
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้ 

  ๑) ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ
และคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติของแต่ละคณะที่น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน โดยให้มีการก าหนดประเด็นหลักและประเด็นรองที่ชัดเจน  
รวมทั้งก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ตลอดจนให้มีการสร้างรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกั บ
ผลงานที่ด าเนินการไปแล้ว  ผลงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  หรืองานที่จะท าในระยะต่อไป 

 2) กรณีคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา     
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่  เช่น พลังงาน ไฟฟ้า น้ ามัน ขยะ เห็นควรให้เชิญหน่วยงาน 
หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องไปชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนงานกับรัฐบาล
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

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

บทวิเคราะห์ 

คสช. และรัฐบาล ได้มีการเชื่อมโยง ประสานติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน
ร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ  โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้       
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) 
ประสานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทั้งนี้ จากการติดตามการปฏิรูปประเทศ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
พบว่า สปช. ได้มีการพิจารณาเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนในหลาย 
เรื่อง อาทิ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี การก าหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามระยะเวลาการใช้งานที่ เป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที และการเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ 
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และเรื ่องแนวทางการบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั ่ง ยืน เป็นต้น ทั ้งนี ้ กระทรวง         
การต่างประเทศได้มีส่วนสนับสนุนด้านการรับฟังข้อคิดเห็นจากต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปใน
ประเทศต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย โดยได้จัดงาน
สานเสวนาการปฏิรูปเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นอกจากนี้ ความคืบหน้าในการด าเนินการยกร่าง
รัฐธรรมนูญเป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม Road Map ของ คสช. และรัฐบาล ซึ่งในระยะต่อไป สปช.
จะได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มในสังคม ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประจ าจังหวัด จ านวนทั้งสิ้น ๗๗ คณะ และได้
มีการเผยแพร่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนการด าเนินการที่ผ่านการพิจารณาของ สปช. และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพ่ือสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจ รวมถึงได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และ
ครอบคลุมทุกภาคส่วนต่อไป 

 
ส่วนที่ ๓ การบริหารราชการแผ่นดิน 
 

นโยบายที่ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

๑.๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑) 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 ในการนี้ได้เชิญหน่วยงานและประชาชนประดับธงตราสัญลักษณ์ในห้วงระยะเวลา    
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์  
นอกจากนี้ ได้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเสนอขอจัดท าโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ     
ไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ โครงการ/กิจกรรม ก าหนดปิดรับการเสนอโครงการและกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้เป็นโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติไปแล้วบางส่วน 
                 2) “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๑๐ 

 
 

 

 

ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเจริญ       
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญ           
พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชันษา ๖๐ พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง ๓ ปี ซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง 
รัฐบาลจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดท า “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” ขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้     
พกสิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมถวาย “ของขวัญ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยการตั้ง “ปณิธานความดี” ซึ่งก็คือความตั้งใจอันแน่วแน่
ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าสมัครใจกระท าด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องดี ที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อตนเอง สิ่งดีๆ ที่มีผลโดยตรงต่อบุคคล ย่อมจะส่งผลในทางอ้อมต่อการสร้างสรรค์สังคมด้วย หากคิด
ท าดีอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐) ย่อมเป็นพลังแห่งความดีที่เกื้อกูล
ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยก าหนดการพิธีเปิด “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่า 
พร้อมใจกันประกาศ “ปณิธานความดี” ของตนและท าตามปณิธานนั้นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

๓) การอบรมปลูกจิตส านึกเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรม จริยธรรม โดย  
กอ.รมน. จัดอบรมที่ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ วันที่ ๗ – ๙ ม.ค. ๒๕๕๘ จ านวน ๘๐ คน และ
ที่ศูนย์พัฒนาภูพาน วันที่ ๑๕ – ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๘ จ านวน ๘๐ คน 

๔) โครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยกรมการปกครอง 
ด าเนินการฝึกอบรมปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบตามนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบัน จ านวน ๑๒ รุ่น รวม 
๘๗๘ คน 
         ๑.๒ เชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพโดยได้
ด าเนินการใน ๓ ส่วนดังน้ี 

      ๑.๒.๑ การใช้มาตรการทางกฎหมาย 
                        การด าเนินงานเก่ียวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์กรณีเว็บไซต์หมิ่น
สถาบัน โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้  
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(๑) การส่งพยานหลักฐานให้ฝ่ายกฎหมาย ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๘ มีจ านวน ๕๓๙ URLs (๒)   
การระงับการท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามค าสั่งศาลอาญา ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๘       
มีจ านวน ๒๔๙ URLs 
 

                        ปัญหาอุปสรรค การด าเนินการระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่สามารถด าเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ไม่เหมาะสมได้รวดเร็วทันที 
เนื่องจาก กระทรวงฯ ต้องด าเนินการตามมาตรา ๒๐ ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนส่ง
ค าสั่งศาลอาญา และยังขาดระบบตรวจสอบการด าเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งปัญหา
เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ ที่มิใช่ผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้บังคับ       
แห่ง พรบ. คอมพิวเตอร์      

      ๑.๒.๒ การใช้มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ๑) ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยกองทัพบก 

จ านวน ๑๑๙,๔๖๒ ยูอาร์แอล(URL) และได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นข่าวสารที่บิดเบือน/บ่อนท าลาย
สถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน ๖๗๙,๘๓๙ ครั้ง โดยหน่วยงานของกองทัพบกทั่วประเทศ 

              ๒) โครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยกระทรวงแรงงาน เพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีประชาชนและข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรรวมทั้งสิ้น 
๑๗๐,๙๑๓ ครั้ง 

      ๑.๒.๓ การใช้มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
              โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
         ๑) การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ “ครูดีศรีแผ่นดิน” โดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระผู้ทรงเป็นครูและแม่แห่งแผ่นดิน” และสมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงให้ความส าคัญและความสนใจในเรื่อง       
การเรียนการสอน และทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ และเพ่ือระลึกถึงพระคุณ
ของครู ให้สังคมเล็งเห็นถึงความส าคัญร่วมยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณครู ซึ่งสอดคล้องกับค าขวัญวันครู 
“เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ าคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” 
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         ๒) การจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  
๒ เมษายน ๒๕๕๘” โดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองค์ประธาน เปิดการประชุม โดยมีผูร้่วมเฝ้ารับเสด็จฯ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ คน การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดย
ก าหนดจุดเน้นว่า “พระบารมีแผ่ไพศาลถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ม.ค. ๕๘ 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โดยมีการ
น าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชด าริ ๕ ด้าน 
ดังนี้ ด้านโภชนาการและสุขอนามัย ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม และด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่ทรงงานด้านการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 
         ๓) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ 
รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อ  
สีม่วงตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘  
         ๔) พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  
วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๘ เจ้าอยู่หัว ณ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว        
โรงละครแห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมกองทุนพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จ         
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดการบรรเลงปี่พาทย์เสภา – การแสดง ในงาน “ปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า    
ครั้งที่ ๑๓” ให้ประชาชนเข้าชม โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงละครแห่งชาติ 
         ๕) นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ “สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘  - 
๒๔๐๙” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ          
เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ ในวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๘  ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบและเป็นการร าลึกครบรอบ ๑๕๐ ปี ในการเข้ามา
เมืองไทยของ นายจอห์น ทอมสัน เปิดให้ชม ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘  
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         ๖) จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงแรงงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๔,๐๒๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๐ จากเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ คน)  
         ๗) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโครงการศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๘  ณ แหลมแท่นเขาสามมุข    
อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ ๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๒) เป็นสถานที่ส าหรับผู้บังคับบัญชา นักวิชาการ และ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของไทยและต่างประเทศในการร่วมประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวคิดทาง
ยุทธศาสตร์ ๓) เป็นสถานที่ฝึกอบรม ประชุม/สัมมนาของส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพ ระดับชาติและ
นานาชาติ และ ๔) เพ่ืออนุรักษ์สถานที่ที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
         ๘) งาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙” และพิธี
ลอยพวงมาลาบนเรือหลวงนราธิวาส เพ่ือเป็นการสดุดีในวีรกรรมทหารเรือที่ได้เสียสละชีวิต ปกป้อง
ประเทศไว้จากกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่    
เกาะช้าง และบริเวณเกาะลิ่ม อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยในงานได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าด้วย 
         ๙) จัดงาน “กองทัพอากาศปั่นจักรยาน ร่วมใจภักด์ิ รักในหลวง” โดยกองทัพอากาศ 
เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยเชิญประชาชน และสมาชิกชมรมจักรยาน
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีพิธีปล่อยขบวนจักรยานจากโรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราชไปยังโรงพยาบาลศิริราช 
 ๑๐) พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งบวงสรวงพระบรมรูป         
มหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ และพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย         
พิธีบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

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

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

เทียมแล้ว ๑,๑๔๑ ราย 
 13) โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 

โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานคือผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม จ านวน ๓๕,๐๑๒ ราย ซึ่งขณะนี้ได้
ให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากให้แก่ ผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 

จ านวน ๗,๕๑๖ ราย 
     ๑๔) “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีผู้ป่วย     

ตาบอดจากต้อกระจกที่ได้รับผ่าตัดตาทั้งหมด ๗๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑ (จากเป้าหมายการ
ด าเนินงาน  ทั่วประเทศ ๖๐,๐๐๐ ราย) ประกอบด้วย ๑) ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ที่ได้รับผ่าตัดตาทั้งหมด ๔๕๑ ราย และ๒) ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกสายตาเลือนราง (Low Vision) 
จ านวน ๒๗๗ ราย 

      ๑๕) โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ซึ่งจากการรณรงค์
ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทุกจังหวัด ได้ด าเนินการรณรงค์ให้วัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบแก่ประชากรแล้วเสร็จตามแผนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ โดยรูปแบบการรณรงค์ มีทั้ง
ตั้งรับที่สถานบริการและจัดทีมออกไปให้บริการในชุมชน ทั้งในและนอกเวลาราชการ ประชากร
เป้าหมาย การรณรงค์รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕,๙๖๕,๗๖๒ คน ได้รับรายงานการให้บริการจ านวน 
๔,๘๒๓,๐๙๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๗  

 ๑๖) โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนเป้าหมายในถิ่น
ทุรกันดาร ๘๑ แห่ง   ซึ่งในขณะนี้ได้ปรับปรุงส้วมแล้วเสร็จ ๓๒ แห่ง จากการด าเนินงานมีปัญหาอุปสรรค 
คือ พ้ืนที่เข้าถึงยาก ล าบาก ส่งผลให้ล่าช้าในการก่อสร้างหรือปรับปรุงส้วม 

 ๑๗) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
โดยให้ความรู้ผ่านสื่อ โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ๑ รายการ  ๕ 
ตอน รายการ Health Me ๑ รายการ ๔ ตอน วิทยุ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE 
VARIETY  และ รณรงค์โดยการจัดกิจกรรม ๑) ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE และติดตามผลการด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา     
ลงพ้ืนที่ ๔ จังหวัด จ. อุดรธานี วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘   จ. นครพนม วันที่  ๙  มกราคม ๒๕๕๘  จ. พิจิตร วันที่ 
๒๑  มกราคม ๒๕๕๘  จ. ชัยนาท วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  ๔ ครั้ง  ๔๐,๐๐๐ คน  ๒) งานชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CAMP ๒๐๑๕ โดยองค์ประธานเสด็จ
พระราชทานรางวัล ๑ กิจกรรม ๖ ครั้ง ๓) สนับสนุนงบด าเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO  BE  NUMBER  ONE        
ในกรุงเทพมหานคร  ๔  แห่ง 
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๑.๓ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ

พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน 
       ๑) โครงการ “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์” โดย
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  ร่วมด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึก สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเยาวชน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้มีความเข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้พระราชทานแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดย
จัดอบรมให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา ๕๗ ศูนย์ประสานฯ มีเป้าหมายด าเนินโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน ๑๐ แห่ง ขณะน้ีจัดโครงการไปแล้ว ๔ แห่ง 
  ๒) การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร  ประกอบด้วย
กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ สร้างต้นแบบ และฐานการเรียนรู้ ซึ่งมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้ จ านวน ๑๒๙,๑๗๓ คน โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
เกษตรกร หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า จัดแสดงนวัตกรรมเกษตร สาธิต จ าหน่ายสินค้า ผลผลิตด้าน
การเกษตรและมีผู้เข้าร่วมงาน ๗๗,๙๒๕ คน จัดหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน ๑,๕๙๗ คน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน ที่มาเรียนรู้ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ จ านวน ๘,๘๗๒ คน 
  ๓) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลของจังหวัดในการด าเนินงานตามโครงการ
ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเตรียมน าเสนอในการ
ประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๑.๔  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

       ๑.๔.๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                    ๑) จัดต้ังศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายให้สถานศึกษาทั่วไปต้องผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียงครบทุกแห่ง (ในปี ๒๕๖๐) และให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครบทุกจังหวัดในปี ๒๕๕๘ และครบทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๒๕ เขต ภายในปี ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินทั่วประเทศ
แล้ว จ านวน ๑๔,๖๐๒ แห่ง และมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
แล้ว จ านวน ๓๙ แห่ง 

                ๒) น าเสนอตัวอย่างการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันจนประสบผลส าเร็จ และสัมภาษณ์บุคคลที่เปรียบเสมือนปราชญ์ชาวบ้าน/
ปราชญ์ชุมชน ซึ่งปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และ
ขยายแนวคิดไปสู่บุคคล/ชุมชนรอบข้าง โดยกรมประชาสัมพันธ์ 

               ๓) โครงการส่ง เสริมการน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ประกาศ
ก าหนดมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งองค์กรในห่วงโซ่อุปทานมีความเข้าใจและน าไปประยุกต์ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
โดยการส่งเสริมให้น ามาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปใช้ปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม    
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนในการด าเนินการ ก าหนดจัดสัมมนา/ฝึกอบรมให้กับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ณ ส านักงานอุตสาหกรรมในจังหวัดต่างๆ ฝึกอบรมวิทยากร Train the 
Trainer และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ 

               ๔) โครงการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานให้เกิดความยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปลูกฝังจิตส านึกจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรที่ท างานและพร้อมจะเข้าท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยการน า มอก. ๙๙๙๙ ไปสอดแทรกเข้ากับมาตรฐานต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์พลังงาน และความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุน     
การผลิตลงได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างมั่นคงต่อไป (โดยขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท าหลักสูตร) 

               ๕) ด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ให้บริการ
วิเคราะห์ดิน และให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยสนับสนุนสารเร่ง พด. เพ่ือผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพให้แก่
เกษตรกรและประชาชน จ านวน ๒๘๙,๐๐๕ ราย  และมีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดิน
อาสาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ๘๒,๓๑๒ ราย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
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ที่ดิน ๙๑ แห่ง มีการจัดการสอนแนะน าอบรมให้ความรู้การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน ๑๔๒,๔๖๘ ราย 
สร้างและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จ านวน ๖,๕๗๘ ราย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตร จ านวน ๒๖๒ แห่ง ๗,๖๕๖ 
ราย สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๓๖๔ แห่งเป็นจ านวน ๗.๒๘ ล้านบาท รวมทั้งจัด
ประชุม เชิ งปฏิบัติ การ  เ พ่ือสร้ าง เครือข่ าย เศรษฐกิ จพอเ พียงจ านวน ๑ ,๙๕๑ ,๐๑๘ ราย  
อบรมและถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่เกษตรกร ๒,๒๕๐ ราย                                                                                                                                                                                                                                                     
                 ๑.๔.๒ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
         ๑) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพและฝีมือแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน  จ านวน 2,349 คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๕8.73 จากเป้าหมาย 4,๐๐๐ คน)  ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวน ๑,๖๕๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๗ จากเป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน) รวมทั้ง ฝึกอบรม
คนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

               ๒)โครงการ  “ค่ าย เรี ยนรู้ และเผยแพร่ โครงการพระราชด าริ ” โดย
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการต่อ
ยอดขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน รวมถึงพระราชกรณียกิจ และพระราชด าริ ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต และการเป็นอยู่อย่างพอเพียงที่ได้รับการพระราชทานความช่วยเหลือ ผ่านโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนที่ต่างๆ โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการให้ความรู้เชิงบูรณาการ 
ผสมผสานการเรียนรู้ และปฏิบัติจากพ้ืนที่จริง 

              ๓) โครงการตามแนวพระราชด าริ โดยสอนแนะการท าบัญชีรับจ่าย บัญชีต้น
กล้า บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
ตามโครงการพระราชด าริ จ านวน ๑๘,๖๘๑ ราย อบรมเกษตรกรและพัฒนาอาชีพ ๑,๓๔๕ ราย ส ารวจ
และวางแผนการใช้ที่ดิน จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปัจจัยการ
ผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ๔๒,๔๘๒ ไร่ จัดท าแปลงทดสอบ ๒,๕๐๐ ไร่ ๘,๒๕๕ ราย 

                 ๔) จัดท าสกู๊ปโครงการที่เน้นความพอเพียงและความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในลักษณะเดียวกับ
โครงการผูกปิ่นโตข้าว (นายกรัฐมนตรีได้ยกโครงการนี้เป็นตัวอย่างในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 
วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘) โดยกรมประชาสัมพันธ์ 
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                 ๕) กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม ไม้ย้อมสี ผ้าไหมภูมิปัญญาและ
พัฒนาลวดลายผ้าไหม โดยกรมหม่อนไหมจัด จัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม และได้จัดสัมมนา     
เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมอนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจผ้าไหมไทย 
(ตรานกยูงพระราชทาน) จ านวน ๓๓๔ ราย เกษตรกร ๓๐๐ ราย 

              ๖) จัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีการ (๑) จัดท าแผนการด าเนินงานและจัดท าแผนการบริหาร
งบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) มอบนโยบายเพ่ือเร่งรัดจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมายปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ จัดท าแผนพัฒนาชนบทฯ และ
โครงการเร่งด่วนส่ง มท. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ (๓) จัดท ารายละเอียดข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
คณะท างานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

              ๗) โครงการพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ ของกรมการปกครอง ได้จัดสรรงบประมาณให้อ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่านเรียบร้อยแล้ว ก าลังอยู่ระหว่างรอการเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องและสนับสนุน
แนวทาง การพัฒนาภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริฯ โดยมอบให้อ าเภอร่วมกับส่วนราชการใน
พ้ืนที่ และภาคประชาชนประสานผู้ที่ได้รับมอบหมายบริหารงานศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จัดท าโครงการฯ   

              ๘) โครงการจัดท าคู่มือการด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดย
กรมการปกครอง ซึ่งได้แจกจ่ายหนังสือคู่มือฯ ไปยังที่ท าการปกครองจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางด าเนินกิจกรรมขยายผลโครงการฯ ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 

๑.๕ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
หลักการทรงงาน 

       กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณให้  อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ในโครงการ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ (ภาคใต้) เพื่อใช้ด าเนินการ
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (Data Center) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา 
(Training Center) และศูนย์บริการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (Service Center) โดยยึดหลัก  
เบญจวิถีการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนติดตามการด าเนินงานจัดท าโครงการฯ ของอ าเภอ 
โดยก าหนดให้อ าเภอร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนที่ และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าโครงการดังกล่าว 
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๑.๖ เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

        ๑) การพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะน าส่งเสริม
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวงจ านวน ๕๓ แห่ง สนับสนุนปัจจัยการผลิต
และการตลาดในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ๖ แห่งวงเงิน ๓.๗๐ ล้านบาท ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุน
พันธุ์สัตว์น้ าให้เกษตรกร จ านวน ๙๑,๐๐๐ ตัว รวมทั้งจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเกษตรพ้ืนที่สูง 
จ านวน ๕,๑๖๖ ไร่ พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ๔๙๐ ราย  

       ๒) สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่สูง
อย่างยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ๔๘,๔๘๒ คน รวมทั้งบริหาร
จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นแหล่งความรู้ด้านพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง
เป็นสถานที่การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรที่ส าคัญของประเทศ มีประชาชนและผู้สนใจ   
เข้าเยี่ยมชม ๔๓๘,๘๔๙ คน 

        ๓) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการหลวง โดยส่งเสริมความรู้ด้าน
การเกษตรให้กับประชากรบนพ้ืนที่สูง ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา 
ล าพูน น่าน ก าแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเลย ผลการด าเนินการ ๑,๔๑๑ คน 

       ๔) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยกรมการพัฒนา
ชุมชนได้ด าเนินการ (๑) จัดกิจกรรมสร้างแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแล้ว จ านวน ๒,๗๐๘ 
คน ในหมู่บ้านที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภารกิจหลักในระดับหมู่บ้าน  
(๒) ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจ านวน ๘๗๘ หมู่บ้าน (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) จ านวน ๔,๓๙๔ หมู่บ้าน 

        ๕) โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานและพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดประชุมคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เมื่อวันที่ 
๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 
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๑.๗ การก าหนดมาตรการทางนโยบายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
                 สมช. ได้จัดท าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งผ่านการพิจารณาจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นรม./ประธาน) เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ ได้มีการพิจารณาให้การ
เห็นชอบแล้วโดยเมื่อ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ สมช. น าแนวทางการรักษาความ
มั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมขุ 
น าเสนอต่อ ครม. โดย ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางฯ ดังกล่าวและให้ส่วน
ราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการด าเนินการอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านความมั่นคงในปัจจุบันต่อไป 
 
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๔ ด้าน ดังน้ี 
      ๒.๑.๑ การบริหารจัดการชายแดน  
       ๑) แนวทางการเปิด - ปิด จุดผ่านแดน จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการเปิด - 

ปิด จุดผ่านแดน ณ ห้องหลักเมือง ๒ ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อระดมความคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นไปในทางเดยีวกนั
ในการพิจารณาเปิด - ปิดจุดผ่านแดน ทั้งในยามปกติ และในกรณีเกิดปัญหาความขัดแย้งกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

               ๒) ขยายเวลาท าการจุดผ่านแดนถาวร ๒ แห่งเพ่ือประโยชน์ในด้านการค้าและ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจุดผ่านแดนถาวร
สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๑ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

  ๓) ขยายเวลาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดเพ่ือ
ประโยชน์ด้านการค้าและการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนของไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน 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 ธันวาคม ๒๕๕๗ และเริ่มปฏิบัติเมื่อว้นที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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      ๒.๑.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเล  
                 ๑) การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล โดย สมช. ได้ด าเนินการ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมฯ เห็นชอบ
แผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Project) ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ รองรับ
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ จ านวน ๓ โครงการ ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 
ได้แก่ (๑) โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์อ านวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(ศรชล.) โดยมี สมช. และ ศรชล. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (๒) การคุ้มครอง ปกป้อง รักษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (๓) โครงการเตรียมความพร้อมการ
บริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย โดยมี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

                   ๒) การจัดต้ังสถาบันกิจการทางทะเล โดย สมช. ได้ด าเนินการจัดประชุม
อนุกรรมการเฉพาะกิจการศึกษาการจัดตั้งสถาบันกิจการทางทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. 
๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งสถาบันกิจการทางทะเลแห่งประเทศไทยภายใต้แผน      
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเชิงวิชาการทางทะเล โดยมี สมช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ โดยการ
จัดตั้งองค์กรดังกล่าวอยู่ระหว่างยกร่างพระราชบัญญัติ และพิจารณาอ านาจหน้าที่ ก าหนดขอบเขต 
โครงสร้าง ให้ชัดเจนก่อน เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
(อจชล.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

      ๒.๑.๓ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
                 ๑) ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อการกระท าความผิดในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ 

โดย สมช. จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๘ โดยก าหนดให้จัดท าร่าง
ระเบียบปฏิบัติประจ ากรณีการติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นอาชญากรข้ามชาติ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งจุดประสานซึ่งประกอบด้วย สมช. 
สขช. ศรภ. และ บช.ส. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการข่าวร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข่าวสาร พร้อม
ทั้งวางแนวทางปฏิบัติตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนถึงการส่งตัว/ผลักดันออกนอกประเทศ 
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                 ๒) การต่อต้านการลักลอบค้าวัสดุนิวเคลียร์ โดยผู้แทน สมช. เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง การต่อต้านการลักลอบค้าวัสดุนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(INTERPOL Counter Nuclear Smuggling Workshop for the Southeast Asia Region) ครั้งที่ ๔ 
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ม.ค. ๒๕๕๘ ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม /จัดโดยส านักงานเลขาธิการ
องค์การต ารวจสากล (INTERPOL) ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ผู้แทนองค์การต ารวจสากลได้เสนอความ
ร่วมมือการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยด้วย 
             ๒.๑.๔ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

                 ๑) การประชุมระดับสุดยอดผู้น าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง The5th GMS SUMMIT   
ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยได้ทบทวนและประเมินผล
ความคืบหน้าของแผนงาน ยืนยันความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและเป้าหมายร่วมกัน รวม ทั้ง           
มอบแนวทางในภาพรวมแก่โครงการความริเริ่มหลักของแผนงานการพัฒนาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศในระยะต่อไป  

                 ๒) การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – กัมพูชา (GBC) ครั้งที่ ๑๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการรักษาสันติภาพ และยุติการลักลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด 
และการลักลอบตัดไม้ข้ามแนวชายแดนทางบก และทางทะเล 

๒.๒ การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล เพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 

      การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  โดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือรับฟังนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามก าหนดการแล้ว ๔ จังหวัด ดังนี้  

      ๑) จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ท าให้ได้รับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร ตลาดการค้าชายแดน ค้าปลีก-ค้าส่ง และ ศูนย์โลจิสติกส์และคลังสินค้า เชื่อมโยง
ขนส่งต่อเนื่อง 

      ๒) จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ท าให้ได้รับแนวทางการพัฒนาระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ และพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า  

      ๓) จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ท าให้ได้รับแนวทางการสนับสนุน SME และ
การลงทุนต่อเนื่องโดยเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้น้ าในขบวนการผลิตน้อย  
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      ๔) จังหวัดตราด วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ท าให้ได้รับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
บริการ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

      ๕) จังหวัดตาก วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ท าให้ได้รับแนวทางการพัฒนาเพ่ือผลิตสินค้า
ควบคู่กับการจัดตั้งนิคมฯ เกี่ยวกับการบริการด้านโลจิสติกส์ 
 

๒.๓ การก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด 
การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและ
แก้ไขโดยการบังคับใชก้ฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ  
                 ๑) กองทัพบกสนับสนุนการปฏิบัติให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยจัดก าลัง 
จ านวน ๒๔๐ กองร้อยเพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
ภายใต้การควบคุมและอ านวยการของกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ การวางก าลังในพ้ืนที่
เสี่ยง การลาดตระเวน การติดตามจับกุมอาวุธสงคราม การลักลอบค้ายาเสพติด การ เล่นการพนัน  
การตัดไม้ท าลายป่า ตลอดจนกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งการจัดชุดปฏิบัติการมวลชน จ านวน 
๕๕๐ ชุด เพ่ือพัฒนาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้น าท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ และกลุ่ม
การเมืองต่างๆ 
        ๒) การแก้ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
                      - การช่วยเหลือคนไทยในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘ 
ผู้แทน สมช. ได้ประชุมร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เพ่ือ พิจารณาแนวทางการ
ช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาด้านสถานะบุคคลและตกค้างอยู่ ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย            
เป็นเวลานาน (ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมซึ่งมีภูมิล าเนาเดิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) เนื่องจาก
เข้าไปรับจ้างใช้แรงงานในซาอุดิอาระเบียและประสบปัญหาการขาดข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในไทย ซึ่งการ
ประชุมดังกล่าว ได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนินการเบื้องต้นใน ๒ ระยะดังน้ี (๑) ระยะเร่งด่วน 
ก าหนดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile unit) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เดินทางไปพบกลุ่มปัญหาที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เพื่อให้ค าปรึกษารวมทั้งให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรเบื้องต้น เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้า (๒) ระยะต่อไป ให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและแนวทางการด าเนินการที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคน
ที่มีลักษณะปัญหาดังกล่าวในต่างประเทศต่อไป 
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                     - ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้เป็น
ปัจจุบันและตรงต่อความเป็นจริง โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดท าเอกสารแสดงตนส าหรับบุคคลที่ไม่มี
ชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร รวมทั้งการพิจารณาให้สถานะบุคคลตามกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย โดยปัจจุบันได้ด าเนินการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ 
จ านวน ๑๘๔ ราย และลงรายการบุคคลตามระเบียบฯ ปี ๒๕๔๓ จ านวน ๕ ราย 
                     - โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตก
หล่นทางทะเบียนราษฎร์ โดยกรมการปกครอง ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ จ านวน ๗๗ ราย จาก ๗ จังหวัด 
คือ จังหวัดเชียงราย ชลบุรี อุตรดิตถ์ จันทบุรี นครพนม แพร่ และขอนแก่น 
       ๓) ปัญหาการค้ามนุษย์ 
                  - จัดระเบียบบริษัทจัดหางาน สาย/นายหน้าเพ่ือคุ้มครองทั้งแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย โดยกระทรวงแรงงานได้ด าเนินการจัด
ระเบียบแรงงานไทยท่ีไปท างานต่างประเทศ จัดท ามาตรการเพ่ือส่งเสริมการไปท างานต่างประเทศโดยรฐั
เป็นผู้จัดส่งและจัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปท างานต่างประเทศในส่วนภูมิภาคเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สนใจไปท างานต่างประเทศ ด าเนินการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
เพื่อให้เกิดความประหยัด โปร่งใส และไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่แรงงานต่างด้าวมากเกินไป 
       ๔) ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล 
           - การประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการ

รักษาความปลอดภัยสถานที่ส าคัญ จัดโดย สมช. เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๕๘ มีมติให้ปรับปรุงระเบียบการ
รักษาความปลอดภัยและเพิ่มภารกิจการรักษาความปลอดภัยแก่ผลประโยชน์ของนานาชาติในไทย และ
ให้ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) กองบัญชาการกองทัพไทย พัฒนาหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมด้วย 
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           - การประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือรับฟังการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์และการต่อต้านการก่อการร้ายของกลุ่ม ISLAMIC STATE จัดโดย สมช. เมื่อวันที่ ๒๓ 
ม.ค. ๒๕๕๘ ท าให้ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การก่อการร้ายของกลุ่ม 
ISLAMIC STATE รวมถึงแนวทางการป้องกันการก่อการร้ายที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ และสามารถน า
ข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดท าแนวทางของไทยในการเฝ้าระวังกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรงที่ใช้ความรุนแรง 
(Extremist Violence)  

การจับกุมในคดีการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
                    - จนท.สตม.จับกุมแก๊งชาวจีนตามหมายจับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในความผิดฐานความผิดฟอกเงิน ได้ผู้ต้องหา ๗ คน ที่บริเวณอาคารที่พักคนงานของ บจก.
สยามยิ้มยิ้ม (๒๐๐๕) ต.ล าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๕๗ 
                    - จนท.สภ.หนองปรือ และ จนท.กกล.รส.มทบ.๑๔ จับกุมนายเกอร์มีท ซิงห์ หรือ แจ็คตาร์ 
ซิงห์ ชาวปากีสถาน ผู้ต้องหาคดีก่อการร้าย รวม ๖ คดี ได้ที่บ้านเลขที่ ๑๘/๑ ซ.มาบยายเลีย ๗ ม.๕ ต.
หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อ ๕ ม.ค.๕๘ 
                    - จนท.ตร.ภ.๕ ประสาน จนท.กบก.ปอท. จับกุมนายซัวล่า โรติมิ อูโลวาแลต ชาว
ไนจีเรีย ร่วมกับคนไทย น.ส.วรรณกร สุขมิ่ง ได้ที่บริเวณหน้า ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ถ.ศรีนครินทร์-
กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๕๗ ในข้อหาโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของ น.ส.อัจฉรา พัฒน์ทอง เจ้าของร้านจ าหน่ายเครื่องเงิน มูลค่าความเสียหายกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
                    - กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิก าลัง ๖ หน่วยงาน จับกุมขบวนการค้ามนุษย์ลวงเหยื่อ  
ค้าแรงงานบนเรือประมงในน่านน้ าอินโดนีเซีย เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๘ โดยพฤติกรรมของขบวนการตระเวน
ตามสถานีขนส่งสาธารณะ เพ่ือลวงเหยื่อที่ก าลังหางานท า ก่อนออกอุบายท างานในเรือระยะสั้นรายได้ดี  
       ๕) ปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
                   แรงงานต่างด้าว โดยกระทรวงแรงงานมีผลการปฏิบัติดังนี้ 
   5.1 กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ใบอนุญาต
ท างานสิ้นสุดลง 
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                    - ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการท างานแรงงานเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา มีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ดังกล่าว ได้รับการตรวจลงตราและพิจารณาใบอนุญาตท างาน 
จ านวน ๑๑๕,๗๘๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๒ จากเป้าหมาย ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
   5.2 กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับใบอนุณาตท างาน 
                      - จ านวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ทีม่าขึ้นทะเบียน  
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน 
๑,๖๒๖,๒๓๕ คน เป็นแรงงานต่างด้าว ๑,๕๓๓,๖๗๕ คน และผู้ติดตาม ๙๒,๕๖๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ 
(เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ให้เร่งด าเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวให้ทันก าหนด ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จากข้อมูล ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว
เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้ว จ านวน ๑๘๐,๙๐๒ คน 
                      - มาตรการรองรับในกรณีไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ   
ไม่ทันตามก าหนดเวลา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีค าสั่งคณะกรรมการนโยบายการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

            - การน าเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม กระทรวงแรงงานมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณาจัดท าข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ และคณะท างานดังกล่าว
ได้มีมติจัดตั้ง คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือด้าน
แรงงานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือ
พิจารณาการจัดท าข้อตกลง (Agreement) เพ่ือการน าเข้า-ส่งออกแรงงานระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคณะท างานเฉพาะกิจฯ ได้หารือเนื้อหาที่จะบรรจุใน MoU แบ่ง
ออกเป็น ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) Technical Cooperation ๒) Human Resources and Skill 
Development ๓) Employment of Workers และ ๔) Cooperation Mechanism และการแก้ไข
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ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าแรงงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)      
มีประเด็นหลักที่เป็นข้อกังวล ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนเงินฝาก ซึ่งไม่ได้มีการจัดตั้ง และ ๒) การเว้นระยะ
การจ้าง (ระยะเวลาที่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง) ก าหนดไว้สามปี ซึ่งคู่เจรจาทั้งสามสัญชาติ       
มีความประสงค์ให้ลดระยะเวลาลง 
                  ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
                    - ผลการจับกุมผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของกองก าลังป้องกันชายแดน ในห้วงเวลามี
จ านวน ๓,๓๒๔ คน (กัมพูชา ๒,๘๘๒, เมียนมา ๔๔๒) โดยพ้ืนที่ที่ตรวจพบส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพ้ืนที่  
จ.สระแก้ว ตาก และระนอง 
                - กองทัพบกปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาผู้หลบหนี               
เข้าเมือง มีผลการจับกุม ๒,๐๐๙ ครั้ง มีผู้กระท าความผิด จ านวน ๑๔,๒๒๙ คน แยกเป็น ชาวกัมพูชา 
๑๒,๓๘๓ คน และ ชาวเมียนมา ๑,๘๔๖ คน 
                  ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางทะเล 
                     - การตรวจและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮีนจา พบว่ามีทั้งกลุ่มคนในท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่รัฐใน จ.ระนอง ร่วมกันเป็นขบวนการน าพา ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค ๔ ได้ด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยมาตรการต่างๆ โดย ๑) เชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการน าพา มาท า
ความเข้าใจให้หยุดการกระท า ๒) ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายจริงจัง ๓) การ
สกัดกั้นทางทะเล โดยจัดระเบียบเรือ และควบคุมช่องทางผ่าน เข้า -ออก ๔) การสกัดกั้นทางบก วาง
ก าลังจุดตรวจ/จุดสกัดครอบคลุมเส้นทางหลัก/รอง โดยสามารถจับกุมได้รวม จ านวน ๑๒๘ คน ในพ้ืนที่ 
จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง และระนอง ที่ส าคัญ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๕๘ เวลา ๐๔.๓๐ ได้มีการประสาน
ของเจ้าหน้าที่ ตร.สภ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ว่าจะมีการลักลอบขนชาวโรฮีนจาจากระนองไปส่งยัง
สงขลาเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถเพ่ือตรวจค้นจับกุม จากการตรวจสอบในรถยนต์ทั้ง ๕ คัน พบ
ชาวโรฮีนจารวม ๙๘ คน แยกเป็นชาย ๓๐ คน ผู้หญิง ๒๖ คน เด็กอายุไม่ถึง ๑๕ ปี ทั้งชายและหญิงอีก 
๔๒ คน โดยมีคนไทยที่ร่วมในขบวนการมารอรับชาวโรฮีนจาอีกทอดหนึ่ง 
 
 



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๒๘ 

 
 

 

 

                  การจัดระเบียบเรือประมงและการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย 
                    - จัดระเบียบเรือประมงโดยกระทรวงแรงงาน ได้ด าเนินการจดทะเบียนเรือประมงและ
จัดท าฐานข้อมูลเรือประมง ปัจจุบันมีเรือประมงทะเลที่จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 
๔๖,๗๒๒ ล า และจัดระเบียบแรงงานภาคประมง โดย ๑) ด าเนินงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด 
ใน ๗ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดทะเล เพ่ือจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ้มครองแรงงาน การตรวจ 
ปราบปรามจับกุมและด าเนินคดี รวมถึง การช่วยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟู ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน
กิจการประมงทะเล ๒) จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดท าฐานข้อมูลแรงงานประมง มีแรงงาน
ต่างด้าวมาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด ติดชายทะเล ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
– ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๕๘,๕๐๘ คน 
                    - สมาคมประมงนอกน่านน้ าไทยเข้า เยี่ ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือขอความช่วยเหลือกรณีทางการอินโดนีเซียจม
เรือประมงเซ็นจูรี ๔ และ ๗ ของไทย และเสริมสร้างความเข้าใจกับสมาคมฯ เกี่ยวกับการท าประมงใน
น่านน้ าอินโดนีเซีย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศให้ความส าคัญกับการด าเนินการกับการแก้ไขปัญหากับ
อินโดนีเซีย โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียมาพบรวม ๔ ครั้ง และมี
หนังสือแจ้งความกังวลอย่างเป็นทางการ ๑ ฉบับ  
 ในการนี้ รอง นรม./รมว.กต. ให้ความเห็น/สั่งการ ดังนี้ (๑) ให้ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยกลับ
ประเทศก่อน (๒) ส าหรับลูกเรือต่างชาติ ขอให้เจ้าของเรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกเรือเพ่ิมเติม เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการออกเอกสาร CI ให้คนชาติตนและส่งกลับประเทศต้นทาง  (๓) ส่วนการที่เจ้าของเรือ
จะฟ้องทางการอินโดนีเซียกรณีจมเรือประมง ขอให้ฝ่ายทนายของเจ้าของเรือพิจารณารวบรวมข้อมูล
หลักฐานให้ครบถ้วนและชั่งน้ าหนักว่าควรเดินหน้าสู้คดีต่อหรือไม่ (๔) เกี่ยวกับมาตรการเข้มงวดและกีด
กันต่าง ๆ ที่อินโดนีเซียออกมาแสดงแนวโน้มนโยบายที่ไม่สนับสนุนให้ต่างชาติท าประมงในน่านน้ า
อินโดนีเซีย สมาคมฯ อาจต้องแนะน าสมาชิกให้เร่งปรับตัวเพ่ือป้องกันปัญหาในอนาคต เช่น เปลี่ยน
เส้นทางเดินเรือ/ท าประมง แสวงหาแหล่งประมงใหม่ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า 
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       ๖) ปัญหายาเสพติด   
                      สถานการณ์ยาเสพติด ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยแหล่งผลิตยังคงอยู่
บริเวณเขตติดต่อตามแนวชายแดนเป็นจ านวนมาก ซึ่งการลักลอบขนยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่
ชายแดนด้าน เมียนมา และลาว ใช้วิธีการขนส่งหลากหลายวิธี (เดินเท้าในพ้ืนที่ป่าภูเขา, ใช้รถยนต์,  
รถโดยสารประจ าทาง, รถบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร, รถจักรยานยนต์ ตามเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ 
ในแต่ละภูมิภาค โดยใช้ผู้ร่วมเครือข่าย/ล าเลียง ที่เป็นสุภาพสตรี, เยาวชน, จนท.ของรัฐ และนักการเมือง/
ข้าราชการท้องถิ่น) ท าให้ยากต่อการตรวจสอบและติดตามจับกุม  
                   การจับกุมยาเสพติด 
            - ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพบกมีผลการจับกุม จ านวน 
๑๖๕ ครั้ง มีผู้กระท าความผิด จ านวน ๒๑๐ คน ยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า ๓,๔๙๓,๗๑๒ เม็ด เฮโรอีน 
๑๔.๕๙ กิโลกรัม กัญชา ๒,๒๘๗.๖๑๕ กิโลกรัม และ ยาไอซ์ ๖.๔ กรัม 
                     - สถิติการจับกุมยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ จัดท าโดย กอ.รมน. มีจ านวนทั้งสิ้น 
๘๓ คดี ผู้ต้องหา ๑๗๖ คน (เพ่ิมขึ้น ๑๐ คดี ๕๖ คน) ยึดได้ยาบ้า จ านวน ๔,๑๖๗,๔๗๖ เม็ด (เพ่ิมขึ้น 
๗๑๘,๘๘๒ เม็ด) ไอซ์ น้ าหนัก ๗๗.๘๕๙ กิโลกรัม (ลดลง ๒๔.๗๑๒ กก.) และของกลางอื่นๆ อีกหลาย
รายการ (ยาอี ๔๒๐ เม็ด, ยาเค ๗๘๐ เม็ด, โคเคน ๓.๑๐๒ กก., เฮโรอีน ๕.๐๒๑ กก., ใบกระท่อม ๙๙ 
กก., กัญชาแห้ง ๙๕.๓๒๓ กก. และยาแก้ไอผสม ๔ คูณ ๑๐๐ จ านวน ๑,๑๕๒ ขวด) ซึ่งสถิติการจับกุม
ยาบ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากห้วงเดือนก่อน ทั้งนี้ ในห้วงเวลามีคดีส าคัญที่สามารถตรวจยึดของกลาง ได้
เป็นจ านวนมาก ได้แก่ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม จับกุมผู้ต้องหา ๑๐ คน พร้อมไอซ์ ๑๒ กก.ในพ้ืนที่  
จ.สมุทรสาคร และเมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม จับกุมยาบ้าได้จ านวน ๑ ,๑๕๐ ,๐๐๐ เม็ด ในพ้ืนที่  
จ.นครราชสีมา 
                    - การจับกุมผู้ต้องหา ๗ คน ของ ตร.บช.ปส. เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๕๘ ในอ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย ยึดยาบ้า ๑,๑๕๐,๐๐๐ เม็ด เหตุเกิดที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ต่อเนื่องถึง อ.หนองไผ่ 
จ.เพชรบูรณ์ และ อ.เมือง จ.เลย ยาเสพติดเหล่านี้มาจากแหล่งผลิตในเมียนมา ล าเลียงผ่าน สปป.ลาว 
ก่อนลักลอบน าเข้าประเทศไทยทางชายแดนด้าน จ.เลย และก าลังจะล าเลียงเข้ามาในพ้ืนที่ตอนในของ
ประเทศ 
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                    - การจับกุมคดียาเสพติดโดยกระทรวงยุติธรรมจ านวน ๙๒,๕๓๒ คดี ผู้ต้องหา จ านวน 
๙๘,๔๖๙ คน ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า ๒๑,๕๐๕,๘๕๑.๓๘ เม็ด ยาไอซ์ ๖๑๕.๒๖ 
กิโลกรัม เฮโรอีน ๘.๔๘ กิโลกรัม กัญชา ๖,๖๗๑.๙๒ กิโลกรัม ด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ/สนับสนุน 
๒๑๙ คดี ผู้ต้องหา ๖๗๗ ราย ด าเนินการในเรือนจ าโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจ าทุกเรือนจ า  
อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง สามารถตรวจค้นยึดโทรศัพท์มือถือได้ ๑,๐๖๕ เครื่อง ซิมการ์ด ๕๖๗ อัน      
ยึดยาบ้า ๗,๓๙๖ เม็ด ไอซ์ ๒๑๓.๘๓ กรัม  
                    - ด าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยงโดยกระทรวงยุติธรรมอออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง (สถานบริการ/
สถานบันเทิง ,หอพัก/อาคารที่ พัก/ที่ พักเชิงพาณิชย์ ,ร้านเกม/ร้านอินเตอร์เน็ต ,โต๊ะสนุกเกอร์ /            
โต๊ะบิลเลียด) จ านวน ๖,๖๑๔ ครั้ง พบการกระท าผิด ๒๑๖ ครั้ง ด าเนินการต่อพ้ืนที่เสี่ยงที่กระท าผิดโดย
ใช้มาตรการทางสังคม ๒๐๒ ครั้ง ใช้มาตรการทางกฎหมาย ๗๘ ครั้ง 
                    - ด าเนินการตรวจค้นในโรงงานและสถานประกอบการ โดยกระทรวงยุติธรรมพบ    
ผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ๕,๙๘๗ ราย ส่งเข้ารับการบ าบัดรักษาด้วยความสมัครใจ จ านวน ๑๑๕ ราย     
ให้โอกาสเข้าท างาน ๑๓๒ ราย และจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้
ความรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติด ๓๗,๑๗๘ ราย จัดกิจกรรม To Be Number One และจัดกิจกรรม
ส าหรับกลุ่มเสี่ยง (แรงงานต่างด้าว) การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ๘๕,๑๐๕ คน และการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด ๑,๓๕๐ คน 
                    - ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด โดยกระทรวง
ยุติธรรม ผ่านสายด่วน ๑๓๘๖ ตู้ ปณ ๑๒๓ และทาง Web Site ของส านักงาน ป.ป.ส.พบการร้องเรียน 
๒๒๑ คน และด าเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๕๔ คน 
                    - ส านักงาน ป.ป.ส. แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาชาย ๑๐ คน เมื่อ ๘ ม.ค. ๕๘ เป็น
ชาวเขาเผ่าลีซอ ๖ คน ยึดไอซ์ ๑๒ กก.  เหตุเกิดที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ต่อเนื่องถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายของ นายจะคือ ชาวมูเซอในเมียนมา ที่ส่งยาเสพติดผ่านชายแดนภาคเหนือ      
เข้าแหล่งเก็บพักใน จ.ราชบุรี ก่อนน าออกจ าหน่าย 
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                  การด าเนินการอื่นๆ  
                    - ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. 
ประสานความร่วมมือกับส านักอัยการสูงสุดอินโดนีเชีย และเจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติดอินโดนีเซียประจ า
ประเทศไทย โดยได้เข้าหารือกับรองเลขาธิการ ป.ป.ส. เกี่ยวกับความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน     
ยาเสพติด และประสานความร่วมมือกับหน่วยต ารวจอิสราเอลเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดยาเสพติดของ
แรงงานไทยในประเทศอิสราเอล 
                    - ประชุมจัดท าแผนงานบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) กทม. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 
๘ ม.ค. ๕๘ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติให้การสนับสนุน
งบประมาณจัดตั้งกองลูกเสือต้านยาเสพติดในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ โรงเรียน
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
                    - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นให้สถานประกอบกิจการน ามาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งเป็นการจัดการปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน ให้กับสถานประกอบกิจการ จ านวน ๙,๕๒๙ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๕ จากเป้าหมาย 
๒๐,๐๐๐ แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง ๘๒๓,๑๘๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๐ จากเป้าหมาย ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน) 
                    - ป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ให้การฟ้ืนฟูและพัฒนา
ศักยภาพผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด จ านวน ๗๒ คน โดย ส่วนการบริหารโครงการพิเศษ ส านักบริการ
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั้งนี้ ผู้รับฯ อยู่ในวัยฉกรรจ์ถูกกักอยู่ในบริเวณที่ก าหนด
ตามค าพิพากษาของศาล และการควบคุมของส านักงานคุมประพฤติให้เข้ารับการบ าบัด โดยระบบบังคับ
บ าบัด จึงพร้อมที่จะหลบหนีได้ทุกเมื่อ ต้องใช้เจ้าหน้าที่จ านวนมากในการดูแลใกล้ชิด 
                    - โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในการ
ด าเนินงานปี ๒๕๕๘ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้จ าแนกหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด ๘๑,๙๐๙ หมู่บ้าน/ชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ๒ ครั้งต่อปี โดยได้ท า
การประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๗ แล้ว จ านวน ๘๐,๘๐๙ หมู่บ้าน/ชุมชน คิด
เป็นร้อยละ ๙๘.๖๖ 
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                    - โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่าย
ปกครอง) ให้ทุกจังหวัดจัดท าแผนการบ าบัดฟ้ืนฟู โดยเน้นความสมัครใจเข้ารับการบ าบัด และประสาน
ให้อ าเภอทุกอ าเภอเร่งรัดค้นหาผู้เสพยาเสพติดและชักชวนเข้าสู่กระบวนการบ าบัด  ซึ่งโรงเรียนวิวัฒน์
พลเมืองฝ่ายปกครอง มีผลการด าเนินงานแล้ว ๑๕,๙๑๔ ราย จากเป้าหมาย ๑๕,๓๖๐ ราย 
                    - โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด ให้จังหวัดจัดชุดปฏิบัติการ
จัดระเบียบสังคมส ารวจข้อมูลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา อายุ ๑๓-๒๐ ปี หรือเยาวชนที่เข้าเรียน
ในระบบ กศน. โดยคัดกรองเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร จังหวัดละ ๑๐๐ คน เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยได้ด าเนินการแล้ว ๗,๖๑๘ คน 
                    - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่น ภายใต้การจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณส าหรับ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในกรณีเร่งด่วนและจ าเป็น (งบประมาณ ๑,๗๕๒.๕๐๐๐ ล้าน
บาท) แยกเป็น (๑) กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟู และฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด (งบประมาณ ๕๕๒.๕๐๐๐ ล้าน
บาท) ได้จัดสรรให้ อปท. แล้ว จ านวน ๔๙๗ แห่ง เป็นเงิน ๓๐.๒๖๙๕ ล้านบาท (๒) เงินอุดหนุนค่า
ครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (งบประมาณ ๔๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท) ได้จัดสรรให้แก่ อปท. 
แล้ว จ านวน ๕๐๐ แห่ง เป็นเงิน ๔๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (๓) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างลานกีฬา 
(งบประมาณ ๗๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท) จัดสรรให้แก่ อปท. แล้ว ๒๖๘ แห่ง เป็นเงิน ๔๗๓.๔๑๗๕ ล้านบาท 
และปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอส านักงบประมาณอนุมัติรูปแบบรายการ จ านวน ๒๗๖.๖๘๒๕ ล้านบาท 
         ๗) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม  
                      โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      - ด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดย (๑) จัดท าแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) (ตามอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (๒) ประชุมคณะกรรมการอนุสัญญา CITES ประจ า
ประเทศไทย ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของอนุกรรมการ 
๔ คณะ และพิจารณาร่างรายงานที่จะเสนอต่อเลขาธิการ CITES (๓) จัดท ารายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการ CITES ตามระยะเวลาที่ก าหนด (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) 
                      - ด าเนินงานด้านการค้างาช้าง ได้ด าเนินการดังนี้ (๑) จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) จัดเตรียมสถานที่ให้บริการแจ้งการ
ครอบครองและการขออนุญาตการค้างาช้าง พร้อมประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการรับ
แจ้ง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ (๓) จัดท าร่างค าสั่งสายตรวจตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๔) ประชุมเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลการ
จับกุมช้าง ซากช้าง และงาช้าง (ETIS) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
                      - ผลักดันกฎหมายหลัก จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลักดันกฎหมายรองภายใต้
กฎหมายหลัก ๑๗ ฉบับ และออกประกาศภายใต้กฎหมายหลัก จ านวน ๑๐ ฉบับ และเสนอส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ตามที่กฎหมายก าหนด
ต่อไป โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ (๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘
ฉบับ (๒) ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ านวน ๒ ฉบับ 
                      - ประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ จ านวน ๒ ครั้ง ให้กับ
เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และส่วนภูมิภาค เมี่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
                      - เตรียมความพร้อมเพ่ือให้บริการประชาชนตามกฎหมายใหม่ ทส. ด าเนินการดังนี้ 
(๑) เปิดเบอร์โทรเพ่ิมจ านวน ๕ เบอร์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook เว็บไซต์หน่วยงาน และ
หนังสือพิมพ์และทีวีเรื่องการแจ้งครอบครองและขออนุญาตค้า (๒) เตรียมบุคคลากรและสถานที่ในการ
แจ้งครอบครอง โดยออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับแจ้งครอบครองและขออนุญาตค้า  (๓) เปิดตู้ 
ปณ.๕๕๕ เพ่ือรับแจ้งครอบครอง(๔) จัดตั้งชุดบริการประชาชน (ในช่วงเปิดรับแจ้ง ๙๐ วัน) เพ่ือ
ตรวจสอบบัญชีการได้มาซึ่งงาช้างให้กับร้านค้างาช้าง จ านวน ๕ ชุด (ส่วนกลาง) (๕) จัดตั้งชุดบังคับใช้
กฎหมายตามกฎหมายใหม่ จ านวน ๕ ชุด (ส่วนกลาง) 
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         ๘) การแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาต ิ
                      รัฐบาลใช้มาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยมอบหมาย ๓ 
กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงมหาดไทย ลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจกับเกษตรกรและผ่านเครือข่ายชุมชน ถึงสาเหตุไฟป่า หมอก
ควัน และผลกระทบ รวมทั้งแนะน าวิธีการก าจัดเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยการท าปุ๋ยอินทรีย์ หรือการ
ใช้ประโยชน์อื่นแทนการเผา รวมทั้งจัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการ สั่งการ และประสานงานการปฏิบัติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” เพื่อการซักซ้อมแผนการปฏิบัติรับมือไฟป่าโดยรายงานผล          
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

๒.๔ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       ด าเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการการแก้ไขปัญหา จชต. ดังน้ี  
       ๒.๔.๑ การด าเนินงานในระดับนโยบาย   
                          ๑) การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการใน ๓ ส่วนส าคัญดังนี้ 
                              (๑) การประชุมหน่วยงานของกลุ่มภารกิจงานที่ ๔ (งานการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม มี ศธ. เป็นเจ้าภาพหลัก) และภารกิจที่ ๕ (งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่และ
คุณภาพชีวิตประชาชน มี มท.เป็นเจ้าภาพหลัก) (เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานที่ส าคัญและสอดคล้องตามแผนความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแผนชุมชน เพ่ือน าเสนอการจัดท าของบประมาณปี ๒๕๕๙ ต่อส านักงบประมาณต่อไป  
                               (๒) การประชุมของฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โดย 
สมช.) เมื่อวันที่ ๖ - ๘ ม.ค. ๒๕๕๘ สมช. จัดประชุมฝ่ายเลขานุการร่วมฯ มีมติ เห็นชอบค าขอ
งบประมาณทั้ง ๗ กลุ่มภารกิจงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
                               (๓) น าค าของบประมาณทั้ง ๗ กลุ่มภารกิจงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๗ กระทรวง รวม ๕๘ หน่วยงาน รายงานต่อ       
รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) เพ่ืออนุมัติค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเรื่องการขับเคลื่อน
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การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว และจะน าเรียน นายกรัฐมนตรี เพ่ือทราบ
ต่อไป ทั้งนี้ มีความต้องการงบประมาณรวม ๔๑,๗๑๗.๗๓๙๑ ล้านบาท จ าแนกเป็น โครงการและ
งบประมาณซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับกลุ่มภารกิจงานตามแผนปฏิบัติการฯ (๗ กลุ่ม
ภารกิจงาน) และโครงการส าคัญ (Flagsdhip Project) จ านวน ๖ โครงการ ได้แก่ 
                                - โครงการ รปภ. ๗ เมืองหลัก (กลุ่มงานที่ ๑) 
                                - โครงการ ทุ่งยางแดงโมเดล (กลุ่มงานที่ ๑) 
                                - โครงการ ๑๖๒ หมู่บ้าน (กลุ่มงานที่ ๑) 
                                - โครงการ พาคนกลับบ้าน (กลุ่มงานที่ ๒) 
                                - โครงการสถานศึกษา ๖๐ แห่ง (กลุ่มงานที่ ๔) 
                                - โครงการบูโดรักษ์สันติสุข (กลุ่มงานที่ ๕) 
                          ๒) การจัดท าร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ สมช. จัดท าร่างนโยบายฯ ดังกล่าวตาม ม.๔ พระราชบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ สมช. เสนอแนะและจัดท านโยบาย ทั้งนี้ นโยบายฯ
ดังกล่าวมีหลักการส าคัญซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย รวมถึงให้ควาส าคัญกับการแก้ไขปัญหาโดย
ยึดยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "แนวทางสันติวิธี" ตลอดจนการสร้างเอกภาพ
และบูรณาการของทุกหน่วยงานในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ การขับเคลื่อนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพ่ือที่จะท าให้การพูดคุยเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสันติสุข และให้ความส าคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรม
เฉพาะของพ้ืนที่  
                          เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๘ สมช. ได้ด าเนินการปรับแก้นโยบายให้มีความ
กระชับชัดเจนและป้องกันการตีความเน้ือหาของนโยบายที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรับถ้อยค าให้มีความชัดเจนเหมาะสมมากขึ้น  และจะได้ด าเนินการ
ประชุมอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือจัดท าร่างนโยบายฯ และประชุมร่วมกับส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชนและผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอร่างนโยบายฯ และรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน ามาปรับร่าง
นโยบายฯ ต่อไป 
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                          ๓) กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยด าเนินการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.
๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมรับทราบแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรอบความร่วมมือทั่วไประหว่างไทย -มาเลเซีย ในกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ประชุมได้วางแนวทางการท างานให้ประสานสอดคล้อง
กัน ตามค าสั่ง ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ได้ก าหนดการพูดคุยไว้เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับนโยบาย มี 
นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า (๒) คณะขับเคลื่อน มี พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพบก เป็นหัวหน้าทีมพูดคุย (ประกอบไปด้วยเรื่องกฎหมาย การพัฒนา และ กอ.รมน.) (๓) ส่วน
พ้ืนที่ โดยให้ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า โดยแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
                          ๔) การชี้แจงและประสานความเข้าใจกับต่างประเทศเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเอกอัครราชทูตฝ่ายการเมืองของญี่ปุ่นเข้าพบเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘ โดยมีการ
ประสานความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้  
(๑) ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๒) แนวทางความมั่นคงและแนวทางการ
พัฒนา (๓) การพูดคุยเพ่ือสันติสุข (๔) สาเหตุของความรุนแรงที่เกิดอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ในเขตจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
                ๒.๔.๒ ด้านการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ จชต. 
                          ๑) โครงการการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งในพ้ืนที่เขตเมือง 
โดย ศอ.บต.ได้ด าเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัย และความเข้มแข็งในพ้ืนที่เขตเมืองเพ่ือความ
เชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หลังจากที่มีการจัดประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
โดยได้ก าชับให้จังหวัดเป็นผู้ฝึกอบรม/จัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ทั้ง ๑๒ แห่ง รวมทั้งได้จัด
ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน ของกู้ชีพ - กู้ภัย ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส จ านวน ๓ แห่ง กู้ชีพ-กู้ภัย จ านวน ๑๘๘ คน จังหวัดปัตตานี จ านวน ๖ แห่ง  
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กู้ชีพ-กู้ภัย จ านวน ๑๔๔ คน จังหวัดยะลา จ านวน ๘ แห่ง กู้ชีพ-กู้ภัย จ านวน ๓๗๔ คน ที่ส าคัญได้เน้น
ย้ าให้ทุกส่วนท าให้ “ชุมชนปลอดเหตุ ประชาชน ปลอดภัย” 
                          ๒) โครงการขับเคลื่อนตามแนวทางอ าเภอต้นแบบทุ่งยางแดง (ทุ่งยางแดงโมเดล) 
โดย ศอ.บต. สนับสนุนการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย (ไซเลน) ให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ตามโครงการ
สร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ต าบล จ านวน ๘๔๕ โรงเรียน ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๕๓๙ โรงเรียน  
                          ๓) สถิติการก่อเหตุและการสูญเสียลดลงจากห้วงเดือนก่อน โดยมีการก่อเหตุรวม 
๓๙ เหตุการณ์ ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ได้มีการปรับเปลี่ยนการก่อเหตุโดยใช้แนวร่วมก่อเหตุ เชิง
สัญลักษณ์และใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและปลุกกระแส สร้างความขัดแย้ง
ให้เกิดในพ้ืนที่ พร้อมทั้งโจมตีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือลดทอนความเชื่อมั่นของรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. เพ่ือชิงความได้เปรียบในการขับเคลื่อนงานการเมืองในอนาคต  
                          ๔) ปฏิบัติทางทหารเชิงรุก โดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ 
ส่วนหน้า ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือกดดัน และจ ากัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ควบคู่ไปกับงาน
การเมือง และการช่วยเหลือประชาชนเพ่ือหยุดยั้งการขยายตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ผลการปฏิบัติ
สามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยได้ จ านวน ๘ ราย พร้อมยึดอาวุธ กระสุนได้อีกหลายรายการ ดังนี้ ควบคุม   
ผู้ต้องสงสัย ๘ ราย ตรวจยึดอาวุธปืนเล็กยาว ๔ กระบอก ตรวจยึดอาวุธปืนพก ๓ กระบอก ตรวจยึด
กระสุนปืนเล็กยาว ๑๕๐ นัด ตรวจยึดกระสุนปืนพก ๓๐ นัด ซองกระสุน ๖ ซอง 
                          ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน โดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า มีด าเนินการที่ส าคัญได้แก่ ด าเนินคดีผู้ลักลอบขนน้ ามันเถื่อนได้ของกลาง น้ ามัน
เบนซิน จ านวน ๕๐๐ ลิตร และน้ ามันดีเซล จ านวน ๕๐ ลิตร การลักลอบค้ายาเสพติด ควบคุมผู้ต้องหา 
จ านวน ๔๓ คน ยึดได้ยาบ้า จ านวน ๙,๓๓๓ เม็ด และยาเสพติดอื่นๆ (กัญชาแห้ง ๑.๒ กรัม, พืชใบ
กระท่อม ๗๘๑.๘๕ กก., น้ าต้มพืชกระท่อม ๕ กก., ยาแก้ไอ ๑,๖๐๓ ขวด, ยาไอซ์ ๖.๘๔ กรัม และ
ยาอัลปราโซแลม ๖๕ เม็ด๘๗๙,๕๙๑ เม็ด)  
                          ๖) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า หารือกรอบแนว
ทางการด าเนินการกับฝ่ายมาเลเซีย ซึ่งได้เห็นชอบในขั้นต้นแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือก
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ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา แล้วน าเรียนขออนุมัติต่อคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยฯ ทั้งนี้  ได้ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ (๑) ขั้นเตรียมการ เป็นการสร้างความไว้วางใจ โดยมีการ
ปฏิบัติส าคัญคือ การจัดท าบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้เห็นต่างทุกกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบกับ
บัญชีรายชื่อที่ประเทศผู้อ านวยความสะดวกมีอยู่ (๒) ขั้นการพูดคุย จะด าเนินการเมื่อทุกฝ่ายมีความ
พร้อมแล้ว โดยจะไม่น าข้อจ ากัด หรือข้อขัดแย้งมาเป็นประเด็นพูดคุย แต่จะใช้ความต้องการในการสร้าง
สันติสุขร่วมกันเป็นประเด็น ให้ได้ข้อยุติเชิงบวก (๓) ขั้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นการ
น าการพูดคุยไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะประสานงานระดับพื้นที่ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของคณะพูดคุย
ในทุกระยะ โดยให้ความส าคัญกับการลดเหตุความรุนแรง และการลดการสูญเสียในพ้ืนที่ตามเจตนารมณ์
ของนายกรัฐมนตรีเป็นล าดับแรก 
                          ๗) ความคืบหน้าในการปรับปรุงเส้นทางระดับอ าเภอ ของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๓๗ เส้นทางนั้น ปัจจุบันมี
ความคืบหน้าประมาณ ร้อยละ ๑๐.๗ มีปัญหาอุปสรรคส าคัญ จากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในห้วง    
ท่ีผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าผลการปฏิบัติงานจะมีความคืบหน้ามากขึ้นในห้วงเดือน ก.พ.๕๘ ซึ่งจะมีปริมาณฝนลดลง 
                          ๘) จัดต้ังชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) โดยกรมการปกครอง เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน ด้วยการสนธิก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผรส. และ ชรบ. โดย
มีสมาชิก อส. ชคต. ละ ๓๖ นาย เป็นก าลังหลัก ปัจจุบันจัดตั้ง ชคต. แล้ว ๑๑๑ ต าบล 
                          ๙) 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 ธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๕๐ หมู่บ้าน (๒) จังหวัดยะลา ฝึกอบรม 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๓๕ หมู่บ้าน (๓) จังหวัดนราธิวาส มีเป้าหมาย
ฝึกอบรม จ านวน ๔๕ หมู่บ้าน (๔) จังหวัดสงขลา (๔ อ าเภอ) มีเป้าหมายฝึกอบรม จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน 
                          ๑๐) ด าเนินโครงการจัดต้ังแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านในพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยกรมการปกครองได้จัดตั้งแหล่งข่าวเพ่ือเฝ้าระวังอาชญากรรมและความมั่นคงทั่วไป
ในระดับหมู่บ้าน รวมจ านวน ๑๘๑ คน แยกเป็นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ๖๐ คน จังหวัดยะลา ๖๐ คน 
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และจังหวัดนราธิวาส ๖๑ คน น าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเข้าสู่ขบวนการวงรอบข่าวกรอง เพื่อสรุปรวบรวม
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
                          ๑๑) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันตนเองระดับหมู่บ้าน ของกรมการปกครอง โดยได้ด าเนินการ (๑) 
นายอ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ชุด ชรบ. ม.๒ และ ม.๓ ต าบลตันหยง อุโละ อ าเภอ
เมืองปัตตานี รักษาความปลอดภัยเส้นทางไปโรงเรียนของครูและนักเรียน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และมอบหมายชุด ชรบ. ม.๒ และ ม.๕ ต าบลตะลุโบะ รักษาความปลอดภัยเส้นทางไปโรงเรียนของครู
และนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้วย (๒) นายอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สั่งการให้จุด
ตรวจ ชคต./ชรบ. ทุกหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับก าลังในพ้ืนที่ กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย และจัดชุด 
ชรบ. รักษาความปลอดภัยโรงเรียน ๑๒ แห่ง ตามแผนพิทักษ์อ าเภอแม่ลาน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๗ (๓) นายอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ปลัดอ าเภอร่วมกับร้อย ทพ.๔๔๐๗ ต ารวจ 
และผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ โรงเรียนบ้านมะนังคาอ า เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗        
                          ๑๒) ซ้อมแผนเผชิญเหตุตามนโยบายทุ่งยางแดงโมเดล ของหน่วยเฉพาะกิจ  
นาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน บ.ศาลาลูกไก่ ต.ละหาร 
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีฝ่ายปกครองและภาคประชาชนเข้าร่วม   
         ๒.๔.๓ ด้านพัฒนาสังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม          
                          ๑) ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนที่มีอาชีพและ/หรือรายได้
เพ่ิมขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการน าภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จ านวน ๓๘๐ คน ได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จ านวน ๑๗,๙๗๘ ราย 
(คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๑ จากเป้าหมาย ๓๘,๐๐๐ คน)  
                          ๒) ติดตามการด าเนินโครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุข  แก้ปัญหา
สภาพแวดล้อมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ และยกระดับความ
เป็นอยู่ของชุมชนรอบอ่าวให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
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                          ๓) เสริมสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐ 
และประชาชน ในพ้ืนที่ เพ่ือยุติแนวคิดและวิธีการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา  โดยกรม
ประชาสัมพันธ์ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
                          ๔) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข ในพ้ืนที่ต่างๆ ดังน้ี   
   จังหวัดสงขลา 
       - จัดค่ายเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ๓ ศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๗ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 
       - โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัด
กิจกรรมเยาวชนภาคใต้เรียนรู้ศิลปะตามรอยพระยุคลบาท ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗             
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
       -  จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ “ต้นกล้าพหุวัฒนธรรม” มีเยาวชนจากศาสนาพุทธ
และอิสลาม จากอ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา อ าเภอจะนะ และ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อ าเภอละ 
๘๐ คน รวม ๓๒๐ คน ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน การให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติพ้ืนฐานในศาสนาพุทธและอิสลาม การเสวนาจากผู้น าศาสนาพุทธ  คริสต์ อิสลาม     
การให้ความรู้เรื่องค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาและฝึกปฏิบัติจริง  
       -  จัดเสวนา “เล่าเรื่องเมืองเทพาและการผสมผสานทางวัฒนธรรม” 
       จังหวัดนราธิวาส 
       - จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส   
       -  จัดค่ายเยาวชนตามรอยอารยะอัครศิลปิน ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนราธิวาส 
       -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนวัฒนธรรม อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการ กิจกรรมภาคปฏิบัติในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กิจกรรมน าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๓ คน 
       - โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ (๑) การถ่ายทอดความรู้ เย็บ ปักผ้า (เสื้อผ้าและผ้าคลุมสตรี) อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (๒) การ
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ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านช่างฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้าชุดมลายู อ .จะแนะ และ อ.เจาะไอร้อง             
จ.นราธิวาส (๓) การถ่ายทอดศิลปะการแสดงดิเกฮูลู อ.ระแงะ และ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส      
(๔) การถ่ายทอดศิลปะการแสดงกุมปัง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (๕) การอบรมศิลปะการแสดงทาง
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน “ดิเกฮูลู” อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (๖) ถ่ายทอดศิลปะการแสดงปันจักสีลัต อ าเภอบาเจาะ 
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ อ าเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส (๗) ถ่ายทอดภูมิปัญญาการ    
ปักผ้าไหมน้อย อ าเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส (๘) อบรมการท าขนมพ้ืนบ้าน ๕ ชนิด ได้แก่ ขนมฝอยทอง 
วุ้นแตงโม โดนัท ขนมเจาะหู และข้าวเกรียบสมุนไพร ณ อาคารประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ าเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส  
        - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเมาลิดสัมพันธ์ จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ (๑) มัสยิด
ดาริลฟาละห์ หมู่ที่ ๒ ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จ.นราธิวาส (๒) ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ปูโยะ อ าเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส (๓) มัสยิดนูรุลฮิดายะห์ หมู่ที่ ๑ บ้านเจาะเกาะ ต าบลบูกิต อ าเภอ
เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส (๔) มัสยิดดีตตาอาวุณ หมู่ที่ ๑ ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จ.นราธิวาส เพ่ือเป็น
การสร้างความรัก ความสามัคคี  และสันติสุขให้ เกิดในพ้ืนที่  โดยน าหลักธรรมค าสอนมาใช้                
ในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและยาวชน 
       จังหวัดยะลา 
       -  ส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมในจังหวัดยะลา โดยจัด
กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน อ.ธารโต จ.ยะลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวภูมิปัญญาการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า        
ทางเศรษฐกิจ และความรู้เรื่องค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ (๒) กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อ.เบตง 
จ.ยะลา มีผู้เข้ากิจกรรมประกอบด้วยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ๕ ต าบล เข้าร่วมจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ (๓) เสวนา หัวข้อ “เรื่อง การน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าในเชิงธุรกิจอย่างไร 
ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ภาคการศึกษา /ธุรกิจ/สภาวัฒนธรรม /ผู้แทนมาเลเซีย (๔) โครงการเบตง
สู่สยามเมืองงามชายแดน ประกอบด้วยการจัดการประกวดอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ ไก่สับเบตง ขนมเจาะหู
แข่งขันท าอาหารพื้นบ้าน 
       - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘      
ณ วัดนิโครธาราม อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีผู้ เข้าร่วม จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย         
เด็กนักเรียน ระดับประถม ระดับมัธยม เข้าประกวด ระดับละ ๑๐ ทีม  
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       - จัดงานเมาว์ลิดกลางอ าเภอยะหา จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ  
มัสยิดกลางอ าเภอยะหา ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอยะหา เพ่ือเป็นการสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างคนในพื้นที่  
       -  จัดกิจกรรมภูมิปัญญาสัญจรจังหวัดยะลาจังหวัดเคลื่อนอ าเภอเบตงร่วมกับ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามบิน
จันทรัตน์ หมู่ ๖ ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ประชาชนเข้าร่วม จ านวน  ๑,๐๐๐ คน 
       จังหวัดปัตตาน ี  
       -  จัดสร้างหอนิทรรศน์สานอารยธรรม จังหวัดปัตตานี  
       - จัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี 
       - ส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมในจังหวัดปัตตานี โดยจัด
กิจกรรม ดังนี้ (๑) ค่ายเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นเมืองสาย อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  จัดอบรม   
ให้ความรู้แก่เยาวชน จ านวน ๒ รุ่น (๒) อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน     
อ.มายอ จ.ปัตตานี อบรมการปั้นหม้อดินจัดอบรม และอบรมการสร้างสรรค์งานผ้าขาวม้าบ้านตรัง      
(๓) ค่ายเยาวชนสร้างน้ าใจ งานศิลป์ ถิ่นโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน 
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และฝึกทักษะการวาดภาพ   
                          ๕) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
                              - คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ต าบล ๒๘๙ ราย คัดเลือกหมู่บ้าน
ต้นแบบ ๓๗ อ าเภอ อบรมเกษตรกร ๒,๕๙๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมง ๒,๓๗๕ ราย ปรับปรุง
ฟ้ืนฟูนาร้าง เป้าหมาย ๒๒,๗๐๐ ไร่ ขณะนี้ด าเนินการได้ ๕,๒๗๒ ไร่  
                              - ประชุมเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพของสถาบันเกษตรกร ๖๐ คน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ๘๕ คน และจัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพการเกษตร
ในระดับจังหวัด ๔๖๓ คน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๒๙ แห่ง และอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต
ยางพารา ๔ แห่ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช จ านวน ๗,๕๒๑ ราย  และจัดท า
แปลงต้นแบบและแปลงทดสอบ รวม ๑,๖๘๓ แปลง จัดตั้งตลาดน้ ายางสดระดับท้องถิ่นโดยจัดตั้งกลุ่ม
ใหม่เพื่อการรวบรวมน้ ายางสดขาย จ านวน ๒๘ กลุ่ม และดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่องจ านวน ๔๐๘ กลุ่ม 
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                              - พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้มีการบริหารจัดการ
ทางการเงินการบัญชีที่ดี และเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านการน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี ได้จัดประชุม ๓ ฝ่าย (ประกอบด้วยสหกรณ์  
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้สอบบัญชี) ส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๗๓ แห่ง ๒๔๕
ราย อบรมคณะกรรมการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑๐๒ แห่ง ๑๕๒ ราย อบรมพนักงานบัญชี 
๑๐๒ แห่ง ๑๐๓ ราย เข้าก ากับแนะน าการจัดท าบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๙๔ แห่ง ๑๒๘ 
ราย และกลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี โดยจัดการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน ๓ ฝ่าย จ านวน ๗๒ แห่ง ๑๖๙ ราย เสริมสร้างความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๔ แห่ง  
เข้าร่วมประชุมเตือนภัยรายไตรมาสกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ๓๑ แห่ง ๓๗ ครั้ง 
                              - ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการลดต้นทุนอาหารสัตว์ การตลาด และ
การบริหารจัดการกลุ่มให้กับสมาชิกเครือข่าย ๘๕ คน และจัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพการเกษตรใน
ระดับจังหวัด ๔๖๓ คน 
                          ๖) โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยา โดย ศอ.บต. ได้มอบเงินช่วยเหลือ
เยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบกรณีถูกหมาย พ.ร.ก. และ ป.วิอาญา ซึ่งต่อมาไม่ปรากฎความผิด จ านวน 
๑๔๕ ราย เป็นเงิน ๖,๓๓๙,๔๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และโครงการค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือเยียวยากรณีประชาชนเสียชีวิตและทุพพลภาพ ซึ่งเป็นการด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบกรณีประชาชนเสียชีวิตและทุพพลภาพ รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ (งวดสุดท้าย) มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ๒,๔๔๗ ราย เป็นเงินรวม ๒๔๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท โดย 
ศอ.บต. ได้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบและทายาท 
                          ๗) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พนม.) ของ ศอ.บต. ได้จัดการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานแผนงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับจังหวัด และอ าเภอ ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่ โดยมีผู้แทนจากนายอ าเภอ เสมียนตราอ าเภอ ทั้ง ๓๗ อ าเภอ และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ ของจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพ่ือท าความเข้าใจถึงกรอบแนวทาง 
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ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ โดยด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนา“ค าตอบอยู่ที่หมู่บ้าน 
และเป็นการแก้ไขปัญหาตามความเป็นจริงที่สอดคล้องกับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป” รวมทั้ง 
มีจุดมุ่งหมาย “ต้องการให้ข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่หมู่บ้านลงไป
ปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการในรูปชุดปฏิบัติการทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง 
และหน่วยงานพัฒนา ให้เกิดความใกล้ชิดกับประชาชน และประชาชนเกิดความอบอุ่นใจ เชื่อมั่นต่อ
ข้าราชการ” 
                          ๘) โครงการพัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบของ ๕ จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๕,๔๗๐ คน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - 
มกราคม ๒๕๕๘) และด าเนินกิจกรรม โครงการสานพลังพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยการ
จัดท าเวทีประชาคม ส่งเสริมสภาผู้น าสังคม ในพ้ืนที่ ๙ นิคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๐๐ คน เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเองและพ้ืนที่
ใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความแตกตา่ง
ทางด้านอัตลักษณ์สามารถอยู่ร่วมกันได้ และมีส่วนร่วมท าให้พ้ืนที่เกิดความสงบสุข ทั้งนี้ ในการลงพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงพ้ืนที่  พบปัญหาในเรื่องระบบการสื่อสารบางพ้ืนที่ 
และบางครั้งเกิดความซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือ เนื่องจากหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือได้รับ
ผลกระทบในพื้นที่ขาดการบูรณาการ การให้ความร่วมมืออย่างเป็นระบบ 
                          ๙) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ด าเนินการ
รวมทั้งสิ้น ๗,๘๙๕ ราย โดยแบ่งเป็นการให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒๕ ราย ให้การช่วยเหลือเฉพาะกรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๔๕ ราย มอบเงิน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๕๕ ราย มอบเงินยังชีพราย
เดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับการศึกษา จ านวน ๗,๐๙๒ ราย มอบเงินยังชีพ
รายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความพิการ จ านวน ๖๑๗ ราย มอบเงินอุดหนุน
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แก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ์ รายละ 
๒,๐๐๐ บาท/เดือน จ านวน ๖๐ ราย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาจากเหตุความไม่สงบฯ ๑ ราย  
                          ๑๐) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ส าหรับด าเนินกิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกัน
ส าหรับเด็กและเยาวชน ๕ จังหวัด จังหวัดละ ๒ พ้ืนที่ รวม ๑๐ พ้ืนที่ ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“รวมพลังเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนระดับต าบล” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ 
หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เครือข่ายต าบลเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง 
วิธีการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ๖ มิติ และการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการ      
จัดกิจกรรมขยายผลให้กับเด็กในพ้ืนที่เป้าหมายต่อไป กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร อบต . 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเด็ก อาสาสมัครให้ชุมชน จ านวน ๕๐ คน และแกนน าเด็กและเยาวชน
ระดับต าบล จ านวน ๕๐ คนเจ้าหน้าที่ พมจ จ านวน ๑๐ คน รวมจ านวน ๑๑๐ คน  และนิเทศติดตาม
ผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดย อบต. ป่าแก่บ่อหิน ได้จัดกิจกรรม
ถ่ายทอดการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันให้กับเด็กในพื้นที่จ านวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ต าบล
ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล   
                          ๑๑) ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเงิน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบกองทุน
น้ าใจไทยเพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดย         
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดเป็นผู้มอบ เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘  
                          ๑๒) โครงการรวมใจไทยเป็นหน่ึงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ ต้อนรับ
คณะเยาวชนตามในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมพระราชวังเดิม พร้อมให้โอวาท
และมอบของที่ระลึก เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พ่ีน้องสื่อมวลชนทุกท่านได้รับทราบถึงภารกิจส าคัญของกองทัพเรือที่ได้น้อมน า
แนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติใช้ในการจัดโครงการ โดยมุ่งให้ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธ
และไทยมุสลิมที่มีความแตกต่างทางขนบธรรมเนียม ศาสนา และวัฒนธรรม ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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                ๑๓) กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะผู้น าชุมชนในจังหวัด
ปัตตานีที่เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการชุมชนสัมพันธ์ รุ่น ๑/๒๕๕๘” ระหว่าง ๑๗ - ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับผู้น าชุมชนจังหวัดต่างๆ  
        ๒.๔.๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                        โครงข่ายทางหลวงชนบทเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเชื่อมโยง
โครงข่ายให้สมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติสุข โดย 
                         (๑) ก่อสร้างถนนและสะพานรายการผูกพัน งบประมาณปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
จ านวน ๑๘ สายทาง วงเงิน ๓๑๕ ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๖ สายทาง และอยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง ๒ สายทาง 
                         (๒) ก่อสร้างถนนและสะพานรายการปีเดียว (ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘) จ านวน ๑๒ สายทาง วงเงิน ๑๘๑.๒๓๐ ล้านบาท ขณะนี้ลงนามในสัญญาครบทุกสายทางแล้ว 
                         (๓) ก่อสร้างทางและสะพานรายการผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑๓ สายทาง ปัจจุบันลงนามในสัญญาครบทุกสายทางแล้ว 
        ๒.๔.๕ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                          ๑) โครงการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงแรงงาน มีบริษัทเอกชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร Exim Bank 
จ านวน ๑๐ รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑ ล้านบาท 
                          ๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (Hand in Hand) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ๓ แห่ง ในพ้ืนที่ อ.โคก
โพธิ์ จ.ปัตตานี อ.รามัน จ.ยะลา และ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเตรียมจัดท า
โครงการอุตสาหกรรมร่วมใจคืนความสุขให้พ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะน า
โครงการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                          ๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ระยะที่ ๓) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินงานผ่าน ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) กิจกรรม
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย์ อยู่ระหว่างประสานงานการศึกษาดู
งาน เพ่ือศึกษาข้อมูลช่องทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ 
ประเทศเกาหลี พร้อมทั้งคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการในการเข้าร่วม ๒) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี  อยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับคณะท างานของสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ๓) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์  อยู่ระหว่างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูป ความรู้ด้าน
คุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ Size Specification และการท า Pattern วันที่ ๒๖-๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีผู้เข้าร่วม ๒๕ คน ๔) กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลและติดตาม
ประเมินผลโครงการ  อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                          ๔) การจัดต้ังนิคมฯ ยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  
จ.สงขลาการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคม
อุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผลการศึกษาในเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจ โครงสร้าง 
ศักยภาพ โอกาส และข้อจ ากัด ของอุตสาหกรรมยางพารา และการศึกษาและวิเคราะห์ด้านการตลาด
โดยก าหนดประเภทและบทบาทของนิคมอุตสาหกรรม (Positioning) ตลอดจนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แล้ว
เสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและจัดท าแบบก่อสร้างขั้นละเอียด 
(Detail Design) เพื่อก่อสร้างโครงการฯ โดยเริ่มด าเนินการ เดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

                ๕) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีการเตรียม
แผนการด าเนินงานในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มผู้สนใจในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังนี้ ๑) อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี  จ.สงขลา ๒) อ.รามัน อ.กาบัง          
อ.บันนังสตา อ.ธารโต จ.ยะลา ๓) อ.โคกโพธิ์ อ.แม่ลาน อ.กะพ้อ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ๔) อ.จะแนะ      
อ.แว้ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ๕) พ้ืนที่ จ.สตูล ขณะนี้ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นที่ปรึกษาในการจัดท าฐานข้อมูลยางและด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษา 
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เพ่ือพัฒนาสถานประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ าเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ ๗ วิสาหกิจชุมชน และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้บุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม จ านวน ๓๒ คน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ าให้วิสาหกิจชุมชน 
จ านวน ๑๒๘ คน 
        ๒.๔.๖ ด้านพัฒนาการศึกษา 
                          ๑) โครงการ “รินน้ าใจสู่น้องชาวใต้ ประจ าปี ๒๕๕๘” โดยกระทรวงศึกษาธิการ
จัดการสอนเสริมพิเศษ โดยจัดครู อาจารย์ และวิทยากร ที่มีความรู้และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปให้ความรู้
แก่นักเรียนชั้น ม.๖ โดยได้จัดตั้งศูนย์สอนเสริมระดับจังหวัด และระดับอ าเภอใน ๕ จังหวัด ได้แก่  
จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (อ.นาทวี สะเดา จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย) และอบรม
พัฒนาครูผู้สอน ส่วนวิชาที่จัดการสอนเสริม มี ๘ สาระวิชา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และการแนะแนวการศึกษา ซึ่งก าหนดการสอน
เสริม ดังนี้ (๑) วันที่ ๕-๙ ม.ค. ๕๘  ณ จ.สตูล (๒) วันที่ ๑๒-๑๖ ม.ค. ๕๘ ณ จ.นราธิวาส และยะลา  
(๓) วันที่ ๒๖-๓๐ ม.ค. ๕๘ ณ จ.ปัตตานี และสงขลา 
                          ๒) การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๕๘ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๕๘       
ที่ประชุมเห็นชอบแผนการพัฒนาการกีฬาส าหรับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๕๘ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศธ. พ.ศ. ๕๖-๕๙ ที่ก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ พลานามัยและการกีฬา โดยจะจัดตั้ง ร.ร.วิทยาศาสตร์ – กีฬา ณ ร.ร.เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในภาคเรียนที่ ๑/๕๘ พร้อมทั้งรับทราบผลการด าเนินงานใน   
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๘ (ต.ค. – ธ.ค. ๕๗) ซึ่งในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นเรื่อง
ของการเบิกงบประมาณที่ต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย และก าชับให้ดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพ้ืนที่  ซึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ จะน้อมน าเอายุทธศาสตร์พระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานทุกแผนงาน 
เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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                          ๓) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม เช่น การก่อสร้างรั้ว และถนนภายใน
โรงเรียน พัฒนาโรงเรียนที่มีศักยภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา (การ
ก่อสร้างอาคารเรียน) พัฒนาหมู่บ้านครูแบบยั่งยืน การรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
        ๒.๔.๗ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการดังนี้ 
                          ๑) น าเสนอการแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นการท าพ้ืนที่ให้ปลอดภัย ควบคู่ กับ              
การสร้างสภาวะแวดล้อมให้เก้ือกูลต่อกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  โดยบูรณาการก าลังทั้งฝ่าย   
พลเรือน ต ารวจ ทหาร ประชาชนภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆ ให้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
และน าเสนอการขยายโครงการทุ่งยางแดงโมเดลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันตนเอง และพัฒนาชุมชน ที่อยู่อาศัยให้เข้มแข็ง 
                          ๒) ประสานการปฏิบัติการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนงาน     
ด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนระมัดระวังการน าเสนอข่าวการก่อเหตุรุนแรง ซึ่ง
อาจเป็นผลบวกต่อผู้ก่อความไม่สงบ และน าเสนอข่าวในเชิงสร้างสรรค์ สร้างก าลังใจ ก่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคค ี 
                          ๓) น าเสนอความร่วมมือระหว่างหน่วยความมั่นคงกับผู้น าศาสนา  ผู้น าชุมชน 
สื่อมวลชน และประชาชนในพ้ืนที่ ด าเนินมาตรการเชิงรุกอย่างจริงจัง เพ่ือมุ่งสลายโครงสร้างกลุ่ม         
ผู้ก่อเหตุรุนแรง และหยุดยั้งการขยายตัวของแนวร่วม  
                          ๔) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
                          ๕) จัดท าสกู๊ปการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในงานมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ           
๕ จังหวัดชายแดนใต้ที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ 
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                          ๖) จัดท าสกู๊ปบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมสนับสนุน         
ให้ประชาชนและท้องถิ่นมีความพร้อมเฝ้าระวังหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง 
                          ๗) ประชาสัมพันธ์โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” และความส าคัญของการให้
เยาวชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาร่วมเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ในการใช้ชีวิตกับ
ครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของโครงการฯ 
        ๒.๔.๘ ด้านพัฒนาบุคลากร  
                             ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดหลักสูตรเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน ๒๐ รุ่นๆ ละ 
๑๐๐ คน รวม ๒,๐๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
สภาวการณ์ไม่ปกติ เสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับ
ความเครียดจากการท างาน เพื่อการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข ให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวการณ์ที่อันตรายและเสี่ยงภัยในพ้ืนที่
ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว  ส่งเสริมความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการ ทั้งนี้ได้
ด าเนินโครงการไปแล้ว จ านวน ๓ รุ่น อยู่ระหว่างด าเนินการ ๖ รุ่น และเตรียมด าเนินการ ๑๑ รุ่น 
 

๒.๕ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย 
      ๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดย สมช. ได้ด าเนินการประชุม

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๑๕ ม.ค. 
๒๕๕๘) ให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกลยุทธ์ในกรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติได้ก าหนด
โครงการส าคัญ (Flagship) โดยให้บรรจุในแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) จ านวน ๑ - ๓ โครงการส าคัญ โดยให้จัดล าดับความส าคัญและเน้นการ
จัดท าแผนเชิงบูรณาการที่สะท้อนให้เห็นถึงการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงาน โดยจะมีการก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดงานด้านความมั่นคงในลักษณะบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล 
รวมทั้ง พิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณไปพร้อมกันด้วย 
                ๒) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX ๑๕) ก าหนดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘ ณ จ.สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นการเตรียม
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ความพร้อมของภาคส่วนต่างๆในกรณีการเกิดสาธารณะภัยหรือวิกฤติการณ์ขนาดใหญ่ในระดับชาติ โดย 
สมช. ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ ดังนี้ (๑) การประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกการ
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX ๑๕) (วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘) เพ่ือรับทราบและ
ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานเตรียมการฝึก ในด้านต่างๆ (๒) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่เพ่ือ
พัฒนา/จัดท าสถานการณ์ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๘) โดยผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับโจทย์การฝึกเพ่ิมเติมให้กองทัพเรือ (กรมยุทธการ
ทหารเรือ) ในฐานะหน่วยจัดท าสถานการณ์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
(Crisis Management Exercise 2015: C-MEX-15) ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การเพ่ิมเติม
สถานการณ์การบังคับเรือขนน้ ามันพุ่งชนแท่นผลิตในอ่าวไทย การเพ่ิมจ านวนการเรียกค่าไถ่เรือ       
การสมมติสถานการณ์ และอ านาจหน้าที่ของแต่ล่ะหน่วยงานในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤต (การก าจัด
คราบน้ ามันในทะเลและชายฝั่ง และการประเมินความเสียหายทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและ
โอกาสทางธุรกิจของประชาชน)  

       ๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
โดย สมช. ได้ด าเนินการ ๓ ส่วน ดังนี้ 
                       (๑) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความ
มั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๘) ก าหนดร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ 
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนมีความส าคัญ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนนโยบาย           
การต่างประเทศ ก าหนดโครงการความร่วมมือสองฝ่ายสมควรมีพ้ืนฐานจากการมีส่วนร่วมวางแผนและ
ด าเนินการของทั้งสองฝ่าย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  
                        (๒) จัดการประชุมการด าเนินงานแผนงานด้านความมั่นคงกับกองบัญชาการ
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘) สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ และ แผนการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงระดับกองทัพเรือ ได้ให้ความส าคัญกับ
แผนงานด้านความมั่นคงชายแดนด้านตราดและมิติความร่วมมือชุมชนชายแดนไทยกับชุมชนชาวกัมพูชา 
โดยมอบหมายให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) และจังหวัดตราด ได้
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ร่วมกันจัดท าแผนงาน/โครงการ บรรจุเป็นแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานต่างๆ ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ .ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ต่อไป 
                        (๓) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริม
ความมั่นคงของชาติระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานระดับพ้ืนที่  (วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๘) 
ทั้งนี้เนื่องจาก หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าน้ าโขง (นรข.) ซึ่งมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบตาม  
ล าน้ าโขงตั้งแต่สามเหลี่ยมทองค าที่บ้านสบรวก อ.เชียงแสน ไปสิ้นสุดที่แก่งผาได อ.เวียงแก่น ระยะทาง
รวม ๑๐๐ กิโลเมตร ตรวจพบปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งชาวลาว เมียนมา และเกาหลีเหนือ 
โดยเฉพาะชาวเกาหลีเหนือจะเดินทางผ่านจีน สปป. ลาว แล้วข้ามแม่น้ าโขงเข้าไทย บริเวณ อ.เชียงแสน 
หรือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยได้ข้อสรุปให้ นรข. มีการท างานแบบบูรณาการร่วมกับประเทศ    
เพ่ือนบ้านที่อยู่ติดล าน้ าโขง เพ่ือช่วยกันเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะจัดหาอุปกรณ์เรดาร์ที่
จ าเป็นเพ่ิมเติมตามแนวแม่น้ าโขงเพ่ือสอดส่องดูแลการลักลอบเข้าเมืองหรือลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายด้วย 
                ๔) รับมอบเสื้อเกราะกันกระสุน เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 
เสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกรับมอบเสื้อเกราะกันกระสุน จากคุณตะติยะ         
ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีคอน บางแค จ ากัด เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพบก 

       ๕) เตรียมการฝึกทางอากาศภายใต้รหัส THAI BOOMERANG 15 โดยกองทัพอากาศ 
ร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย มีนาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการฝึก เป็นประธานใน
การประชุมเพ่ือเตรียมการฝึก THAI BOOMERANG 15 ขั้นต้น (Initial Planning Conference : IPC) 
เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสีมาธานี ส าหรับการฝึก THAI BOOMERANG 15 ก าหนดการฝึก
ระหว่าง ๓ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒.๖ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๕๓ 

 
 

 

 

      ๒.๖.๑ การด าเนินการช่วยเหลือกรณีเหตุภัยพิบัติ 
            ๑) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณา

โปรดให้รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพจ านวน ๕,๐๐๐ ถุง เต็นท์ที่พัก ๕๐๐ หลัง 
และผ้าห่ม ๑๐๐ ผืน ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดของมาเลเซียในรอบ 
๔๐ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗ โดยมีนาย Mohamad Nizan bin Mohammad อัครราชทูตและ      
รองหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ อัครราชทูตฯ ได้
กล่าวในนามของรัฐบาลมาเลเซียแสดงความส านึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และกล่าวว่าความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของไทยแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างไทยและมาเลเซีย 

            ๒) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ในการบริจาค
ข้าวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ จ านวน ๕๐๐ ตัน และรัฐบาลมาเลเซีย จ านวน ๕๐๐ ตัน เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากกรณีพายุไต้ฝุ่น Hagupit เข้าพัดถล่มฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจาก
กรณีเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามล าดับ
โดย กระทรวงการต่างประเทศ ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว 

            ๓) รอง นรม./รมว. กต. มอบเงินช่วยเหลือแก่ประเทศมัลดีฟส์ เนื่องด้วยสภาวะ  
ขาดแคลนน้ าจืด จ านวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ ผ่านนายสนั่น อังอุบลกุล 
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจ าประเทศไทย เพ่ือน าไปมอบต่อรัฐบาลมัลดีฟส์ในการบรรเทา
ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าจืดในมัลดีฟส์ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ าจืดแห่งเดียว
ในกรุงมาเล ซึ่งส่งผลให้ประชาชนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง และ
รัฐบาลมัลดีฟส์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากมัลดีฟส์ไม่มีแหล่งน้ าจืดตามธรรมชาติ 

      ๒.๖.๒ การเดินทางเยือนต่างประเทศและการหารือของผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับนานาประเทศ 
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            ๑) รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๙ ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีประเด็นส าคัญในการหารือ ได้แก่  
                             (๑) การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ตามแนวชายแดน โดยเห็นควรให้ใช้
คณะกรรมการร่วมระดับประเทศเป็นกลไกในการหารือ และกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ดังกล่าวในโอกาสแรก 
                             (๒) การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยจะเริ่มการเจรจาอนุสัญญาเพ่ือ
การยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้เชิญให้ภาครัฐและเอกชนของกัมพูชา
พิจารณาใช้ตลาดทุนของไทยเป็นแหล่งระดมทุน เพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา  
                             (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดย
หารือถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดบันเตียเมียนเจย -สระแก้ว และจังหวัด
เกาะกง-ตราด อีกทั้งเห็นพ้องให้เร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบทให้เป็นรูปธรรม และ
เร่งรัดกระบวนการภายในในการยกระดับจุดผ่านแดน ๔ จุดให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร และให้ใช้ประโยชน์
จากการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค 
โดยเฉพาะการก่อสร้างเส้นทางต่าง ๆ และทางรถไฟระหว่างอรัญประเทศ-ปอยเปต  
                              (๔) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ผลักดันคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค เพ่ือสาน
ต่อการเจรจาเรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชาในอ่าวไทย ตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในปี ๒๕๕๔ และกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง  
                              (๕) ฝ่ายไทยพร้อมสานต่อโครงการด้านสังคมและวัฒนธรรมในกัมพูชา ทั้ง
ด้านสาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืน ลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และเกื้อหนุนความสัมพันธ์      
ทวิภาคีในระยะยาว  
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                              (๖) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้จัดกิจกรรมเพ่ือฉลองการครบรอบ ๖๕ ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี ๒๕๕๘ 

            ๒) รอง นรม./รมว.กต. พบหารือกับนาย Heraldo Muñoz Valenzuela 
รมว.กต. ชิลี ภายหลังการประชุม United Nations Security Council Open Debate ณ 
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ โดยทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น เพ่ือเป็นตัวเชื่อมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับกลุ่ม
พันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงในลาตินอเมริกา โดยชิลี
มองว่าไทยมีบทบาทส าคัญในอาเซียน และรับที่จะเร่งผลักดันกระบวนการภายในที่จะบังคับใช้ความตก
ลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ที่ได้มีการลงนามไปแล้ว 

            ๓) รอง นรม./รมว.กต. พบหารือกับนาย Sam Kahamba Kutesa รมว.กต. 
ยูกันดา และประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๖๙ ภายหลังการประชุม United 
Nations Security Council Open Debate ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 
๑๙ ม.ค. ๕๘ โดยไทยแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการท างานของสมัชชาฯ ซึ่งมีวาระส าคัญในการ
ผลักดันวิสัยทัศน์หลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยก่อนหน้านี้ ไทยได้จัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพ่ือเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี 
โดยไทยให้ความส าคัญภายใต้กรอบนโยบาย Thai-Africa Initiative เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
กันในฐานะหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา 

            ๔) รอง นรม./รมว.กต. พบหารือกับนาย Ban Ki Moon เลขาธิการ
สหประชาชาติ ภายหลังการประชุม United Nations Security Council Open Debate ณ 
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ รอง นรม./ รมว.กต. ขอบคุณเลขาธิการ
สหประชาชาติที่มีข้อความร่วมร าลึกถึงผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย ในโอกาสที่ไทยจัดพิธีร าลึกครบรอบ ๑๐ 
ปี เหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย และใช้โอกาสนี้ชี้แจงพัฒนาการทางการเมืองไทย ภายใต้แผน 
Roadmap โดยเฉพาะกระบวนการปฏิรูปและการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการเลือกตั้งทั่วไป
โดยเร็วที่สุด รอง นรม./รมว.กต. ยืนยันการมีบทบาทแข็งขันของไทยในการให้ความร่วมมือกับ
สหประชาชาติ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดวาระการพัฒนาหลังปี ค .ศ. 
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๒๐๑๕ ซึ่งไทยสนับสนุนและพร้อมร่วมมือในการจัดท าวาระดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ โดยเห็นว่าวาระ
ดังกล่าวควรมีความสมดุลระหว่างมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการของสหประชาชาติต่อไป 

            ๕) รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายไทยในการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมและคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย -ลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ ม.ค. ๕๘ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

                  (๑) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๙ 
ด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้ยกระดับจุดผ่านแดน ๔ แห่ง รวมทั้งให้เร่งรัดการลงนาม    
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย -ลาว ฉบับใหม่ และสนับสนุนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนระหว่างไทย-ลาวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการค้าบริเวณชายแดน รวมทั้งการขนส่งผลไม้
ไทยผ่านเส้นทาง R3A ไปยังจีน โดยที่ประชุมได้หารือ ๔ ประเด็นส าคัญ ได้แก่  
                                  ๑. การพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวชายแดนและจัดการพ้ืนที่ชายแดนอย่างเป็น
ระบบ  
                                  ๒. การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยง อาทิ โครงการ
ก่อสร้างถนนต่าง ๆ และการพัฒนาโครงการรถไฟร่วมกับจีน จ านวน ๔ เส้นทาง ที่จะสนับสนุนให้ลาว
เป็นประเทศที่เชื่อมโยงการคมนาคมทางรถไฟในอนุภูมิภาค  
                                  ๓. การระดมทุนของลาวในตลาดทุนไทย และการพัฒนาตลาดทนุและตลาด
หลักทรัพย์ของลาว  
                                  ๔. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน โดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานตามแนวชายแดน  
                                  ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และการติดต่อระหว่าง
ประชาชนของสองฝ่ายในด้านสังคม วัฒนธรรม และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการศึกษา การเกษตร และสาธารณสุขในลาว ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองครบรอบ ๔๐ ปีการ
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สถาปนา สปป.ลาว และจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ทศวรรษแห่งสายสัมพันธ์ไทย-ลาว” ในการน้ี 
รอง นรม./รมว.กต. ได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างไทย-ลาว จ านวน ๒ ฉบับ  

๑. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและสถาบันการต่างประเทศ กต. สปป.ลาว  

๒. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง 
แขวงจ าปาสัก 

                   (๒) การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมครั้งที่ ๑๐ รอง นรม./รมว.กต. 
ยินดีต่อความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเขตแดนที่คงค้างจากการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก 
และย้ าถึงแนวทางที่ได้รับจาก นรม. ที่จะไม่ท าให้ปัญหาเขตแดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายภายใน ตลอดจนประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดย รอง นรม ./รมว.กต.   
ย้ าว่ารัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว ความคืบหน้าของกลไกการท างาน
ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ ที่ส าคัญ ได้แก่ การก่อสร้างหลักเขตแดนเพ่ิมเติมอีกจ านวน       
๖ หลัก ในพ้ืนที่ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดน บริเวณภูชี้ฟ้า-ภูชี้ดาว ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มการส ารวจและ
จัดท าหลักเขตแดน สามารถร่วมกันปักหลักเขตแดนได้แล้วจ านวน ๒๑๐ หลัก เป็นระยะทางกว่า ๖๗๖ 
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของความยาวเขตแดนทางบกไทย-ลาว 

            ๖) รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือ
ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ โดย รอง นรม./รมว.กต. ได้
ชี้แจงนโยบายและแนวทางในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย 
– จีน ในปี ๒๕๕๘ ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม
ของทั้งสองฝ่าย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ านวน ๓ คณะ เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีการบูรณาการ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ 
อ านวยการ และประสานงาน (๒) คณะอนุกรรมการด้านงบประมาณ และ (๓) คณะอนุกรรมการด้าน
การประชาสัมพันธ์ 
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            ๗) รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงเสริม
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียว่าด้วยโครงการออสเตรเลีย -เอเชียเพ่ือต่อต้านการค้า
มนุษย์ ณ กต. เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ โดยไทยและออสเตรเลียมีแผนที่จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการ
ออสเตรเลีย-เอเชีย เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือลดเหตุจูงใจและ
โอกาสในการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่กระบวนการยุติธรรม 

            ๘) รอง นรม./รมว.กต. หารือทวิภาคี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายสิงคโปร์ ระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เมืองโกตากินาบาลู ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๘ 
ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงของภูมิภาค ปัญหาการก่อการร้าย 
และวิสัยทัศน์ส าหรับประชาคมอาเซียนหลังปี ๒๕๕๘ อาทิ รูปแบบการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 
บทบาทของมหาอ านาจในภูมิภาค การสร้างความสมดุลในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างมหาอ านาจ
ดังกล่าว เป็นต้น รอง นรม./รมว.กต. ขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ส าหรับการถวายการต้อนรับสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จฯ ร่วมงาน Global Young Scientist 
Summit ประจ าปี ๒๐๑๕ เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๘ อย่างสมพระเกียรติ และย้ าความพร้อมของไทยที่จะ
ร่วมมือกับสิงคโปร์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายสิงคโปร์พร้อมที่จะต้อนรับ นรม. ของไทยในการเยือนสิงคโปร์
อย่างเป็นทางการและจัดการประชุม Leaders’ Retreat ระหว่าง นรม. สองฝ่าย ประเทศไทยจะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์ ในครึ่งปีแรกของ
ปี ๒๕๕๘ ก่อนการเยือนสิงคโปร์ของ นรม.สิงคโปร์ชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงาน
อาเซียน-จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทะเลจีนใต้ ซึ่งสิงคโปร์สนับสนุนข้อเสนอของไทยให้จัดท า
มาตรการที่สามารถด าเนินการได้เร็ว (early harvest) ในโอกาสแรกระหว่างที่รอให้การจัดท าแนวปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (COC) บรรลุผลส าเร็จ 



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๕๙ 

 
 

 

 

            ๙) รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมการประชุม United Nations Security 
Council Open Debate หัวข้อ “การพัฒนาที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่การธ ารงสันติภาพ
และความมั่นคงระหว่างประเทศ (Inclusive Development for the Maintenance of 
International Peace and Security)” ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๙ 
ม.ค. ๕๘ โดย รอง นรม./รมว.กต. กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม ว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่ ง
สหประชาชาติ ควรส่งเสริมการพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสันติภาพและแก้ไขความขัดแย้งที่อาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ เนื่องจากปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการ
เลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดลัทธิหัวรุนแรงซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้ง การพัฒนาที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นการ
ป้องกันความขัดแย้งที่ต้นเหตุ โดยจะเสริมสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็งและเท่าเทียมกัน  ไทยเสนอให้
คณะมนตรีความมั่นคงฯ ให้ความส าคัญกับมิติความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงในรูปแบบใหม่มาก
ขึ้น นอกจากนี้ การท างานของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ควรเปิดกว้าง โดยมีกลไกที่เปิดให้ประเทศที่มิใช่
สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคณะมนตรีความมั่นคงฯ และควรให้ความส าคัญกับบทบาทของสตรีด้วย 

            ๑๐) นาย Kesang Wangdi เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจ าประเทศ
ไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมช.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๕๘ โดยฝ่ายภูฏานแสดงความซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการพัฒนา
สุขภาพเด็กและเยาวชนในภูฏานด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ โดยฝ่ายภูฏานประสงค์จะขอ
ความร่วมมือจากไทยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเห็นว่าไทยมีความเชี่ยวชาญ และเสนอให้
ฝ่ายไทยพิจารณาความเป็นไปได้ในการจ้างชาวภูฏานมาท างานในประเทศไทย โดยเฉพาะการสอน
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ฝ่ายภูฏานประสงค์จะเรียนรู้ประสบการณ์ของไทยในการส่งทหารเข้าร่วมใน
กองก าลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ รมช.กต. แจ้งว่า ฝ่ายไทยจะพิจารณาค าขอต่างๆ ด้วยดี และ
เสนอให้มีการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะเป็นการสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต 

            ๑๑) นาย Denis Manturov รมว. อุตสาหกรรมและการค้า สหพันธรัฐรัสเซีย 
ในฐานะประธานร่วมฝ่ายรัสเซียในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-
รัสเซีย ครั้งที่ ๖ เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ กต. เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๕๘ โดย       
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นาย Manturov เข้าเยี่ยมคารวะ นรม. และหารือกับ รอง นรม./รมว.กต. รมว.กห. รมว.พณ. และ รมว.
อก. รวมทั้งผู้แทนภาคเอกชน อาทิ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วย สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
(๑) ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพ่ือเตรียมการส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิ
ภาคี ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๖ ซึ่งมีก าหนดจัดในปีนี้ โดยฝ่ายรัสเซียเชิญ รอง นรม./รมว.กต. เดินทางเยือน
รัสเซียอย่างเป็นทางการเพ่ือร่วมการประชุมดังกล่าว  (๒) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้มีการเตรียมการ
เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ในปี ๒๕๖๐ (๓) ในปี ๒๕๕๗ (ม.ค. – 
ก.ย.) การค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่ารวม ๓,๘๒๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยขาดดุล ๑.๙๗๓ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ไทยมีเป้าหมายที่จะผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในรัสเซีย 
โดยเฉพาะเนื้อสุกรแช่แข็ง เนื้อไก่แช่แข็ง สินค้าประมง และผลิตภัณฑ์ยางพารา 

            ๑๒) นาย Mohammed Ali Ahmed Omran Al Shamsi เอกอัครราชทูต
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม./รมว.กต. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘ 
ในโอกาสอ าลาต าแหน่ง ณ กต. โดยรอง นรม./รมว.กต. ขอบคุณที่ นาย Al Shamsi ได้ปฏิบัติหน้าที่   
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสนับสนุนกิจการมุสลิมในประเทศ
ไทยอย่างแข็งขันมาโดยตลอด นอกจากนี้ ได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในปี ๒๕๕๘ และหารือถึงการขยายความร่วมมือ
และพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ซึ่ง รอง นรม./
รมว.กต. เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกัน 

 
            ๑๓) พลเอก Suwanda Hennadige Shantha Kottegoda เอกอัครราชทูตศรี

ลังกาประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘        
รอง นรม./รมว.กต. แสดงความยินดีที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของศรีลังกาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตศรีลังกา เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน ซึ่งศรีลังกามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง และมีศักยภาพที่จะเป็นตลาดใหม่ด้าน
การค้าการลงทุนของไทย จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายมากขึ้น รอง นรม./รมว.กต. และเอกอัครราชทูตศรีลังกาพอใจต่อ
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ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ราบรื่นและใกล้ชิด โดยก าหนดจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเฉลิมฉลอง
โอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตลอดปี ๒๕๕๘  

            ๑๔) นาย Jabor Ali Hussain Al-Dosseri เอกอัครราชทูตกาตาร์ประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘ โดยรอง นรม./
รมว.กต. แสดงความยินดีในโอกาสการครบรอบ ๓๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ประเทศไทยกับกาตาร์ในปี ๒๕๕๘ และแสดงความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเพ่ิมพูนความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความร่วมมือกับกาตาร์ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุนและพลังงาน ซึ่ง ฝ่ายกาตาร์
สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น และในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตกาตาร์ ได้เชิญรอง 
นรม./รมว.กต. เยือนกาตาร์ด้วย 

            ๑๕) รมช.กต. หารือลักษณะ working lunch ร่วมกับ นาย Martin Tlapa 
รมช.กต. สาธารณรัฐเช็ก เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘ โดย รมช.กต. อธิบายพัฒนาการทางการเมืองของไทย 
และขอบคุณฝ่ายเช็กที่เข้าใจและออกประกาศแนะน าการเดินทาง (travel advisory) ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง ทั้งนี้ หวังว่าสหภาพยุโรปจะเข้าใจถึงปัญหาทางการเมืองของไทยซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 
และเล็งเห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของไทย เพ่ือสหภาพยุโรปพิจารณาปรับท่าที/ 
มาตรการต่อไทย ในการนี้รมช.กต.เช็ก แสดงความเข้าใจต่อพัฒนาการทางการเมืองของไทยในบริบท
ของสังคมไทย และมีความเชื่อมั่นในการด าเนินการตาม Roadmap เพื่อกลับเข้าสู่ครรลองประชาธิปไตย
ต่อไป และกล่าวผลักดันให้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ ไทย-เช็ก ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็น
วาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ เช็กมีแผนที่จะจัดตั้งส านักงานการค้าเช็ก (Czech Trade) ในไทย
เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกัน 

            ๑๖) นาย Sohail Khan เอกอัครราชทูตปากีสถานประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะรอง นรม./รมว.กต. ณ กต. วันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๘ โดยได้หารือแนวทางการเพ่ิมระดับการค้าและ
การลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระบวนการเจรจา
ได้ภายในปีนี้ ซึ่งจะช่วยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ิมระดับการบริโภคและการลงทุนของทั้งสอ ง
ประเทศ และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกันว่าจะเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็นสองเท่า
ภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ ผลไม้แห้ง อัญมณี เป็นต้น ปากีสถานพร้อมเป็นเจ้าภาพ
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จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ (Joint Economic Commission หรือ JEC) ครั้งที่ ๓ 
ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกลไกการหารือและผลักดันความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ และเชิญ รอง นรม./รมว.กต. เยือนปากีสถานเพ่ือเป็นประธานร่วมในการประชุม นอกจากนี้ 
ปากีสถานต้องการที่จะเพ่ิมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับไทย โดยขอรับภาพยนต์เชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของไทยเพ่ือน าไปฉายในสถานีโทรทัศน์ของปากีสถาน รวมทั้งขอความร่วมมือและ
ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของไทยในการบูรณะซ่อมแซมตักศิลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทาง
พุทธศาสตร์แห่งแรก และเป็นโบราณสถานที่ส าคัญส าหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 

            ๑๗) นาย Francesco Saverio Nisio เอกอัครราชทูตอิตาลีประจ าประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะรอง นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๘ โดย รอง นรม./รมว.กต. แสดง
ความยินดีต่อความส าเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM 10 ของอิตาลี และขอบคุณส าหรับ
การต้อนรับ นรม. และคณะผู้แทนของไทย โดยเอกอัครราชทูตอิตาลี ชื่นชมการออกแบบศาลาไทย
ส าหรับงาน World Expo Milano 2015 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑ พ.ค. - ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งรอง 
นรม./รมว.กต. กล่าวว่าไทยให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วมงานและแจ้งว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานในวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งก าหนดเป็นวันของไทย
เอกอัครราชทูตอิตาลีเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งสภาธุรกิจ ไทย-อิตาลี จะเป็นเวทีในการเพ่ิมพูนความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งขณะนี้บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ของอิตาลี อาทิ Pirelli และ Ducati ตกลงเข้า
ร่วมในฝ่ายของอิตาลี และอยู่ระหว่างรอรายชื่อบริษัทของฝ่ายไทย ซึ่งรอง นรม./รมว.กต. สนับสนุนการ
จัดตั้งสภาธุรกิจฯ และรับจะติดตามกับภาคเอกชนของไทย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตอิตาลีได้เสนอให้มีการ
ประชุมสภาธุรกิจฯ ครั้งแรกในช่วงงาน World Expo Milano 2015 

            ๑๘) นาย Rolf Schulze เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะรอง นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๘ ออท. เยอรมนี แสดงความเข้าใจต่อ
สถานการณ์ทางการเมืองไทยตามบริบทและเงื่อนไขของประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการ
ปฏิรูปการเมืองและยินดีแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในเยอรมนีแก่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งของไทย โดยทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือ อาทิ ความร่วมมือด้านการศึกษาใน
ระดับอาชีวะ ซึ่งภาคเอกชนของเยอรมนีให้การสนับสนุนโอกาสการฝึกงานและการรับเข้าท างาน
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ภายหลังส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ เยอรมนีพร้อมร่วมมือกับไทยในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะด้านรถไฟและพลังงานทดแทน โดยฝ่ายไทยแสดงความพร้อมในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์กับเยอรมนีในสาขาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  

            ๑๙) นาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทยเข้า
เยี่ยมคารวะ รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ โดยที่ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการ
แลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงและแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียและสนับสนุน
ความร่วมมือในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ภายใต้โครงการ New Colombo Plan และ
การต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้โครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะมี
การลงนามข้อตกลงเสริมว่าด้วยโครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อไป (ลงนามวันที่ 
๒๖ ม.ค. ๕๘) ในการนี้ รอง นรม./รมว.กต. ชี้แจงพัฒนาการทางการเมืองของไทยว่าได้ด าเนินการไป
ตาม Roadmap ที่วางไว้ โดยเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย แสดงความเข้าใจและพร้อมจะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อสนับสนุนให้ไทยกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามก าหนดเวลาที่วางไว้ 

            ๒๐) นาย Kirill Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ าประเทศไทย 
เข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ โดยเอกอัครราชทูตรัสเซีย แสดง
ความยินดีและชื่นชมต่อผลส าเร็จในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ รมว . กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย และหารือกิจกรรมส าคัญที่จะจัดขึ้นในปีนี้ อาทิ การเยือนรัสเซียอย่าง
เป็นทางการของรอง นรม./รมว.กต. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างไทยกับรัสเซีย ครั้งที่ ๖ ซึ่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพ และการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีช่วยใน
กรอบแผนการหารือระหว่าง กต. ของทั้งสองประเทศ  

            ๒๑) นาง Christine Schraner Burgener เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส
ประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ โดย รอง 
นรม./รมว.กต. แสดงความยินดีต่อความส าเร็จของสวิสในการเป็นประธานองค์การว่าด้วยความมั่นคง
และความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe หรือ OSCE) 
เมื่อปี ๒๕๕๗ และไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสวิสในฐานะประธาน Asian Partners for Co-
operation Contact Group ของ OSCE และกลุ่ม Troika ของ OSCE ปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้          
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รอง นรม./รมว.กต. ได้แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตาม Roadmap และขอบคุณรัฐบาลสวิส     
ที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการปรองดอง และการปฏิรูปการเมืองในไทยมาโดยตลอด รวมทั้งได้
ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “On the Path to Reform” ที่กรุงเทพฯ 
เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส กล่าวชื่นชมกระบวนการปฏิรูปของไทยที่รับฟังความคิดเห็นของทุกภาค
ส่วน และยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเลือกตั้ง โดยสวิสพร้อมที่จะส่งผู้ที่มีความรู้เรื่องการ
ปราบปรามการทุจริต การต่อต้านการค้ามนุษย์และการด าเนินนโยบายแรงงานอพยพมาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ได้ผลสัมฤทธิ์ 

            ๒๒) นาย Philip Calvert เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะ รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ โดยรอง นรม./รมว.กต. ชี้แจงการ
ด าเนินการตาม Roadmap และแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือน าไปสู่การเลือกตั้ง ซึ่งเอกอัครราชทูต
แคนาดา เห็นว่ามีความคืบหน้า และไทยจะกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในที่สุด ทั้งนี้ 
แคนาดาพร้อมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ไทยเห็น
เหมาะสม 

            ๒๓) นาย Mark Kent เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย เข้า
พบหารือกับ รมช.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ โดย รมช.กต. ชี้แจงว่าสถานการณ์การเมืองไทย
มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากประเทศอื่น ขณะนี้รัฐบาลก าลังเร่งการปฏิรูป ๑๑ ด้าน รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งรัฐบาลจะด าเนินการอย่างรอบคอบ รวดเร็ว และพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งตามเวลา
ที่เหมาะสมในโอกาสแรก เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ย้ าว่าสหราชอาณาจักรยังคงร่วมมือกับไทย
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้โครงการ Newton Fund ซึ่งได้แถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือ
ระหว่างกัน ภายใต้หัวข้อ “Newton UK – Thailand Research and Innovation Partnership 
Fund” เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างกัน ทั้งสอง
ฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะจัดงานฉลองในโอกาสการก้าวสู่ศตวรรษที่ห้าแห่งความสัมพันธ์ไทย -สหราช
อาณาจักร ซึ่งจะมีกิจกรรมตลอดปี ๒๕๕๘ 

            ๒๔) นาย David Kaatrud ผู้อ านวยการภูมิภาคเอเชียและผู้แทนประจ าประเทศ
ไทยของโครงการอาหารโลก (World Food Programme หรือ WFP) เข้าเยี่ยมคารวะ รมช.กต. ณ 



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๖๕ 

 
 

 

 

กต. เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๘ โดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับบทบาท/การด าเนินงานที่ผ่านมาของ WFP 
และความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่าง WFP ส านักงานภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย ในการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศที่ประสบภัยธรรมชาติและภาวะฉุกเฉิน รวมถงึพิจารณาตอ่ยอด
ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 

            ๒๕) นาย Marat Yessenbayev เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมช.กต. เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๘ โดยเอกอัครราชทูตคาซัคสถานย้ าค า
เชิญของ ปธน. คาซัคสถานที่ประสงค์จะเชิญ นรม. เยือนคาซัคสถานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเชิญฝ่าย
ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-คาซัคสถาน ครั้งที่ ๓ ณ กรุงอัสตานา โดยมี รมว.กต. 
ของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานการประชุมร่วมกัน ซึ่ง รมช. เห็นว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงจะเป็น
ช่องทางส าคัญส าหรับการเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า สามารถมีความ
ร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก โดยสาขาที่มีศักยภาพ ได้แก่ การเกษตร การท่องเที่ยว การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และพลังงาน  

            ๒๖) ผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ 
และการจัดต้ังคณะท างานด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ 
ม.ค. ๕๘ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะด าเนินงานความร่วมมือในลักษณะไตรภาคี โดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมในเรื่อง Women Empowerment and Entrepreneurship ให้แก่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว 
เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน บังกลาเทศ เนปาล และติมอร์ -เลสเต ฝ่ายฟิลิปปินส์เสนอให้มีการประชุม
ความร่วมมือทางวิชาการประจ าปีระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพ่ือเป็นกลไก
ด าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นควรให้
มีการจัดประชุมวิชาการระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๑ ภายในปี ๒๕๕๘ 

       ๒๗) นาย Daniel Russell ผู้ช่วย รมว.กต. สหรัฐฯ ดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ รอง นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ โดยทั้งสองฝ่าย
ยืนยันความเป็นมิตรและหุ้นส่วนในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับ และการขยายความร่วมมือใน
ทุกมิติ โดยสหรัฐฯ ตระหนักถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งสอง
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ฝ่ายย้ าถึงความร่วมมือทวิภาคีในลักษณะหุ้นส่วนเพ่ือจัดการแก้ไขสิ่งท้าทายในระดับประชาคมโลก อาทิ 
อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และโรคระบาด เช่น อีโบลา รอง นรม./
รมว.กต. แจ้งความคืบหน้าของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และยินดีรับข้อเสนอแนะที่
สร้างสรรค์ของฝ่ายสหรัฐฯ ในเรื่องนี้ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการด าเนินการตาม 
Roadmap และกระบวนการปฏิรูป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

            ๒๘) รมช.กต. หารือกับนาย W. Patrick Murphy อุปทูตสหรัฐฯ ประจ า
ประเทศไทย ณ กต. เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ โดย รมช.กต. ใช้โอกาสนี้แสดงความกังวลและผิดหวัง ซึ่ง
สะท้อนมาจากคนไทยหลายกลุ่มเกี่ยวกับบางช่วงบางตอนของสุนทรพจน์ที่ผู้ช่วย รมว.กต. สหรัฐฯกล่าว
ที่สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘ เนื่องจาก
ข้อความช่วงดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้คนไทยหลายคน และถูกน าไปขยายผลทางการเมือง  
นอกจากนี้ รมช.กต. แจ้งว่า นรม. อาจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๗๐ 
ที่นครนิวยอร์ก ในเดือน ก.ย. ๒๕๕๘ และหวังว่า สหรัฐฯ จะพิจารณาใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายหารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตในสาขาต่างๆ โดย
อุปทูตสหรัฐฯ ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับไทยต่อไป 

            ๒๙) นาย Hishammuddin Hussein รมว.กห. มาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ รอง 
นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ ในโอกาสเยือนไทยเพ่ือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชายแดนทั่วไป (กชท.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๒ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดระหว่างไทยและมาเลเซีย โดยเฉพาะในระดับผู้น าและระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ และได้
แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อการร้ายระหว่างประเทศและการแพร่ขยายของกลุ่ม
แนวคิดสุดโต่ง โดยมาเลเซียได้เสนอให้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นดังกล่าว  ในการนี้ รอง นรม./
รมว.กต. ได้ย้ าแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) โดยยึดหลักสันติวิธี และความ
ตั้งใจที่จะร่วมมือกับมาเลเซียในฐานะผู้อ านวยความสะดวกในการพูดคุยเพ่ือสันติสุขใน จชต . เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ 

            ๓๐) นาย Luís Barreira de Sousa เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจ าประเทศ
ไทย เข้าเยี่ยมคารวะรอง นรม./รมว.กต. ณ กต. เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ โดย ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับ
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กลไกกระชับความสัมพันธ์ โดยฝ่ายไทยเสนอให้จัดการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงไทย -
โปรตุเกส (Political Consultation) ครั้งที่ ๑ ที่กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๕๘ โดยฝ่ายโปรตุเกสยินดีเข้าร่วม 
และหนึ่งในประเด็นที่เสนอให้มีการหารือ คือ ความร่วมมือไทย-โปรตุเกสในภูมิภาคแอฟริกา รอง นรม./
รมว.กต. ยินดีที่ทราบว่า นายกเทศมนตรีเมืองลิสบอนจะเข้าร่วมการประชุม ASEM Mayors and 
Governors ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดในเดือน มี .ค. ๒๕๕๘ และยินดีที่โปรตุเกสจะเชิญ 
รมว.กษ. ของไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านกิจการประมง ซึ่งโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพในเดือน 
มิ.ย. ๕๘ ด้วย 

            ๓๑) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน 
ญี่ปุ่นและเกาหลี (AMAF plus Three)  ครั้งที่ ๑๔ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงาน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวกสามเพ่ือเสริมสร้างศัยภาพด้านต่างๆ เช่น ความมั่นคง
ด้านอาหาร (ความก้าวหน้าของโครงการ APTERR และ AFSIS) เทคโนโลยีทางการเกษตร การบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การควบคุมและก าจัดโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน  

            ๓๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๔ (The 14th ASEAN 
Telecommunications and IT Ministers Meeting : TELMIN)  และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๕ (The 15th ASEAN Telecommunications 
and IT Senior Officials Meetings : TELSOM) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
แชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อหลัก “Transforming ASEAN : Moving Towards Smart 
Communities” หรือการปรับเปลี่ยนอาเซียน เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาประชาคมในทุกๆ ระดับของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ฉลาด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม และเจ้าหน้าที่ของประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี อินเดีย สหภาพยุโรป รวมถึงผู้แทนเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  โดย
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๓๐๐ คน 
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         โดยมีสรุปผลการประชุมหารือและมติส าคัญระหว่างประเทศสมาชิกอาเซยีนใน
การประชุม TELMIN และ TELSOM ได ้ดังน้ี 

         (๑) เร่งรัดการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015: AIM 2015) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน
ภายในปี ๒๕๕๘ และการใช้ประโยชน์จากความคืบหน้าของแผนแม่บท AIM 2015 เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์
ต่อทิศทางของอาเซียนหลังปี ๒๕๕๘ และเพ่ือใช้ประโยชน์จาก ICT ในการสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

         (๒) เสริมสร้างเครือข่ายสังคมและเศรษฐกิจผ่านนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ต่างๆ ที่เก่ียวกับบริการออนไลน์ ผ่านมาตรการที่เหมาะสมต่างๆ เช่น โครงการประกวด
รางวัลอาเซียนไอซีที การสนับสนุนบริการสาธารณะและบริการเชิงพาณิชย์ออนไลน์  

         (๓) สนับสนุนข้อริเริ่มต่างๆ เพ่ือพัฒนาการเชื่อมต่อด้าน ICT ซึ่งข้อริเริ่ม
เหล่านี้รวมไปถึงการใช้คลื่นความถี่วิทยุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
การปกป้องระบบเคเบิลใต้น้ า เป็นต้น 

         (๔) ย้ าถึงความส าคัญของการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จาก ICT โดยประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

         (๕) สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ
แรงงานด้านไอซีทีของอาเซียน โดยส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานทักษะบุคลากรและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรไอซีที โดยประเทศสมาชิกอาจใช้เวที ASEAN CIO Association และเครือข่าย
ของ ASEAN ICT Centre of Excellence เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

         (๖) ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนให้การรับรองแถลงการณ์กรุงเทพ ว่าด้วยการ
ปรับเปลี่ยนอาเซียนเพ่ือมุ่งไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ฉลาดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Transforming ASEAN: Moving Towards Smart Communities) 

            ๓๓) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีน ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS 
Cooperation) เพื่อรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และ
รับรองแผนปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙  
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            ๓๔) การประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา ( International 
Tripartite Rebber Council :ITRC) เพื่อหารือการจัดท ามาตรการแก้ไขยางพาราราคาตกต่ าระหว่าง ๓ 
ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

            ๓๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรม Pullman Thamrin CBD กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียในที่
ประชุมให้การรับรอง Chairman's Statement ซึ่งเป็นการร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนในการบรรลุ
เป้าหมายอาเซียนปลอดยาเสพติด  

            ๓๖) การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย  เกี่ยวกับ การน าเข้าเนื้อวัวและเนื้อแกะจาก 
สหราชอาณาจักร การลงทุนด้านการเกษตรระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้รับ 
Health Certificate จาก สหราชอาณาจักรแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง Health Certificate 
ดังกล่าว โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายสหราชอาณาจักรทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ได้เร่งให้กรมปศุสัตว์
ด าเนินการในเรื่องการเดินไปตรวจรับรองโรงงาน ณ สหราชอาณาจักร 

            ๓๗) จัดการประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา เรื่องความร่วมมือด้านการปราบปราม
ยาเสพติด ครั้งที่ ๑๗ ระดับปฏิบัติการ โดยมีคณะผู้แทนจากเมียนมา น าโดย Pol.Brig.Gen.Kyaw Win 
เลขาธิการร่วม ป.ป.ส.เมียนมา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด
เชียงใหม่ 
                   ๓๘) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศไทย นาย Mark Andrew Geoffrey 
Kent ขอเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘) โดยหารือใน
เรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันโดยเฉพาะการปราบปรามการก่อการร้าย รวมทั้งได้เสนอให้
ไทยศึกษาโครงสร้างของหน่วยงาน COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) ของอังกฤษ ซึ่งเป็น
หน่วยงานพหุภาคี (Multi Agency Framework) ในการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ด้านความมั่นคง เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประเทศ  
                   ๓๙) การหารือข้อราชการร่วมกับเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ (นายพิษณุ 
จันทร์วิทัน) ณ เวียงจันทน์ เพ่ือก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
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บริเวณพ้ืนที่ชายแดน เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘ โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายพรชาต 
บุนนาค) เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง โดยมีผลการหารือ ในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
                            (๑) หน่วยงานความมั่นคงควรให้ความส าคัญมิติวัฒนธรรมร่วมมากขึ้น ซึ่ง
ปัจจุบันประเด็นวัฒนธรรมร่วมเป็นจุดแข็งของไทยในการด าเนินความสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึก
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ การที่ชุมชนสองฝั่งมีความรู้สึกใกล้ชิดแนบแน่นยังจะช่วย
บรรเทาปัญหาระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงปัญหาเส้นเขตแดน ด้วย 
                            (๒) ในระยะต่อไปจะมีการเพ่ิมขึ้นของ Connectivity ในภูมิภาคซึ่งย่อมจะ
ส่งผลข้างเคียงด้านความมั่นคงโดยเฉพาะความเสี่ยงของภัยคุกคามข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเชื่อมโยงและการติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ สมช. จึงเห็นว่าการเสริมสร้างความร่วมมือกับเพ่ือนบ้านด้านความมั่นคงจะมี
ความจ าเป็นมากขึ้น  
                       (๓) หน่วยงานความมั่นคงของไทยควรพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับต่างประเทศให้มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญเรื่องความมั่นคงที่ควบคู่
กับความมั่งคั่ง โดย สมช. เป็นหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง
แบบองค์รวมที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตได้ 

            ๔๐) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมรับการเยี่ยมค านับจาก นาย มุน ซง โม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีประจ าประเทศไทย  เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  

            ๔๑) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมรับการเยี่ยมค านับจาก นาย Patrick Murphy อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศ
ไทยเมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

  

      ๒.๖.๓ การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MoU) 
               ๑) กระทรวงแรงงานหารือกับตัวแทนจากต่างประเทศและองค์กรระหว่าง

ประเทศ ในประเด็นด้านแรงงาน ดังนี้ (๑) ฟิลิปปินส์ : การขยายโอกาสในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
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ของแรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
แรงงานประมงทะเล (๒) อิหร่าน : หารือข้อราชการและศึกษาดูงานภายใต้ภารกิจของการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (๓) ภูฏาน : ประเด็นการจัดท าร่าง MoU เพ่ือน าเข้าแรงงานจากประเทศภูฏาน (๔) ส านักงาน
องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (International organization for Migration : IOM) 
ประจ าประเทศไทย : เรื่องการจัดท า MoU น าเข้าแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา) ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเก่าซึ่งล้าสมัยแล้ว รวมถึงการท า MoU เพ่ือน าเข้าแรงงานจากประเทศ
เวียดนาม เพ่ือให้อยู่ภายใต้หลักมนุษยธรรม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นประโยชน์กับ    
ทุกฝ่าย (๕) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจ ากลุ่มประเทศไทย กัมพูชา และลาว : เรื่องความ
คืบหน้าในการด าเนินงานเพ่ือให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและ
การคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 

               ๒) กระทรวงแรงงานได้ประสานงานกับส านักงานองค์การระหว่างประเทศเพ่ือ
การโยกย้ายถิ่นฐาน (International organization for Migration : IOM) ประจ าประเทศไทย เพ่ือขอ
ทราบข้อมูลความร่วมมือที่ IOM มีกับกัมพูชาในเรื่อง ความร่วมมือด้านแรงงานและการทบทวน MoU 
เพื่อน าไปสู่การหารือร่วมกันในเรื่องการทบทวน MoU กัมพูชาดังกล่าว ซึ่งทาง IOM แจ้งว่า ขณะนี้ IOM 
กับกมัพูชาได้มีแผนการช่วยเหลือกัมพูชาในเรื่องการจัดส่งแรงงานกัมพูชาไปท างานในประเทศไทย ใน ๔ 
ประเด็น ดังนี้ ๑) การถ่ายโอนระบบการจัดส่งแรงงานกัมพูชาไปท างานในประเทศไทย โดยเตรียมน า
ระบบการจัดส่งโดยรัฐบาลต่อรัฐบาล เข้าแทนที่ระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน ๒) การทบทวน
มาตรา ๙ ของ MoU  ๓) การพิจารณาเพ่ิมเรื่องการจัดส่งแรงงานกัมพูชาไปท างานในกิจการประมงใน
ประเทศไทยใน MoU และ ๔) การพัฒนาทักษะฝีมือและ skill recognition system  

               ๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การลงนามในบันทึกความเข้าใจ ๒ ฉบับ ได้แก่  
MOU ระหว่างอาเซียนและจีนในความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Cooperation) 
และ MOU ความร่วมมือในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ ปี ๒๕๕๘-
๒๕๖๒ 

               ๔) การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
รัฐมนตรีกระทรวงปศุสัตว์ ประมงและการพัฒนาชนบทของเมียนมาร์ เกี่ยวกับการทบทวน MOU ว่า
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ด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-เมียนมา เกี่ยวกับความร่วมมือด้านปศุสัตว์ การจัดตั้งเขตปลอดโรค
สัตว์บริเวณชายแดน และความช่วยเหลือด้านวิชาการปศุสัตว์และประมง 

               ๕) การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพ้ืนฐาน บูรไนดารุสซาลาม เพ่ือตกลงจะมีการลงนามใน 
MOU ความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างกันในรอบการเดินทางเยือนบูรไนของนายกรัฐมนตรี เพ่ือ
สนับสนุนความร่วมมือด้านข้าว พืช ประมงและอาหารฮาลาล รวมถึงการเพ่ิมความร่วมมือด้านสหกรณ์ 

               ๖) การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
รัฐมนตรีกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคของจีน (AQSIQ) เพ่ือเน้นความส าคัญ
ของการจัดท า MOU ด้านความร่วมมือ SPS ระหว่างกันเพ่ือเป็นกลไกในการขยายการค้าสินค้าเกษตร
ระหว่างสองประเทศ รวมทั้งมีพิธีการลงนามในพิธีสาร (Protocol) ว่าด้วยข้อก าหนดการตรวจสอบ
กักกันโรคและสุขอนามัยส าหรับผลิตภัณฑ์รังนกที่ส่งออกจากไทยไปจีน 

               ๗) การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ าและการชลประทาน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของไทยกับกระทรวงทรัพยากรน้ าของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

               ๘) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๙  
ในการน้ี รอง นรม./รมว.กต. ได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างไทย-ลาว จ านวน ๒ ฉบับ (๑) บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศ         
เทวะวงศ์วโรปการและสถาบันการต่างประเทศ กต. สปป.ลาว (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ
พัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก 

 

      ๒.๖.๔ การด าเนินการอื่นๆ 
                      ๑) การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์น าไปสู่การเสริมสร้างดุลยภาพในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย สมช. ได้จัดการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์ 
แนวโน้ม และบทบาทของมหาอ านาจต่อความมั่นคงของไทยและภูมิภาค” เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ 
เพ่ือน าความรู้และข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย น ามาพิจารณาใช้ประกอบการจัดท านโยบายและ
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ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าข้อเสนอแนะ 
ในเชิงนโยบายเพ่ือให้ผู้บริหารประเทศพิจารณาใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายต่างประเทศ ฯลฯ ต่อไป 

                ๒) เตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจ าปี ๒๕๕๘ โดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative Relations) ผ่าน
การศึกษาเชิงลึกด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิกร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Join Study) 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing) ด้วยการเตรียม           
จัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งได้จัดท าร่างหัวข้อ และก าหนดการของการด าเนินการจัดประชุมนานาชาติ 
(International Conference) ครั้งที่ ๓ ที่จะมีขึ้นในเดือน พ.ค. ๒๕๕๘ 
 

๒.๗ ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ ๒ 
                 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 ทั้งนี้ สมช. มีผลความ
คืบหน้าในการด าเนินการข้างต้น ดังนี้ 
                   (๑) ได้มีการพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการของส่วนราชการต่างๆ ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามกรอบนโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะ
เรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สมช. ทั้งนี้มีประเด็น ๓ เรื่องที่ สมช. มิได้ก าหนดยุทธศาสตร์เฉพาะ
เรื่องรองรับเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโดยตรงอยู่แล้ว ได้แก่  
                         - ความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ ในชาติ  โดยมี
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก กอ.รมน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วม  
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                         - ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ โดยมีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
                         - ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยมีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  
                         ซึ่ง สมช. ได้เชิญหน่วยงานดังกล่าวมาหารือ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดและ
คัดเลือก ๓ โครงการส าคัญ (Flagship Project) โดยระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินการ ตาม 
Template ที่ สมช. ได้ก าหนดร่วมกับ สงป. และ สศช. 
 
                    (๒) สมช. อยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือน าแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship 
Project) ประจ าปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของ สมช. และส่วนราชการต่างๆ เสนอรอง นรม. (พล.อ.
ประวิตรฯ) เพ่ือใช้ในการอ านวยการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการ และเพ่ือเป็นข้อมูลจัดท า
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบด้วยหัวข้อประเด็นความมั่นคง (agenda) ๑๓ 
ประเด็น ได้แก่ 
                         - การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                         - ความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
                         - การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                         - การบริหารจัดการชายแดน 
                         - การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ 
                         - ความมั่นคงทางทะเล 
                         - ผู้หลบหนีเข้าเมือง,แรงงานผิดกฎหมาย,การค้ามนุษย์ 
                         - ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
                         - ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร 
                         - การป้องกันประเทศและการเตรียมพร้อม(รวมถึงภัยพิบัติ) 
                         - การข่าวกรอง 
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                         - ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
                         - ดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการบระสานการขับเคลื่อน
ความมั่นคงในภาพรวม 
                         ทั้งน้ีแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Project) ตามแผนปฏิบัติราชการด้าน
ความมั่นคงภายใต้นโยบายรัฐบาล จะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับประเด็นความมั่นคง (agenda) 
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงภายใต้(ร่าง)นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๔ และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ 
อาทิ                    - การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  
                         - การบูรณาการแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
                         - โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย  
 
                         - โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์อ านวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนข์องชาติ
ทางทะเล (ศรชล.)  
                         - โครงการจัดท าแผนรองรับและอ านวยการขับเคลื่อนของหน่วยงานด้านสาธารณ
ภัยและการป้องกันประเทศ  
                  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 ต่อเนื่ องเป็น
ระยะเวลา ๗ ปี รวมถึงใช้เป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่จะมีขึ้นในอนาคต เพ่ือขับเคลื่อนประเทศทั้ง
ทางด้านการพัฒนาและความมั่นคงอย่างประสานสอดคล้องสมดุลกัน ทั้งนี้ สมช. อยู่ระหว่างการ
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ปรับปรุงเพิ่มเติมร่างนโยบายฯ ตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ หลังจากนั้นจะน าร่างนโยบายฯ และการ
แบ่งมอบหน่วยและแนวทางการขับเคลื่อนเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาต่อไป 
                   อนึ่ง สมช. อยู่ระหว่างการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง รองรับนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ ดังนี้ 
                    (๑) ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องที่อยู่ระหว่างการยกร่างประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และนโยบายการบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อมหาอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย พ.ศ. ... และแนวทางการบริหารจัดการชายแดน  
                     (๒) ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องที่อยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณา คือยุทธศาสตร์ต่อ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙  
                     (๓) ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องที่อยู่ระหว่างเสนอ สภา มช. พิจารณา ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔  
 
 

นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

๓.๑ ด้านการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 ๑)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 
๑.๑)ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพ้ืนที่/ชุมชนท่ัวประเทศ โดยอาสาสมัคร

แรงงานทั่วประเทศ จ านวน ๑๙,๕๘๑ คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จ านวน ๙๒,๗๓๐ ราย  
(คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๑ จากเป้าหมาย ๒๑๗,๖๕๐ คน) ให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน จ านวน ๖๐ แห่ง ใน ๕๘ จังหวัด มีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน รวมทั้งสิ ้น 
๓๐๒,๕๐๓ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากเป้าหมาย ๓๒,๓๕๐ คน) 
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๑.๒) ให้ความคุ้มครองแรงงานโดยให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน โดยให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปท างานต่างประเทศ จ านวน 393,228 คน     
(คิดเป็นร้อยละ 39.41 จากเป้าหมาย 997,800 คน)  ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานใน
ประเทศ/ต่างประเทศ จ านวน 204 คน(คิดเป็นร้อยละ 51.00 จากเป้าหมาย 400 คน) ร้องทุกข์
กล่าวโทษและด าเนินคดีทางอาญากับผู้กระท าความผิดกฎหมาย จ านวน 391 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.72 
จากเป้าหมาย 1,800 คน) สามารถช่วยเหลือคนหางานจ านวน 384 คน ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น 
840,862 บาท 

๑.๓) ด าเนินการจัดระเบียบบริษัทจัดหางาน สาย/นายหน้า เพ่ือคุ้มครองทั้งแรงงาน
ไทยไปท างานต่างประเทศและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยส่งเสริมการไปท างาน
ต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง และจัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปท างานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจไปท างานต่างประเทศ 

 ๒) การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานท า 
    ๒.๑)ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานท า จ านวน ๓๑๖,๓๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๔๗.๑๑ จากเป้าหมาย ๖๗๑,๕๐๐ คน) โดยได้รับการบรรจุงาน จ านวน ๑๗๐,๙๔๕ คนจัดส่งแรงงานไทย
ไปท างานต่างประเทศ จ านวน ๓๖,๗๒๐  คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๒ จากเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ คน)   
แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานท า และผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน 
จ านวน 215,103 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.90 จากเป้าหมาย 525,910 คน) นอกจากนั้นได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการมีงานท าให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จ านวน 3,022,846 คน (คิดเป็นร้อยละ 
43.18 จากเป้าหมาย 7,000,000 คน) 

    ๒.๒) ด าเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ มีผู้ได้รับการจ้างงาน จ านวน 23,332 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 12,288 
คน) และเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ จ านวน 15,066 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 7,856 คน) 

๒.๓)ให้สินเชื่อกับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กซึ่งธนาคารประกาศระเบียบผลิตภัณฑ์
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก SSME โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ าประกัน 
โครงการสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์
และเริ่มมีลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการฯ กับธนาคาร 
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๒.๔)โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภท
ผลิตภัณฑ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพเครือข่าย 
OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ และจัดประชุม   
เชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๘ 

 ๓) การพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั ้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 1,160,651 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.79 จาก
เป้าหมาย 3,434,771 คน) และเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 14,457 คน (คิดเป็นร้อยละ 
39.17 จากเป้าหมาย 36,910 คน) 

๓.๒ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าว และคนขอทาน 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 ๑)  การประชุมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
  ๑.๑) การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล มีรองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอเรื่อง     
แนวทางแก้ไขปัญหาการถูกลดระดับใน TIP Report และปัญหาที่เชื่อมโยง โดยมอบหมายหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด พิจารณาร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจ าปี ๒๕๕๗ มอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน เพ่ือจัดส่งให้สหรัฐฯ และน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอทาน ๓ กระบวนงาน 
ประกอบด้วย การบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองและช่วยเหลือ การป้องกัน 
  ๑.๒) เมื่อวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี  
รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมพิจารณา
เห็นว่า เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความคล่องตัว จึงเห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมงผิด กฎหมาย 
จ านวน ๕ คณะ ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์มอบรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ๒) คณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธาน            
๓) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าวมอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ๔) คณะอนุกรรมการ แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
(IUU Fishing) มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และ ๕) คณะอนุกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มอบรัฐมนตรชีว่ยวา่การ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการฯ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ทันที โดยให้ก าหนดแผนการด าเนินงานและเป้าหมายให้ชัดเจน และหาก
ต้องการการสนับสนุนด้านนโยบายหรือ งบประมาณก็ให้กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลักจัดท าข้อเสนอให้
พิจารณาโดยเร็ว 

  ๑.๓) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการแถลงข่าว 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กฎหมายประมงฉบับใหม่และแผนการแก้ไขปัญหาการ
ท าประมง IUU และได้ประมวลข้อมูลและประสานแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ และ
หน่วยงานของ กระทรวงการต่างประเทศทั่วโลกทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และชี้แจงใน
ประเด็นดังกล่าวในต่างประเทศต่อไป 

 ๒) การขับเคลื่อนงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมาย 
   ๒.๑) คณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรค้ามนุษย์ 
    -  เมื่อวันที่๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ได้มีการขับเคลื่อนงาน 
ดังนี้ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการและมาตรการว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ในระยะเร่งด่วน เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีเสียหายจากการค้ามนุษย์ เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
    -  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ณ ท าเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๕ คณะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากรค้ามนุษย์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น    
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รองประธานอนุกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ 
    -  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง 
การด าเนินการ และการขับเคลื่อนภารกิจของ คณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ เพ่ือพิจารณาการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและ
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ด้านสตรี) โดย ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว(สค.) ได้น าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้
ตั้งศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ร่วมเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ และได้มี
การวางแผนการด าเนินงานและมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยก าหนดมาตรการ
ออกมาเพื่อด าเนินการ ๓ แนวทาง คือ (๑) งานป้องกัน โดยจะมีการทบทวน MOU ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและสตรี รวมถึงการเข้มงวดในการตรวจตราในการตรวจตราสถานบริการที่เป็ นจุดเสี่ยงกว่า ๓๐ 
จังหวัด และการสกัดกั้นตามแนวชายแดน (๒) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยจะมีการเอาผิดต่อ
ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ซึ่งจะมีการเพ่ิมเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้หญิงอีก ๗๐ คน และเพ่ิมล่าม
แปลภาษาเพ่ือช่วยในการสอบสวนและคัดกรองอีก ๑๑๐ คน (๓) การเยียวยาผู้เสียหาย โดยจะเตรียม
พ้ืนที่รองรับหลังการคัดกรอง เพ่ือใช้ในการควบคุมทั้ง ๘ แห่งให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้ตรงตามมาตรฐานอีกด้วยทั้งนี้ ทั้ง ๓ มาตรการจะมีการด าเนินการทันที และด าเนินการ
อย่างเท่าเทียมกันทั้งหญิงชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในขณะนี้ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก (ศสด.) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติงาน 
   ๒.๒) คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และกฎหมายได้น าเสนอแนวทางและแผนงานโดยเน้นการประชาสัมพันธ์
ภายในประเทศให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ การป้องกันการตกเป็น
ผู้เสียหาย ช่องทางการแจ้งเบาะแส และเน้นการชี้แจงกับต่างประเทศเพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
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สถานการณ์ รวมทั้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของไทย ตลอดจนให้เพิ่มการสร้างปฏิสัมพันธ์กับทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน Think Tank และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศได้แถลงข่าวเรื่อง
การด าเนินการของรัฐบาลและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยอธิบดีกรมอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้และรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมการชี้แจงด้วย สาระส าคัญในการแถลงข่าว    
มีดังนี้ 
    -  กลไกในการแก้ไขปัญหา : คณะกรรมการนโยบายเพ่ือแก้ไขการค้ามนุษย์
และการท าประมงผิดกฎหมายได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ ๕ คณะ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  
๑) คณะอนุกรรมการเรื่องค้ามนุษย์ ๒) คณะอนุกรรมการเรื่องประมงและ IUU ๓) คณะอนุกรรมการเรื่อง
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและแรงงานต่างด้าว ๔) คณะอนุกรรมการสตรี และ ๕) คณะอนุกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์และกฎหมาย  
    - ความคืบหน้าที่ส าคัญ : มีความคืบหน้าใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การ
แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 
๒๔๙๐ ๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกและดูแลผู้เสียหาย ๓) การเพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้
กฎหมาย และ ๔) การจัดระเบียบและจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  
    - แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ : คณะอนุกรรมการทั้ง ๕ คณะ ได้ก าหนด
แผนการด าเนินงานในช่วง ๓ - ๖ เดือนในประเด็นที่มีความส าคัญในล าดับต้น ได้แก่ ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การสืบสวนสอบสวนด าเนินคดีค้ามนุษย์ ตลอดจนการจัดการกับเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ  
๒) เพ่ิมความถี่ในการตรวจพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือกวาดล้างผู้กระท าผิด ๓) เร่งรัดการจดทะเบียนเรือประมงไทยและ 
ออกใบอนุญาตการท าประมง ๔) ปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายล าดับรองเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย และ ๕) เร่งด าเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการพิสูจน์สัญชาติให้
เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลวางไว้ 
    -  การด าเนินงานกับต่างประเทศในกรณี Trafficking in Persons (TIP) 
Report : กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นการหารือและชี้แจงอย่างสม่ าเสมอกับ  
ผู้มีบทบาทส าคัญ (Key Players) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อวันที่๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ ได้หารือกับ
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เจ้าหน้าที่ TIP Office ของสหรัฐฯ ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๕๘ ได้หารือกับ
บริษัท Target ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกอันดับ ๒ ของสหรัฐฯ และเป็นผู้น าเข้าสินค้าประมงรายส าคัญของไทย 
โดยบริษัทยินดีสนับสนุนไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ 
    -  การด าเนินการในระยะต่อไป: กระทรวงการต่างประเทศ. จะเน้นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) จัด VDO Conference กับ TIP Office ในช่วง
เดือนมี.ค. ๒๕๕๘ ๒) จัดคณะผู้แทนไทยไปชี้แจงให้ข้อมูลกับผู้มีบทบาทน าของสหรัฐฯ ในช่วงเดือน เม.ย. 
๒๕๕๘ และ ๓) พบปะชี้แจงให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน องค์การระหว่างประเทศ 
ภาคเอกชน รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)  
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธาน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานภายใต้
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU  โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
เพื่อด าเนินการภายใต้แผนงานดังกล่าว จัดส่งประมาณการงบประมาณดังกล่าวให้กรมประมงภายในวนัที ่
17 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือรวบรวมขออนุมัติจัดสรรงบกลางต่อไป 

2) การพัฒนาระบบ VMS ส าหรับเรือประมงไทย ซึ่งกรมเจ้าท่าจะเร่งรัดการ
ออกข้อบังคับให้มีการติดตั้งระบบ VMS บนเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ ขึ้นไปโดยเร็ว  

3) การด าเนินงานในการแจ้งเข้า-ออกท่าของเรือประมง ซึ่งกรมประมงจะน า
ร่องด าเนินการในการแจ้งเข้า-ออกท่าของเรือประมงที่จังหวัดภูเก็ตและชุมพร ในช่วงเดือนมีนาคม -
พฤษภาคม 2558  ตามแนวทางปฏิบัติงานรับแจ้งเข้า-ออกท่าที่วางไว้ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานยินดีร่วม
ในการน าร่องการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

4) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ 
ในมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน 2 มาตรการ คือ การขยายระยะเวลาในการขึ้น
ทะเบียนแรงงานประมงต่างด้าวเพิ่มเติม และการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเพ่ือท างานบนเรือประมงภายใต้
กรอบ MOU ซึ่งทั้ง 2 มาตรการกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักจะได้ด าเนินการ ทั้งนี้
ที่ประชุมเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงความต้องการแรงงานต่างด้าว 
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 ๓)    แผนงานและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
๓.๑) โครงการ พัฒนาทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน ในนิยามความหมายผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ตามแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พัฒนาทักษะนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในด้าน
เทคนิค และวิธีการในการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ค รบถ้วนและชัดเจน
มากที่สุด และให้บุคลากรเข้าใจความส าคัญและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ ในด้าน
การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 
ต ารวจ อัยการ แพทย์) ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ จ านวน๑๐๐ คน/๒ รุ่น รวม ๒๐๐ คน โดย รุ่นที่ ๑ ได้
ด าเนินการไประหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๓.๒) โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ฟ้ืนฟูและพัฒนา
ศักยภาพคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง) ซึ่งมีภารกิจ ๒ ด้าน ได้แก่ ๑. การช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงในบ้านมิตรไมตรี จ านวน ๑๐ แห่ง คือ กรุงเทพฯ 
เชียงใหม่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ขอนแก่น พิษณุโลก ชลบุรี อุบลราชธานี และสงขลา      
๒.การป้องกันคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยงจากการถูกล่อลวงในชุมชน ด าเนินการในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาสังคม 
จ านวน ๓๐ จังหวัด ผลการด าเนินงาน ๑,๒๓๓ คน (ยอดเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘) 

๓.๓)  การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้พัฒนาฐานข้อมูลของเรือประมงและแรงงานประมง ร่วมกันระหว่าง 7 หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องคือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการปกครองกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมการ
จัดหางานกองบังคับการต ารวจน้ าและกองทัพเรือ  ซึ่งฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลเจ้าของเรือประมง 
ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ขนาดของเรือ อาชญาบัตร/ใบอนุญาตการท าประมง และข้อมูลแรงงาน 
รวมถึงข้อมูลผลการตรวจเรือและแรงงานประมง  โดยขณะนี้ได้ทดสอบการใช้ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ในระดับปฏิบัติงานในบางจังหวัดชายทะเลแล้ว  พร้อมได้มีการพัฒนา เว็บ ไชต์เพ่ือรองรับการเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว และมีความพร้อมส าหรับการน าไปใช้ด าเนินการเพ่ือให้ครอบคลุม 22 
จังหวัดชายฝั่งทะเล ภายในเดือนมีนาคม 2558 ทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ส าหรับบูรณาการตรวจ
ตราเรือประมงและแรงงานประมงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ต่อไป 
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๓.๔) โครงการเสริมสร้างความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้าน
การค้ามนุษย์ด าเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ ตามแนวทางการปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี (GLP)โดยบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคประมงจ านวน 9  ครั้ง และการใช้
เครื่องมือท าการประมงโดยไม่มีใบอนุญาต (อาชญาบัตร) สัมมนาชี้แจงให้ความรู้เกษตรกรในฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) 150 รายอบรมให้ความรู้การ
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีส าหรับเรือประมง 80 รายส ารวจและเก็บข้อมูลแรงงานประมงในเรือประมง
ทะเลเพ่ือป้องกันการค้ามนุษย์ และร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้น าเข้า/ ผู้บริโภคสินค้าประมงและแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงไทย 1 ครั้ง ณ 
กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
    ๓.๕) กระทรวงแรงงานได้มีการก าหนดมาตรการป้องปรามเพ่ือลดความเสี่ยง
การค้ามนุษย์ ดังน้ี   

   ๑. มาตรการตรวจแรงงาน เน้นตรวจกลุ่มเสี่ยง เช่น สถานประกอบกิจการที่
มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว และสถานประกอบกิจการขนาดเล็กรวมทั้งตรวจสภาพการท างานของลูกจ้าง
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 

  2. มาตรการตรวจร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task 
Force) เพื่อตรวจสอบการท างานของแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ รวมถึงตรวจแรงงานในกิจการ
ประมงทะเลบนฝั่งหรือในเรือประมงทะเล ตลอดจนบูรณาการตรวจสภาพการจ้างและการท างานกิจการ
ประมงทะเลในเรือประมงทะเล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และตรัง  

              ๓. มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดยจัดท า MOU
ร่วมกับผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้ าตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการน ามาตรฐาน
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้ รวมถึง
การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

              4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน มีผู้บริการสายด่วนพร้อมล่าม
แปลภาษา จ านวน 30,422 สาย พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและแรงงานต่างด้าว และน าร่อง
พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาครและสงขลา  
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               ๕. มาตรการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และออกกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
    ๓.๖ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย ได้ด าเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่ม
เสี่ยงจ านวน 608 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน 20,353 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.17 จากเป้าหมาย 
49,440 คน) รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและ ท่ี
เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน จ านวน 452 คน(คิดเป็นร้อยละ 80.71 จากเป้าหมาย 
560 คน) รวมทั้งได้ด าเนินการความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน จ านวน 3,516 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.02 จากเป้าหมาย 5,858 คน)        
มีนายจ้างและลูกจ้างมาใช้บริการศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล จ านวน 11,592 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากเป้าหมาย10,500 คน)   

๔. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปรายปรามการค้ามนุษย์ของประเทศ
ไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ครั้งที่๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘  และได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงร่างรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ ให้เป็นปัจจุบัน (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ 
มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) เพ่ือจะได้จัดส่งสหรัฐฯ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ และขอให้
ด าเนินการจัดการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทยอยส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ปรับแก้ถ้อยค า
ต่อไป โดยได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๔.๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานฯ ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5Pได้ร่วมกันปรับปรุง 
ร่างรายงานให้สมบูรณ์  

๔.๒) เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธาน 5P ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดท า
รายงานฯ ประจ าปี ๒๕๕๗ ที่จะจัดส่งให้สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ท าเนียบรัฐบาล ซึ่ง
มอบหมายให้ กต. จัดท าเอกสารรายงานภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากสาระส าคัญในฉบับภาษาไทย 
ส่วนภาษาไทยขอให้ พม. ด าเนินการตามที่เคยปฏิบัติ  
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๔.๓) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ รมช.กต. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ 
ด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ร่วมกับ ปลัด พม.    
รองปลัด รง. ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กต. ได้แถลงข่าว
เปิดตัวรายงานความก้าวหน้าในการต่างต้านการค้ามนุษย์ของไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ ตึกนารีสโมสร 
ท าเนียบรัฐบาล โดยที่รายงานดังกล่าวเป็นรายงานประจ าปีของไทยเพ่ือเผยแพร่สถานการณ์การค้ามนุษย์
และความคืบหน้าในการด าเนินการต่อต่านการค้ามนุษย์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทุก
มิติตามยุทธศาสตร์ 5P ได้แก่ (๑) ด้านนโยบายและการน าไปสู่การปฏิบัติ (Policy) (๒) ด้านการด าเนินคดี 
(Prosecution) (๓) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) (๔) ด้านการป้องกัน (Prevention) และ (๕) 
ด้านความร่วมมือ (Partnership) ส าหรับความก้าวหน้าและความส าเร็จในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวในปี 
๒๕๕๗ มีหลายด้าน เช่น การบูรณาการในระดับนโยบายและทุกมิติของการด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจ านวนกว่า ๑.๖ ล้านคน การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับนโยบาย
การต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกมิติ โดยเฉพาะร่างการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ การด าเนินการทางกฎหมายกับนายหน้า นักค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนร่วมใน
การค้ามนุษย์ เป็นต้น 

๕. การจัดระเบียบคนขอทาน 
               กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ด าเนินการ ดังนี้  
 ๕.๑) จัดระเบียบคนขอทาน ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่องระหว่าง

วันที่ ๑๔–๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗และวันที่ ๑๙–๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รวมเป็นคนไทย ๑๙๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๘ คนต่างด้าว ๒๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๒ โดยได้ให้ความช่วยเหลือใน
เบื้องต้นด้านที่พักอาศัยและบริการปัจจัย ๔ รวมถึงส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ๕.๒) สืบเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายให้
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๒ เรื่อง คือการปรับลดระดับของประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์
ของสหรัฐฯ และการแก้ไขปัญหาขอทาน และขอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือรับผิดชอบทั้ง ๒ เรื่อง
เป็นการเฉพาะเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน นั้น 

  -  กระทรวง พม.ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพ่ือร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
แก้ไขปัญหาการขอทานขึ้น โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ 
และมีผู้อ านวยการส านักบริการสวัสดิการสังคมเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งได้มีการน าเสนอ
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ความเห็นให้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยใช้แนวทางการจัดระเบียบคนขอทาน 
ภายใต้กระบวนงาน 3 pได้แก่ ๑. การบังคับใช้กฎหมาย (Policy)เช่น การปรับปรุงกฎหมาย การจัด
ระเบียบจัดท าทะเบียนข้อมูล พัฒนาฐานข้อมูล ขยายผลด าเนินคดีกับขบวนการค้ามนุษย์ ๒. การ
คุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) เช่น การจัดท าบันทึกความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ 
การคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสวัสดิภาพ ฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพในสถานสงเคราะห์ 
และ ๓. การป้องกัน (Prevention)ให้ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิการเข้าถึงบริการด้านกฎหมาย สิทธิในการ
เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมเครือข่าย พม.เป็นแกนน าเฝ้าระวัง ท า MOU เครือข่ายแก้ปัญหา
ขอทานต่างด้าวรวมทั้งได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาขอทานแบบยั่งยืนและเป็น
รูปธรรมทั่วประเทศ  

 - เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้จัดประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหา 
การขอทานใน กทม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ 
ม.ค. ๕๘ นี้ ซึ่งประชุมมีมติให้แบ่งชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่เป็น ๒ ช่วงเวลา คือ (๑) ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น. – 
๐๙.๐๐ น. (๒) ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งทั้ง ๒ ชุด จะน าตัวคนขอทานมา ณ จุดคัดกรอง
บริเวณบ้านมิตรไมตรี กทม. เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกขอทานที่เป็นคนไทย คนต่างด้าว และขอทาน
ที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ และส่งขอทานที่คัดกรองเสร็จแล้วเข้าสู่กระบวนการให้ความชว่ยเหลอื
ต่อไป 
  -   เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ กระทรวง พม.มีการจัดประชุมคณะท างานชุดใหญ่ 
โดยเชิญพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด รวมถึง กทม. เทศกิจ และ
มูลนิธิกระจกเงา ร่วมหารือ เพ่ีอขยายผลการลงพ้ืนที่จัดระเบียบครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมทั้งให้มีการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นที่ พมจ.ทุกจังหวัด โดยได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินการทั่วประเทศ ปี 
๒๕๕๘ ดังนี้ ๑) แนวทางการด าเนินการแก้ปัญหาใช้หลัก ๓ P ๒) การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการจัดระเบียบคนขอทาน ๓) การจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการการจัดระเบียบคนขอทาน ขอให้ประสานหน่วยงานร่วมปฏิบัติ จัดเจ้าหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานมาประจ าเพ่ือร่วมอ านวยการ ๔) ขอความร่วมมือให้จังหวัดด าเนินการจัดระเบียบคนขอทาน 
พร้อมกันทั่วประเทศ ๕) จังหวัดด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะท างานขึ้น เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
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ขอทานให้ต่อเนื่อง ๖) ขอให้สรุปผลการด าเนินงานจัดระเบียบคนขอทาน และรายงานให้กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ทราบเป็นระยะ ๗) ในการปฏิบัติงานขอให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องของพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบคนขอทานอย่างเป็นระบบและมี
แบบแผน และ ๘) ขอให้ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกเดือน 
   ๕.๓) ผลการจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ ๓ (ด าเนินการทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 26 – 
30 มกราคม ๒๕๕๘ จ านวน 755 คน รวมเป็นคนไทย ๕๖๐ คนคนต่างด้าว 195 คน พบว่าเป็นผู้ใหญ่ 
จ านวน 687 คน และเด็ก 68 คน 

 ๖)  การคุ้มครองจัดระเบียบแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว 
    ๖.๑ จัดระเบียบบริษัทจัดหางาน สาย/นายหน้า เพ่ือคุ้มครองทั้งแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย 
    ๖.๒ จัดระเบียบแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ ส่งเสริมการไปท างาน
ต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง และจัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปท างานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจไปท างานต่างประเทศ 
    ๖.๓ มาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ขณะนี้อยู่ระหว่างนายจ้างยื่นรายชื่อ
แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน เพื่อพิสูจน์สัญชาติต่อไป  
    ๖.๔ การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้เกิดความ
ประหยัด โปร่งใส และไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่แรงงานต่างด้าวมากเกินไป  
    ๖.๕ บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) โดยเข้าตรวจแรงงานต่าง
ด้าวในสถานประกอบกิจการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน 
1,419 คนและตรวจแรงงานประมงทะเลใน 22 จังหวัด ติดชายทะเล โดยตรวจในสถานประกอบ
กิจการ จ านวน 62 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน 1,470 คน 
     ๖.๖ จัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย โดยเข้าตรวจสอบการท างาน
ของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จ านวน 13,359 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 
37.11 จากเป้าหมาย 36,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน 90,770 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.51  
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จากเป้าหมาย 242,000 คน) พบคนต่างด้าวกระท าผิดกฎหมาย จ านวน 51,513 คนจากสถาน
ประกอบกิจการ จ านวน 5,031 แห่ง  

๓.๓ ด้านการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 ๑) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 
๑.๑)  การคุ้มครองแรงงาน 

    (1) มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ 
มาตรา 39)  จ านวน 11.13 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 99.11 จากเป้าหมาย 11.23 ล้านคน)  ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากเหตุไม่เนื่องจากการท างาน (จากกองทุนประกันสังคม) จ านวน9,240,169 ราย คิดเป็นเงิน
12,884 ล้านบาท 
    (2) มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จ านวน 9.10 ล้านคน  
(คิดเป็นร้อยละ 97.70 จากเป้าหมาย 9.22 ล้านคน)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจากการท างาน 
(จากกองทุนเงินทดแทน) จ านวน 23,968 ราย คิดเป็นเงิน 313.067 ล้านบาท 
    (3) แรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จ านวน 2.50
ล้านคน(คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 2.15 ล้านคน)  มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จ านวน
25,089 ราย คิดเป็นเงิน 79.04 ล้านบาท 

 นอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 
2,126 ครั้ง มีผู้เข้ารับการบริการ จ านวน 245,851 ราย 

 (๔) การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน โดยให้ความรู้และตรวจก ากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเป็นการลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการท างานในสถานประกอบกิจการ จ านวน 4,649 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน
282,271 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.56 จากเป้าหมาย 593,500 คน) อบรมให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการท างานให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5,302 คน (คิดเป็นร้อยละ 
81.57 จากเป้าหมาย 6,500 คน) 
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 (๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี ในสถานประกอบกิจการ จ านวน 4,203 แห่ง มีลูกจ้าง
เกี ่ยวข้อง จ านวน 262,444 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.49 จากเป้าหมาย 500,000 คน) รวมถึงการ
สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายก าหนดให้แก่สถานประกอบกิจการ 
จ านวน 4,037แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 36.70 จากเป้าหมาย 11,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน 
227,615 คน 

 (๖) ตรวจสอบแรงงานในสถานประกอบกิจการ จ านวน 8,910 แห่งมีลูกจ้าง
เกี่ยวข้อง จ านวน309,694 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.58 จากเป้าหมาย 1,122,800 คน) ตรวจสอบ
แรงงานนอกระบบ จ านวน 7,032 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.45 จากเป้าหมาย 29,990 คน) และมี
ผู้รับความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน จ านวน 226,021 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.30 จากเป้าหมาย 
547,210 คน) 

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

 (๑.๑) งานให้บริการโดยศูนย์บริการร่วม พม. ๘ แห่ง โดยมีรูปแบบการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ บริการข้อมูลข่าวสารบริการรับเรื่อง-ส่งต่อรับซึ่งมีจ านวนผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการ
ร่วม พม. ๘ แห่ง จ านวน 3,143 ราย       

 (๑.๒) งานให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์ เพื่อให้เด็ก
และสตรีที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ซึ่งได้
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จ านวน 1,822รายสงเคราะห์เด็กในครอบครัว (เอดส์) จ านวน  
 263  รายรวมทั้งจัดบริการสวัสดิการสังคมด้านโรคเอดส์ได้อุปการะเด็กเอดส์ในสถานสงเคราะห์ ๘ แห่ง 
จ านวน ๕๐๔ คนและสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ แก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์   
รายละ ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๙๙ คน 

 (๑.๓) บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กในสถาบันให้การสงเคราะห์และ
คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กในสถานรองรับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ รวม ๓๐ แห่ง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กในการกลับสู่ครอบครัวและสังคม จ านวน 6,063 คน รวมทั้งการ
สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โดยได้ให้การช่วยเหลือเด็กยากจนเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าจ านวน 48,535 คน 
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     (๑.๔) ฝึกทักษะอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่หลักสูตร 44 วัน
ให้แก่สตรีและครอบครัวที่ว่างงานและมีฐานะยากจนทั่วประเทศ และส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ 60 วัน เพ่ือฝึกทักษะการบริหารจัดการกลุ่มให้แก่สตรีที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือให้สามารถ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสร้างความยั่งยืนและท าให้มีรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้อย่างมั่นคง จ านวน 6,000 คน 

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

๒๕๔๖ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ด าเนินการ ดังนี้  
 -  จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการ

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เพ่ือติดตามความก้าวหน้าพร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการจังหวัด โดยลงพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรนครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต   

 -  จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในวันที่  
๘ มกราคม ๒๕๕๘เพ่ือรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานร่างพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและวิธีพิจารณาคดี 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ..... 

 -  ร่วมกันพิจารณา แนวทางการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตราการปฏิบัติของสหประชาชาติในการยุติความรุนแรงต่อเด็กในการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  เพ่ือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่ การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กพ.ศ. ๒๕๔๗  

 -  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง  และการให้ความ
ช่วยเหลือด้านคดี การประกันตัวเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยให้ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ 
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(๒.๒) ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชนและชุมชนด้อยโอกาสโดยส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พ่ีเลี้ยง และผู้ด าเนินกิจการใน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีความรู้ และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง
สนับสนุนอาหารเสริม และสื่ออุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กที่ เก็บค่าบริการ ไม่เกิน 
๑,๕๐๐ บาท/เดือนจ านวน จ านวน 1,387 คน 

(๒.๓)  ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่แม่วัยเยาว์
ให้มีทักษะในการเลี้ยงดูบุตร ให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิต จ านวน 15,360 คน 

(๒.๔) เสริมสร้างชุมชนคุ้มครองเด็กโดย 
 -  จัดอบรมสร้างความตระหนักเรื่อง "สิทธิเด็กและการคุ้มครอง

เด็กในชุมชนและท้องถิ่น" ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี นครปฐม อุดรธานี ชุมพร เชียงใหม่ 
ล าปาง พะเยา ร้อยเอ็ด พังงา สตูล และสุรินทร์   

 -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาและคุ้มครองเด็กในชุมชน และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กใน
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัด
เชียงใหม่  จังหวัดพะเยา จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล  และจังหวัด
ร้อยเอ็ด  

 -  อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าแนวทาง
ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็กโดยเป็นการด าเนินการตอ่เนือ่ง ระหวา่ง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 

(๒.๕) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็กได้ด าเนินการพัฒนาและผลิตสื่อ 
การเรียนรู้/องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางประสานงาน พมจ. เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คณุภาพเด็กจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับพื้นที่เป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
(วัยใสใส่ใจท าดี : Teen To Be Good) สร้างความรู้ 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 าเนินการ        
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จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังเสริมความรู้เครือข่ายจ านวน ๒ รุ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการ 
แนวทางวิธีการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมวิธีการพัฒนาเด็ก ๖ มิติ ให้แก่อบต. เทศบาลและเครือข่าย  
ในจังหวัดจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ พังงา ระนอง ศรีสะเกษ ตราด ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา หนองบัวล าภู สกลนคร ตาก ภูเก็ต หนองคาย บึงกาฬ หนองคาย บึงกาฬ เลย ชัยภูมิ 
แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก และล าพูน ตลอดจนได้ด าเนินการ จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาเด็ก
ให้กับเครือข่ายในพ้ืนที่โดยมีพมจ.ร่วมกับ อบต./เทศบาล ด าเนินการในพ้ืนที่ได้แก่ อบต.บางโปรง       
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ , อบต.ลานตากฟ้า, อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์      
จ.ศรีสะเกษ, ทต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย , อบต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต, ทต.ก าพวน อ.สุขส าราญ 
จ.ระนอง, อบต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร , อบต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว,     
อบต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และ อบต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

(๒.๖) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  
ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๘เมื่ อวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ตึกบัญชาการ ท า เนียบรั ฐบาล โดยมี  
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธยุทธวงศ์) เป็นประธาน พลต ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการ
พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ตามยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙) โดย
เร่งรัดให้มีการด าเนินการเพ่ือให้ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการสังคมที่สมบูรณ์ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๕๙ ที่จะด าเนินการ จ านวน ๗ เรื่อง คือ ๑) การให้เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก          
๒) โครงการเงินโอนแก้จน คนขยัน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ๓) การทบทวน
ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมกรณีฉุกเฉินและระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ๔) โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ๕) การดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ๖) การน าเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสนับสนุนกองทุนด้านสังคม ๗) การน าบัตร
ประจ าตัวประชาชน(เลข ๑๓ หลัก) รวมทั้งการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาเชื่อมกับระบบการรับ
บริการสวัสดิการสังคมนอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือ
ทางสังคมเพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากล าบากได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังและได้มาตรฐานร่าง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัครแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นองค์กรหลักในการประสานงานและพัฒนางานอาสาสมัครในสังคมไทย 
โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธยุทธวงศ์) ได้ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนด าเนินการต่อไป 
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 (๒.๗) จัดการสัมมนา “การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ” 
เมื่อวันที่ ๓๐มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล 
ให้แก่คณะกรรมการตามกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการจัด
สวัสดิการสังคมทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามนโยบายรัฐบาล และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐มอบโล่รับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่องค์การสวัสดิการสังคม พร้อมปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง "สวัสดิการสังคมกับการลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมและการพัฒนาสังคมร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน” โดยมีผู้ เข้าร่วมสัมมนาจ านวน ๖๐๐ คน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการผู้แทนองค์กร
สาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 

(๒.๘) การขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ “วัคซีนครอบครัว : ต าบล
เข้มแข็งไร้ความรุนแรง” เป็นหนึ่งในโครงการ ๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชนเพ่ือลดปัญหาการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวและสร้างสัมพันธภาพครอบครัวที่ดีขึ้น และได้เปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ ๒๕ 
พ.ย. ๕๗ แล้วนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดท าชุดความรู้ด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพและการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว Box Set “วัคซีนครอบครัว” จ านวน ๑,๕๐๐ ชุด พร้อม
ส่งมอบให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเข้มแข็ง ๑,๐๐๐ ต าบล ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ ภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๘ 

(๒.๙) โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายจิตอาสา โดยเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว มีศักยภาพสามารถด าเนินการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านสังคมในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาที่มีผลกระทบต่อสตรีและสถาบันครอบครัว และยงั
เป็นการสร้างแกนน า ในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของเครือข่ายทุกระดับทุกภาคส่วน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายพร้อมสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เป็นเครือข่ายที่พ่ึงพาซึ่งกันและกัน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัวให้มีศักยภาพสามารถด าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สังคมในชุมชน ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรี
จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล และกลุ่ม/องค์ในจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
เป็นผู้ที่สมัครจิตอาสาสร้างความสุขในชุมชน 
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(๒.๑๐) โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กเพ่ือเป็นการรณรงค์ยุติ
การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดงานขึ้นในวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๘ ณ ลานอีเดน ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้ด าเนินการเพ่ือป้องกันแก้ไข
ปัญหา ๔ ด้าน คือ  

๑. ด้านนโยบาย ได้จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเป็นแผนแม่บท 
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป  

๒. ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ มีศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม ๑๓๐๐ 
บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด ที่จะคุ้มครองช่วยเหลือเด็กจากสถานการณ์ความรุนแรง และให้ที่
อยู่อาศัย การรักษาทั้งสุขภาพกายและจิตใจ บริการด้านกฎหมาย อาชีพ การศึกษา ประสานกับ
ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เด็กกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน   

๓. ด้านการป้องกัน ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้
ความรุนแรง เพ่ือฝึกอบรมให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและครูอาจารย์ ได้เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
แต่ละช่วงวัย และการสร้างเสริมวินัยเชิงบวก พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรครูแกนน า เพ่ือให้มีความรู้ 
ทักษะ และสามารถฝึกอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู จากผู้ใกล้ชิด
โดยไม่ใช้ความรุนแรง   

๔. ด้านกฎหมาย เป็นการใช้กลไกด้านกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ 
รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ ประจ าประเทศไทย พร้อมหน่วยงานพันธมิตรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส า นักงานต ารวจ
แห่งชาติ และหน่วยงานเอกชนทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนในโครงการ
ครั้งนี้ 

 
 (๒.๑๑) โครงการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้าน 
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี ประจ าปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพ่ือ
คดัเลือกสตรีเพ่ือรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี
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ในวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สังคมมีความตระหนักและเห็นคุณค่า ศักยภาพ
ของสตรีพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี 
          (๒.๑๒) โครงการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘เพ่ือพิจารณาการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบต่อ
คณะกรรมการ CEDAW และพิจารณาเพ่ิมเงินบริจาคโดยสมัครใจให้แก่องค์การเพ่ือการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาชาติ (UN Women) โดยมี              
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์) เป็นประธานการประชุม 
 (๒.๑๓) โครงการ อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ .ศ. ๒๕๕๐ โดย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในคอบครัว พ .ศ. 2550 
ได้รับการเสริมสร้างทักษะ กระบวนการ และเทคนิคการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมให้กับเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินงานคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน  และบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรงมาใช้ในการ
ประนีประนอมข้อพิพาทตาม พ.ร.บ. 
 (๒.๑๔) พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนเพ่ือให้เด็กมี EQ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้  โดยเด็กจะได้รับการเรียนรู้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ความภาคภูมิใจ การมีระเบียบวินัย ทักษะการควบคุมอารมณ์และทักษะการจัดการกับปัญหา /
ความขัดแย้ง การพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลและความคิดทางบวก การสร้างแรงจูงใจ การสร้าง
สัมพันธภาพการสื่อสารที่เหมาะสม และการเสริมสร้างคุณภาพการอยู่ร่วมกันจ านวน 120 คน 
 (๒.๑๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในค่ายทหาร 
โดยได้จัดกิจกรรมเปิด “ค่ายครอบครัวคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ” เมื่อ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “สานรัก สานฝัน การดูแลเชิง
ปฏิรูปแบบองค์รวม เพ่ือครอบครัวก าลังพลกองทัพบก” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นราพร 
จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี การจัดการอบรมเพื่อให้มีผู้ช่วยคนพิการ ในพ้ืนที่ การส่งเสริมอาชีพคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ และการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการผู้ประสานงานทางการ
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แพทย์จากโรงพยาบาลค่ายในสังกัดกองทัพบก ผู้แทนจากเหล่าทัพทุกเหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ และจากสมาคมแม่บ้านทุกเหล่าทัพ จ านวน
ประมาณ ๔๕๐ คน รวมทั้งจัดกิจกรรม “ค่ายครอบครัวคนพิการเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ” ครั้งที่ 1 จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูค า 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ และ
เพ่ือสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจของผู้ดูแลช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านคนพากรในการพัฒนาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเอง สร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายชุมชน โดยกลุ่มเปา้หมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คนพิการและครอบครัวทหาร รวมทั้งผู้ปฏิบัติสายการแพทย์ จ านวน ๘๐ คน 
               (๒.๑๖) โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ โดยได้
จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับ
จังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้มีการจัดตั้งทั้งหมด 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต
เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทย และ
ศูนยบ์ริการคนพิการทั่วไปศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา 
                 (๒.๑๗) โครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน :
ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยมีการเปิดโครงการฯ ณ ท่าเรือใต้สะพานพระราม ๔ 
เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้มีการจัดท าแผนการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในชุมชนเกาะเกร็ด ตามแนวคิด Universal Design โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งได้
ส ารวจท่าเรือท่าวังหลัง และท่าช้างเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น บริเวณท่าเรือ 
ทางลาด ติดตั้งราวจับ และห้องน้ าคนพิการ และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับรถโดยสารปรับอากาศใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ า ขณะนี้ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 
การจัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเชิญหน่วยงานมาเสนอราคา 
 (๒.๑๘) โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ โดยคนพิการได้รับ
การออกบัตรประจ าตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ.
2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 จ านวน 11,009คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 
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5,924คน เพศหญิง จ านวน 5,085คน (ขอ้มูล 1 – 31 มกราคม 2558) และจ านวนคนพิการที่ได้รับ
การออกบัตรตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 -31 มกราคม 2558 มีจ านวน 1,645,799คน โดย
แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 891,707คน เพศหญิง จ านวน 754,092คน 
 
 (๒.๑๙) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนพิการได้รับ
บริการในการกู้ยืมเงินเพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น ค้าขาย เกษตรกรรม บริการ เป็นต้น ในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาชีพ ตั้งแต่วันที่1 – 31 มกราคม 2558  จ านวน 11,043,000 
บาท (จากเงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนฯ) 
 (๒.๒๐) โครงการ พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลไกด้านคนพิการ โดย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ในวันศุกร์ที่ ๓๐มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และชี้     
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ตลอดจนการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีพิการ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในระดับพื้นที่มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบท าให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในระดับพ้ืนที่ 
ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๒.๒๑) โครงการบูรณาการระบบกาส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของ 
คนพิการ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและ  
การมีงานท าของคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๗ มกราคม๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและ
ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น ๓ ซึ่งคณะกรรมการฯได้อนุมัติโครงการด้านอาชีพ
และการมีงานท าของคนพิการ จ านวน๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น๑๔๘,๐๐๓,๗๖๘ บาท (ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 

(๓)  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCCการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๙๙ 

 
 

 

 

ความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน และส านักงานต ารวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานราชการอื่นและองค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาสถิติการใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม  

 -  ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗สถิติการใช้บริการ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้รับการแจ้งเหตุ ๑,๘๖๙ กรณีระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สถิติการใช้
บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้รับการแจ้งเหตุ ๓,๓๓๘ กรณี 

 -  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  สถิติการใช้บริการศูนย์
ช่วยเหลือสังคม ได้รับการแจ้งเหตุ ๓,๖๒๗ กรณีระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถิติการใช้
บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้รับการแจ้งเหตุ ๓,๔๓๕ กรณี 

 -  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘  สถิติการใช้บริการศูนย์
ช่วยเหลือสังคม ได้รับการแจ้งเหตุ ๓,๓๐๐ กรณี  

 -  โดยสรุประหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗– ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๘ ได้รับการแจ้งเหตุทั้งสิ้น ๑๕,๕๖๙ กรณี โดยได้แจ้งผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่สายด่วน 
จ านวน ๑๔,๐๖๔ กรณ,ี Walk-in จ านวน   ๒๘๙ กรณี และ Social media จ านวน ๑,๒๑๖ ครั้ง) 

๒)  การพัฒนาและส่งเสริมระบบการเงินการคลังภาคประชาชน 
๒.๑) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)อยู่ระหว่างน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้

ความเห็นชอบในการจัดตั้ง กอช.ปัญหาอุปสรรค การด าเนินการตาม พ.ร.บ. กอช. ต่อไปต้องแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ออกตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับ
กระทรวงแรงงานในฐานะที่ก ากับดูแลกฎหมายดังกล่าวด้วย 

๒.๒) การน าระบบ Negative Income Tax (NIT) มาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ าใน
การกระจายรายได้โดยการประสานระบบภาษีอากรและระบบสวัสดิการเข้าด้วยกัน ซึ่งส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน โดยรับฟังรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ต่างๆ 
โดย สศค. ได้จัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.30-
16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
รวมทั้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมและขอความร่วมมือทางวิชาการกับ IMF เพ่ือออกแบบระบบ NIT ให้มีความ
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รัดกุมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการวางระบบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้ องของข้อมูล
รายได้ของประชากรไทย 

๒.3 ) แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังกล่าวจะให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสมาชิกในชุมชนผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวจะสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งรวมถึงการสร้างกลไกในการพัฒนาและฟ้ืนฟูศักยภาพลูกหนี้ 
เพ่ือให้ลูกหนี้มีศักยภาพในการหารายได้และสามารถช าระหนี้ได้ เพ่ือป้องกันไมใ่หก้ลบัไปเปน็หนีน้อกระบบอกี  

ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ  และ
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ทั้งนี้ ได้จัดท าโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ซึ่งในระยะแรกมีองค์กรการเงินชุมชนจ านวน 47 
แห่ง เข้าร่วมโครงการ โดยได้คัดเลือกองค์กรการเงินชุมชนจ านวน 9 แห่ง จาก 47 แห่ง เพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบขององค์กรการเงินชุมชน 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปผลการประเมินเพื่อน าเสนอต่อกระทรวงการคลัง  

๒.4 ) สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (Nano-
Finance)  

เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพรายย่อยจ านวนมากต้องใช้บริการหนี้นอก
ระบบ หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใด ๆ เลย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการอนุญาตให้มีนิติ
บุคคลประเภทใหม่ในระบบสถาบันการเงินไทย เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบ
อาชีพรายย่อย โดยจ าเป็นต้องก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวสามารถคิดผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้สินเชื่อดังกล่าว แต่ไม่สูงเท่ากับการคิดผลตอบแทนของผู้ให้บริการหนี้นอก
ระบบ และมีหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อดังกล่าวให้มีความเป็นธรรมและไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค  
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ผลการด าเนินงาน : กระทรวงการคลังได้น าเสนอให้ ครม. รับทราบแล้วเมื่อ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้มีประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อ Nano – Finance ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนี้ (1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 เป็นต้นไป (2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนด
สถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 
2558 เป็นต้นไป และ (3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.1/2558 เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การ
ก ากับส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

๒.๕) โครงการเงินฝากถึงใจวัยเกษียณ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป  
โดยธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งมียอดเงินฝากตั้งแต่เริ่มโครงการวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕7 (สิ้นสุดโครงการ) จ านวน ๔๒,๙๕๓.๕๑ ล้านบาท 

๒.๖)  โครงการสินเชื่อบ าเหน็จตกทอด ส าหรับกลุ่มเป้าหมายข้าราชการบ านาญ
ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนและผู้รับบ านาญพิเศษรายเดือน โดยสามารถน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน ซึ่งมีผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม 2557 วงเงินอนุมัติ 2,250.63 ล้านบาท ยอดหนี้ 2,088.99 ล้านบาท 

๒.๗) แผนงานการให้สินเชื่อส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
 -  โครงการสินเชื่อเน่ืองในโอกาสครบรอบ 61 ปี ธอส.วัตถุประสงค์เพ่ือซื้อบ้าน

หรือห้องชุด (บ้านใหม่และบ้านมือสอง) ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ 
พร้อมขอกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่
ต้องการให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ด าเนินตามพันธกิจหลักในการสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลางสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ า โดยจะเปิดรับยื่นขอกู้ตั้งแต่วันที่ 24 
กันยายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และท านิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 หรือภายใต้
กรอบวงเงินที่ธนาคารก าหนด ผลการด าเนินงาน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ จ านวน2,209 บัญชีวงเงิน
ท านิติกรรม 1,773.55 ล้านบาท 
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- โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพ่ิมสุขเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
เร่งด่วน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย สร้างโอกาสให้ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้เตรียมวงเงิน 5,000 
ล้านบาท จัดท า “โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพ่ิมสุข” ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
จ านวน  10,690 บัญชี วงเงินท านิติกรรม 2,434.58 ล้านบาท 

- โครงการสินเชื่อร่วมกับการเคหะแห่งชาติรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญ  
และความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้การ
เคหะแห่งชาติจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อย และ
พนักงานหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ได้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระ
ได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนในการใช้บริการด้านสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยมากที่สุดของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเริ่มต้นจากการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 
และไม่สร้างภาระที่มากเกินขีดความสามารถในการหารายได้ของประชาชน สร้างโอกาสมีบ้านเป็นของ
ตนเองให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย จึงได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด้วยการให้การสนับสนุนด้าน
สินเชื่อแก่ผู้ได้รับสิทธิเช่าซื้อบ้าน ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจากการคัดสรรของการเคหะแห่งชาติ ผลการ
ด าเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 8,991 บัญชีวงเงินท านิติกรรม 4,110.75 ล้านบาท 

- โครงการบ้าน ธอส.เพ่ือสานรัก เพ่ือเป็นการสานฝันให้กลุ่มรายได้น้อยได้มี
โอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือการมีที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ า ธนาคารวัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง 
ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร ผ่อนช าระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๘ มีจ านวน 6,168 บัญชีวงเงินท านิติกรรม 4,496.58 ล้านบาท 

๓) การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 
๓.๑) สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

โดยการจัดท าข้อมูลสถานะพ้ืนที่ต าบล ในพื้นที่เป้าหมาย ๑๒๐ ต าบล เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ ส่งผล
ให้เกิดการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม      
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ทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มองค์กรในพ้ืนที่ จ านวน ๕๖ ต าบลและได้
การทบทวนสถานะสภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสภาองค์กร
ชุมชน การสร้างความเข้าใจกับพ้ืนที่ต าบลเพ่ือจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ ในเรื่องเจตนารมณ์ บทบาท
หน้าที่ และกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ใหม่ โดยมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ 
จ านวน ๖๓  

๓.๒)  การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง เพ่ือผู้
ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท  โดยมีการสร้างกลไกร่วมในพ้ืนที่ โดยการเชื่อมโยงขบวนชุมชนทุก
ขบวนมาท างานร่วมกัน  รวมทั้ง มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลความเดือดร้อนด้านที่ดินท ากินของต าบล
ในพ้ืนที่เป้าหมายโดยมีการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ ๒๐ ต าบลจากพ้ืนที่เป้าหมาย ๖๑ ต าบลรวมทั้ง เป็น
แผนงานส าคัญตามนโยบายรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการจัดท าแผนการสนับสนุนผู้ยากจนและด้อยโอกาสใน
ชนบท จ านวน ๔๐ จังหวัด ๒๐๐ ต าบล ที่ผ่านมาได้ด าเนินการจัดที่ดินป่าสงวน ที่ดินสาธารณประโยชน์
ให้ชุมชนได้ประโยชน์ และออกข้อบัญญัติที่ดิน และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากจนในพ้ืนที่ จ านวน ๕๐ 
ต าบล จากพ้ืนที่เป้าหมายนอกจากนั้นพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑  มีผลการด าเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๘ รวม ๓๘ โครงการ จ านวน๑๖,๑๔๖ หน่วย 

๓.๓)  การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบ้านเอื้ออาทรของ
การเคหะแห่งชาติ ผลการด าเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ได้ด าเนินการโครงการบ้านเอื้ออาทร
จ านวน ๒๘๑,๕๕๖ หน่วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน  12 โครงการ  5,931  หน่วย 

๓.๔ ด้านการเตรียมความพรอ้มเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ  

๑) โครงการบ้านพักเพ่ือผู้สูงอายุ (Retirement Home) ผลการด าเนินงานวันที่  
๑๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ด าเนินการในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 17 ไร่  
เป็นโครงการ “ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ” (Retirement Home) และศูนย์ธาราบ าบัด (Hydrotherapy 
Center) ปี ๒๕๕๘ คณะท างานฯ โครงการบ้านพักเ พื ่อผู ้ส ูง อ ายุ ว ิเ ค ร าะห์และสรุปผลการ             
ลงตรวจสอบพ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชร.30 และ อ.ชร.31 อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือเตรียมการประชุมคณะท างานฯ ก าหนดเงื่อนไขการประมูลประสานงานกับสวางคนิเวศเพ่ือศึกษา    
แนวทางการด าเนินงานมาประกอบการพิจารณาของคณะท างานฯ กรณีที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ นย.287  อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
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๒) โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  จ านวน ๑๐๐ หลัง ในพื้นที่  ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ 
เป้าหมาย ๑๕ หลังจังหวัดสิงห์บุรี เป้าหมาย ๖ หลังจังหวัดลพบุรี เป้าหมาย ๒๒ หลังจังหวัด
อุบลราชธานี (เขื่องใน) เป้าหมาย ๔ หลังจังหวัดสุรินทร์ เป้าหมาย ๑๓ หลังจังหวัดเลย เป้าหมาย ๒๐ 
หลังและจังหวัดจันทบุรี เป้าหมาย ๒๐ หลัง มีผลการด าเนินงานณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น สถาบันการศึกษา  พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปที่เป็นผู้มีรายได้น้อย และ/หรือผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่มีรายได้ครัวเรือนต่ ากว่าเส้นความยากจน ณ ปัจจุบัน และอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่มีสภาพไม่
เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยที่เอื้อต่อการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัว
ในการดูแลที่อยู่อาศัย  ของตนเองได้  เข้าร่วมโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี แล้วเสร็จ 
  ๓) โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ  งานคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ได้ด าเนินการเสนอเรื่องการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้าน
อาชีพและการท างานส าหรับผู้สูงอายุ การเตรียมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔(๖) แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และจัดเตรียมการประชุม กผส. ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ เพ่ือขับเคลื่อน
งานด้านผู้สูงอายุ และการประชุมกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา ๔(๑) – (๕) เพื่อเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๔(๖) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส าหรับกิจกรรมงานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ได้มีการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ 
โดยรวบรวมผลงานเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุฯและอยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล เตรียมการจัดประชุมคณะท างานวิชาการสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ 

๔) โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณการให้การ
สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุแก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด โดย
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการเบิกจ่ายค่าจัดการศพให้แก่ครอบครัว ซึ่งมีผู้สูงอายุ
เสียชีวิตและได้ยื่นค าร้องขอรับการสงเคราะห์ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ต่อผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ๑ คน รวม
ทั้งสิ้น 105,879คน เป็นเงินจ านวน 211,758,000 บาท 
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๕) โครงการ เตรียมความพร้อมเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ด าเนินการด าเนินการจัดท า
สื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุและการ
สร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุ ประกอบด้วย สื่อการ์ตูนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ จ านวน ๔๐,๑๕๕ ชุด และสื่อการ์ตูนแอนนิเมชั่นเพ่ือเตรียม
ความพร้อมประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ เรื่องการออมเงิน และสุขภาพดี รวมทั้งจัดอบรม
หลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐ เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ
และมีความตระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพ่ือการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 
๑๐๐ คน 

๖) โครงการความสุขผู้สูงวัยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข  ได้ด าเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๕ รุ่น- 
รุ่นที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง รุ่นที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  รุ่นที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ รุ่นที่ ๔ กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และรุ่นที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกัน
ปัญหาทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๕ รุ่น ระยะที่ ๒ 

๓.๕ ด้านการจัดระเบียบสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) การปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการผลการด าเนินงาน 
๑.๑) เชิญผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้อง   

ร่วมรายการสนทนาแนวทางท าให้ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติจนเป็นวิถี
ชีวิตประจ าวันและเปิดรับฟังแนวคิดจากทุกภาคส่วนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้
ปฏิบัติ เนื่องในโอกาสวันเด็กที่ 10 มกราคม 2558  

๑.๒) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าไวนิลค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ติดตั้ง/ประดับที่
อาคารส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงเผยแพร่ในหนังสือที่ดินสัมพันธ์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแบนเนอร์ทางเว็บไซต์ของกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒ จุด บริเวณหน้ากรมป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย และบริเวณหน้าวิทยาลัย
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี จัดท าโปสเตอร์และประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย
ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง ได้น าค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ จัดท า
เป็นโปสเตอร์ เผยแพร่ตามส านักงานประปาสาขาและส านักงานใหญ่ รวมทั้งได้จัดท าโครงการ Young 
MEA สร้างเครือข่ายและปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนและครอบครัวด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม Young MEA เกี่ยวก้อยท าดี สามัคคีสร้างสรรค์สังคมโดยจัดรายการโทรทัศน์
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “ในหลวงในดวงใจ MEA DEE MISSION” ทุกวันเสาร์ เวลา 
๑๗.๔๕-๑๗.๕๕ น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๕ โดยออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ธันวาคม 
๒๕๕๗ เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม “จากวันแม่สู่วันพ่อ การไฟฟ้า นครหลวง เติมความสุขให้
ชุมชน” ด้วยการให้ค าแนะน าด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและปลอดภัย การ
ตรวจสอบเครื่องวัดและการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า การตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นระสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันปัญหา
ไฟฟ้าตก-ไฟฟ้าดับ และการมอบโคมไฟและหลอดไฟ LED เพื่อเพ่ิมความสว่าง รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนา
การเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

๒) รณรงค์การด าเนิน “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข”อย่างต่อเนื่อง 
โดย สัมภาษณ์ผู้แทนกรมการศาสนา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถึงแนวทางการด าเนินงาน 
“โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : ชาวประชาเป็นสุข” ในปี 2558และนิมนต์พระสงฆ์ผู้เป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาเทศน์แนวทางศีล 5 ให้เกิดความเข้าใจว่าไม่ใช่ข้อห้ามทางพระพุทธศาสนา แต่เป็นข้อปฏิบัติที่ท า
ให้สังคมเป็นสุข 

๓) การด าเนินงาน เก่ียวกับแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้น าเสนอผล
ตอบรับจากการจัดงาน มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค เสริมสร้างค่านิยมในศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือการปฏิรูป ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 
2558 จัดพร้อมกันที่ จั งหวัดเชียงใหม่  ลพบุรี  นครราชสีมา และนครศรีธรรมราชติดตาม
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สปช. มอบหมายนายเอนกเหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการศึกษา
แนวทางการสร้างความปรองดอง สปช. เชื่อมประสานผู้น า 4 ฝ่าย ประกอบด้วยตัวแทนพรรคเพ่ือไทย 
พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่ม นปช. และ กปปส. มาพบหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นใน
การน าความสมานฉันท์ปรองดองกลับคืนมา 
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๓.๖ ด้านการจัดหาที่ดินท ากิน

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 ๑)จัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน ด าเนินการจัดที่ดินให้แก่
ประชาชนแล้ว จ านวน ๑,๑๒๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๕ ของเป้าหมายในปี ๒๕๕๘ จ านวน 
๔,๕๐๐ แปลง 
 ๒) โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท โดยกรมที่ดินได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการในพื้นที่ ๔ จังหวัด
แล้ว  คือ จังหวัดตาก ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี และอุดรธานี )  รวมจ านวน ๘๐๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๐๔ ของเป้าหมายปี ๒๕๕๘ จ านวน ๕,๐๐๐ แปลง 
 ๓) โครงการการบริหารที่ราชพัสดุเพ่ือให้ราษฎรอยู่อาศัยและท ากิน โครงการ "รัฐเอื้อ
ราษฎร์ มีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕7 (วันที่ ๑๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕7) จ านวน ๑,๔๙๘ 
ราย และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ที่มีเป้าหมายได้ด าเนินงานตามขั้นตอนและ
ระเบียบที่ก าหนด อยู่ระหว่างการรวบรวมจ านวนผู้เช่าที่ได้รับสิทธิการเช่า 
  ๔) การน าที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย/ 
ที่ท ากิน ผลการด าเนินงานปงีบประมาณ ๒๕๕7 (วันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕7) กรมธนารักษ์ส่ง
หนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กรมป่าไม้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ให้ส่งคืนที่ดินราชพัสดุที่ครอบครองใช้ประโยชน์ไม่เต็ม
พ้ืนที่รวมจ านวน 551 แปลง เนื้อที่ 8,572 ไร่ เรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมธนารักษ์ได้
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินโครงการน าที่ราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน (จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน) โครงการน าร่องจังหวัดพิษณุโลก และประสานงานกับทุกภาค
ส่วนในการช่วยเหลือ ดูแล ผู้เดือดร้อนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

๓.๗ การพัฒนากฎหมายด้านสังคม 

 ๑) พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แล้วในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เล่มที่ ๑๓๑ ตอนที่ ๘๓ ก หน้า ๑ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้
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บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเพื่อให้การคุ้มครองใหค้นไรท้ีพ่ึ่งสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  

 ๒) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพ่ือ
เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป โดยมีสาระส าคัญในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 ๓) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ. ....
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก าลังพิจารณา เพ่ือให้มีกฎหมายก าหนดมาตรการ    
ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามกสื่อที่ส่งเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย เช่น การใช้ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย หรือการกระท าทารุณกรรมต่อเด็ก

 ๔) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสรมิความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ. ....ได้ผ่านการพิจารณา 
ของสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิวาระการพิจารณาที่ ๒ และ ๓ ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๕๘  เมื่อวันศุกร์ที ่๙ 
มกราคม ๒๕๕๘ ขณะนี้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว

 ๕) ร่ างพระราชบัญญั ติหอพัก พ .ศ.  . . . .ขณะนี้ อยู่ ระหว่ างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระส าคัญคือการแบ่งแยก
หอพักชายและหญิง และจะมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเข้ามาดูแล เพ่ือป้องกันปัญหาสังคมที่
จะเกิดขึ้น  

 ๖) ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ...ผลการด าเนินงานเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2557 ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน           
อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ เพ่ือลงพระปรมาภิไธย 

 ๗) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ...ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ 
เรื่องดังกล่าวให้รองนายกฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ต่อคณะรัฐมนตรี  
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นโยบายที่ 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 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ                       
ในคณะกรรมการชุดนี้ 6 คณะ เพ่ือเป็นกลไกการด าเนินงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  

      1.3 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งที่ 2/2558 โดยที่ประชุมฯ รับทราบแนวทาง                 
การปฏิรูปเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานในคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยยึดหลักการที่ส าคัญ คือ             
1) การศึกษาเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของชาติ เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2) ความเสมอภาค
ของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทุกคนมีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 3) ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ 
      1.4 จัดเสวนา "ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เพื่อระดมความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี ผู้บริหาร สพฐ. ผู้บริหารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึง
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 400 คน  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา 
               2.1  โครงการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) โดยศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ความครอบคลุมสาระการศึกษาตามกฎหมาย นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์จากเอกสารที่
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เกี่ยวข้อง และจัดท าข้อเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูล 
     2.2 ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนการสอน 
  -  เตรียมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง จัดท าแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนและเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
อบรมวิทยากรแกนน าในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ๔ รุ่น จ านวน 
๑,๒๐๖ คน และติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  

 - พัฒนาการศึกษาโดยใช้ผลประเมินเป็นโจทย์ในการพัฒนาและน าแนวทางจากประเทศ
ต้นแบบที่ดีมาปรับใช้  น าแนวทางการสอบ PISA มาใช้ขับเคลื่อนระบบการวัดและประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน โดยเปิดระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA  รวมทั้งศึกษาความส าเร็จของฟินแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวีเดน 
เพื่อน ามาปรับใช้ในการก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      - ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตเป้าหมายยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยจับคู่
วางแผนยกระดับ O-NET ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า 
  - ก าหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้               
ตามประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” โดย
ก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประกาศนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดมี
ข้อมูลการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ด าเนินการก ากับ ติดตาม นิเทศ จัดท าแผนงาน/โครงการ และ
กิจกรรมในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนอย่างจริงจัง และรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นระยะอย่างเข้มงวดและเข้มแข็ง 
  -  ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บูณาการจัดการเรียนการสอน               
ในสถานศึกษาทุกระดับ จ านวน 36,625 แห่ง อาทิ จัดเวทีเสวนาเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ       
ในพ้ืนที่ กศน. ต าบล ทั้งสิ้น 3,431 แห่ง  กิจกรรมค่าย “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” เป้าหมายจ านวน 
64,900 คน ใน 928 อ าเภอทั่วประเทศ  จัดชมรม “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” อย่างน้อย 1 ชมรม ใน 
1 อ าเภอ  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านทักษะการอ่านค ากลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ” 
ส าหรับผู้เรียนประถมศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ด้วยผลงานวิจัย
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นิทานพัฒนาจิตพฤติกรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระยะที่ 1 จ านวน 10 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 10,413 คน 
โครงการฝึกอบรม ผู้อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ “ช่อสะอาด” เป้าหมายจ านวน 400 คน   เป็นต้น 
 2.3 พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร จ านวน 753 หลักสูตร และให้ความเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 
 2.4 ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือหารือแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ จัดท าเอกสารการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ รวบรวมข้อมูลของการด าเนินงานในแผนงานเด็กอัจฉริยะ รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

  ๓.  การเสริมสรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
     ๓.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑,๒๓๓,๕๖๙,๙๙๕ 
บาท ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗  จ านวน 
๖๘๗,๓๐๓ คน และจัดสรรงบประมาณ จ านวน 84,998,154,900 บาท ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ 1/2558  จ านวน ๑๑,๕๙๑,๖๒๗ คน  
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนการอุดหนุนค่าใช้รายหัวให้กับ
ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558   รวมทั้งจัดท าแนวทางทางการให้การอุดหนุนของ
รัฐในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน   
      ๓.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
    คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้ขยาย
เวลาการด าเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปี
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การศึกษา ๒๕๕๘ และในปีการศึกษาต่อๆ ไป จนกว่ากฎหมายใหม่จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  ทั้งนี้ ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศกึษาทัง้ระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ  โดยให้มีการกู้และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม เหมาะสม รวมทั้งไม่เกิดปัญหา ความซ้ าซ้อน
ในการกู้ยืมและให้น าเรื่องนี้เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ด้านการศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตามแนวทางปฏิรูป
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 10,867.11 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้กู้จ านวน 
738,613 ราย เป็นเงิน 29,405.59 ล้านบาท จากสถานศึกษา 4,130 แห่ง 
  2) กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 2,000.00 ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) 6,629.76 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 
ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 8,629.76  ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 2,166.82 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้กู้
จ านวน 66,828 ราย เป็นเงิน 4,428.33 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 
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                 3.3  จัดบริการการศึกษาบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ บุตรของแรงงานต่างด้าว 
เด็กในพ้ืนที่ชายแดนและเด็กที่ตกหล่น ยากจน ไร้ที่พ่ึง  
   -   จัดท ายุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่ง
เปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย สามารถ
เข้าศึกษาได้ ทุกระดับการศึกษาทุกประเภทและทุกพ้ืนที่ (ยกเว้นกลุ่มที่หนีภัยจากการสู้รบ จัดให้เรียนใน
พ้ืนที)่  
   -  จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนที่อาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  และร่วมกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานด้านความมั่นคงศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาด้านการศึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนไทยที่
ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยพบว่า การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน
ไทย- เมียนมาร์ ที่ อ. แม่สอด จ. ตาก ประสบปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเนื่องจากส่วนใหญ่คนในพื้นที่
เป็นชาวพม่าและใช้ภาษาถิ่น ประกอบกับ อ าเภอแม่สอดได้ประกาศเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษน าร่อง 
ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนา คือ การผลิตก าลังคนที่จบการศึกษา เพ่ือรองรับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ นักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีทั้งนักเรียนไทยและเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่ งมีถึงร้อยละ 18.89 ท าให้คุณภาพการ
เรียนโดยรวมต่ า เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน คือ ภาษา วัฒนธรรม และความ
ยากจน 
   -  จัดบริการการศึกษาให้กับเด็กที่ตกหล่น ยากจนไร้ที่พ่ึง 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 
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     ๔.1 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Education Reform Lab & Coaching Lab)                   
เพ่ือต้องการส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษารองรับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ.2558-2560) โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 20 เขต เป็น
หน่วยงานน าร่องในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหาร (หรือกระจายความรับผิดชอบ) และการ
จัดการศึกษาครอบคลุมโรงเรียนน าร่องเขตละ 15 โรงเรียน และจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Reform Lab) และปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Coaching Lab) จากนั้น
ร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาส าคัญที่ต้องการแก้ไขและน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งจากการติดตามประเมินผล 
พบว่า แต่ละเขตพ้ืนที่ได้น าประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
เช่น ปัญหาบุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ เป็นต้น  

 ๔.2 การส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
- ที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงิน และให้ความช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พ.ศ. ... 

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน โดยพัฒนาสาระการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/คุณธรรม จริยธรรม/การอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ านวน 55,081 คน โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ                 
การสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิ การพัฒนาคุณภาพครู และการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 2,632 แห่ง รวมทั้งให้การอุดหนุนเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียน 
โรงเรียนเอกชนจ านวน 1,596,111 คน จ านวน 3,181 โรง และอุดหนุนเป็นเงินค่าอาหารกลางวัน
นักเรียน จ านวน 405,089 คน จ านวน 1,893 โรง 

- ส่งเสริมสถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 373 แห่ง  ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 133 แห่ง  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 107 แห่ง 
และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 647 แห่ง 
 ๕. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๕.1.จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบในวัดแบบไม่เป็นทางการ เชื่อมโยง
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เข้าด้วยกัน  โดยมี กศน. ต าบล /แขวง ที่จัดตั้งอยู่ในวัด ทั้งสิ้น 1,102 แห่ง ใน
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พ้ืนที่ 504 อ าเภอ ใน 75 จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพระยะสั้น) และจัดการศึกษาให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้สนใจที่ต้องการรู้หนังสือ
ไทย รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะชีวิต เป็นต้น   

5.2 จัดแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 7,424 แห่ง 

๕.3  จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 (Science Film 
Festival 2014)  โดย สสวท. ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 10 (Science Film Festival - SFF 2014) ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2557                      
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 18 แห่ง       
ทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นศูนย์ฉายภาพยนตร์ เผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน 223,359 คน 

 
๖. การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และเร่งผลิตและพัฒนาการก าลังคน           

เพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ 
      ๖.1 จัดท าประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ....  เพ่ือ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและปรับแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ  

 6.2 จัดท ามาตรฐานอาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพจัดท าและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
สนับสนุนโครงการน าร่องศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลมาตรฐานอาชีพ โดยคัดเลือก
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความพร้อมน าร่องเป็นศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะของ
บุคคลมาตรฐานอาชีพ จ านวน 17 แห่ง 
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 ๖.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
- จัดอบรมแบบเข้มด้วยหลักสูตรเร่งรัดใน 2 เดือน ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.           

ที่มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทยที่ได้ 1 หรืออ่อนมาก จ านวน 1,000 คน เปิดสอนหลักสูตร 
English Program (EP) เป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบในทุกวิชายกเว้นภาษาไทย จ านวน 6 แห่ง และ
หลักสูตร Mini English Program ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  4 วิชา จ านวน 141 แห่ง มีนักเรียนทั้ง 2 
สูตร รวมกันประมาณ 4,000 คน  

- ผลั กดั น โ ร ง เ รี ยนอาชี ว ะ เอกชนสู่ ม าต รฐานสากล  โดยที่ ป ระชุ ม
กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบร่างมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพสู่มาตรฐานสากลส าหรับสถานศึกษา
เอกชนประเภทอาชีวศึกษา ด าเนินโครงการ “อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร” มีทีมธุรกิจ
นักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 20 ทีม จาก 100 ทีม และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างและ
พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของครูและนักศึกษา เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีมีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน 

6.4 ด าเนินโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  จัดการศึกษาให้แก่
นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน ฐานวิทยาศาสตร์ให้ได้รับพัฒนาด้านทักษะ กระบวนการคิดและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยี จ านวน 414 คน  

๖.5 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา   
   -   สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก 
อาทิ แนะวิถีทางสู่อาชีพในอนาคต การมีรายได้ระหว่างเรียน จัดการเรียนแบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ และ                 
จบแล้วมีงานท า (นิทรรศการ, Open House) เป็นต้น จุดประกายคิดบวกให้กับกลุ่มอิทธิพล โดยหาวิธีเชิญ
ผู้ปกครองมาเยี่ยมสถานศึกษา ใช้เครือข่ายศิษย์เก่าของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาและก าลังเรียนในวิทยาลัย
ของ สอศ.  

  -  ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา จ านวน             
79 คน จากวิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการ 3 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. -  6 ธ.ค. 57 ผลจากการอบรม 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ ฝึกระเบียบวินัย พัฒนาจิตใจให้
มีความเข้มแข็ง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  
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  - จัดศูนย์อาชีวะอาสา “ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2558  จ านวน 250 จุดบริการ บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 
2557 - 5 มกราคม 2558 มีรถประเภทต่าง ๆ ที่เข้ารับบริการรวม จ านวน 40,317 คัน นอกจากนี้
ได้ให้บริการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ให้กับประชาชน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ไปจนตลอดปีงบประมาณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 74,600 ราย และจัดฝึกอาชีพระยะสั้นและอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20,000 ราย 

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

๖.๖  ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ   

  -  เพ่ิมปริมาณผู้ เรียนสายอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตั้งเป้าหมายการรับผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญไว้ ดังนี้ ปี 2558 คือ 41 : 59  ปี 2559 คือ 
45 : 55 และปี 2560 คือ   50 : 50  พัฒนารูปแบบ “ชุมแพโมเดล” ในการแนะแนวการเรียนรู้สู่
อาชีพเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา แบบเชิงรุก และเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
เอกชน โดยก าหนดแนวทางเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนจากนักเรียนในโรงเรียนการกุศล ประเภทสามัญศึกษา ในปี
การศึกษา 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น  355 โรง มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 จ านวน 
33,558 คน โดยสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาเข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนการกุศล 
ประเภทสามัญศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาจัดหาแหล่งทุนให้นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
   - ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี  ออกประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัด “งานอาชีวศึกษาทวิ
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ภาคีไทย” ระหว่างวันที่ 27 - 28 พ.ย. 57 เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผู้เข้า
เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งเชิญชวนสถานประกอบการมีส่วนร่วมใน
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูฝึก ครูนิเทศ เรื่อง การจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีในสถานประกอบการ จ านวน 2 รุ่น ในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ดุสิต ร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder Association (HBA) สานต่อโครงการการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) โดยเตรียมรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 พร้อมร่วมมมือกับ 16 บริษัทรับสร้างบ้านชั้นน า ในการร่วม
พัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 

 -  ร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการผลิตก าลังคนรองรับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ อาทิ ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย หอการค้าไทย และกลุ่มมิตรผล น าร่องผลิตก าลังคน
รองรับภาคอุตสาหกรรม  ภาคการเกษตร และภาคบริการ ในวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
6  แห่ง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) พัฒนาก าลังคนด้านการควบคุม
เรือประมง มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน  4 แห่ง ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)  พัฒนาหลักสูตรพร้อมมอบทุนการศึกษา ในปี 2557 จ านวน 200 ทุน ให้กับสถานศึกษา 21 แห่ง 
เพื่อผลิตก าลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก  
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุม เพ่ือร่วมมือทางวิชาการวันก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 
5 ปี ( ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2562) ร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมกับกระทรวงศึกษาธิการและ
วิจัย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น 
     ๖.๗  การจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน มีผู้รับบริการการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ที่ก าลังศึกษาอยู่ ณ ภาคการศึกษา 1/2557 จ านวนทั้งสิ้น 16,480 คน 
ด าเนินโครงการจัดการความรู้เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน  มีผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จ านวน 6,733 คน/44 ชุมชน 93 หลักสูตร 
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      ๗. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗.1.  พัฒนาระบบการผลิตครูคุณภาพ   
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู เพ่ือท าหน้าที่ก าหนด
กรอบนโยบายในการผลิต การพัฒนา การบริหารงานบุคคลของครู และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบ
การผลิตและพัฒนาครู เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายในการผลิต การพัฒนา รวมทั้งระบบบริหารงานบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา จัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาครู เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  
    -  เตรียมการจัดประชุม เรื่อง การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูในอนาคต : 
ปัญหาและการแสวงหาแนวทางแก้ไข ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารสถาบันการผลิตครู ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู เพื่อได้ข้อเสนอและ       
แนวทางการแก้ไขปัญหาและการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพและปริมาณ
สอดคล้องกับความต้องการและส่งเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 

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

 -  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  
    -  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ๑๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน มีระยะเวลาด าเนิน 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

- จัดโครงการน าร่องคูปองพัฒนาครู เป็นโครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือต้องการพัฒนาครูทั้งระบบแบบเต็มตามศักยภาพ ในวงเงิน ๓๕ ล้านบาท โดยมอบอ านาจให้
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการผู้สมัครใจเข้ารับการอบรม จากนั้นจะมอบเป็นเงินให้แก่ครูเพ่ือไปเลือกหลักสูตรการอบรมตามความ
สนใจ ในวงเงินไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท/คน/หลักสูตร   

   -  พัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน อาทิ จัดท าหลักสูตรเพ่ือ
อบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครู สควค.) เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรด้าน
การวัดผลประเมินผลที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 
260 คน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนด้านการคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 270 คน  อบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
3,317 คน  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา เพ่ือเป็นผู้น าทาง
วิชาการด้านสะเต็มศึกษามี ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑๑๓ คน เป็นต้น 
   ๗.2  แก้ไขปัญหาขาดแคลนคร ู  
  - รับรองคุณวุฒิและปริญญาที่เป็นสาขาขาดแคลนตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้               
โดยคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบให้ผู้ที่มีคุณวุฒิสาขาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษาสามารถขอหนังสืออนุญาตให้
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา มีอายุ 90 วัน เพ่ือใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย
ได้ จ านวน 86 สาขา และต่อมาได้มีมติอนุมัติตามที่ สอศ. ขอเพ่ิมเติมอีกจ านวน 12 สาขา ส าหรับในส่วนของ 
สพฐ. ได้อนุมัติจ านวน 10 สาขา โดยมีการจัดท าประกาศสาขาขาดแคลนเพ่ิมเติมไปพร้อมกัน ซึ่งขณะนี้          
อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลบังคับใช้ ส าหรับสาขาขาดแคลนกรณีที่เรียนหลักสูตร 
4 ปี ได้มีการออกหนังสืออนุญาตประกอบการสอนก่อน 90 วัน 
  -  จัดท าร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ กรณีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยที่มีเหตุพิเศษ  ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการ
สอน ปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย และพัฒนาระบบเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา 
  -  จัดสรรทุนปริญญาเอก เพ่ือผลิตและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ๑๖ สาขา จ านวน ๕,๓๔๒ คน มีผู้รับทุนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 
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๓,๘๓๕ ราย และเตรียมยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 5 ปี เฉพาะ 5 สาขาวิชาที่
ขาดแคลน  
 7.3 ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการ สวัสดิการครู 
  -  จัดงานวันครู ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2558 “ครูดีศรีแผ่นดิน” ตั้งแต่วันที่ 10 - 
16 มกราคม 2558 มอบรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อคุรุสภา 100 คน ครูภาษาไทย
ดีเด่น 50 คน ครูภาษาฝรั่งเศส 6 คน รางวัลคุณธรรม 320 คน ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่ง
โรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม 74 คน และครูดีในดวงใจ 226 คน เป็นต้น 

- แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเพ่ือดูหนี้สินของครูทั้งหมดในภาพรวม 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกองทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหา
หนี้สินที่ดูแลอยู่  
  - จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement) โดยสาระส าคัญของการประเมินตามหลักเกณฑ์นี้เพ่ือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยประเมิน
จากผลในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียน 
ซึ่งจะท าให้ครูไม่ทิ้งห้องเรียน 
  ๗.๔  ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

   - โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในภาคเรียนที่ 2 ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. จ านวน 15,369 
โรง ครอบคลุมผู้เรียน จ านวน  1,015,974 คน ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขยายผลโครงการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่อื่น ๆ  และร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
จัดหาครูเก่งทั่วประเทศ จ านวน ๒๐ คน สอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
คัดเลือกครูสอนเก่ง ๔๐ คน บันทึกเทปการสอนเสริมส าหรับการเตรียมสอบแบบทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าไปออกอากาศทางช่อง DLTV ๑๔                  
   - โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา (MoENET)  ปัจจุบันหน่วยงานและ
สถานศึกษา ในสังกัด ศธ. จ านวน 35,022 แห่ง สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด าเนินโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับ
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บริการ จ านวน 10 ,633 แห่ง โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย มีจ านวนฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ ๑๔ ฐาน จ านวนบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้  ๒๔,๘๒๒,๑๔๙ เรื่อง และ
จ านวนความถี่การเข้าใช้บริการ ๑๐,๔๓๑,๐๖๕ ครั้ง 
 ๗.๕ ความคืบหน้าด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    - (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการ
จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรรมการกลั่นกรองการจัดตั้ งทุนหมุนเวียน
กระทรวงการคลัง พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
    - (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. ... 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
กระทรวงการคลัง พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งการด าเนินการ
และการประเมินผลการด 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 การจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ จนถึงระดับอุดมศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงวัฒนธรรมได้
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ ใน
สังกัดทั่วประเทศ จ านวน 15 แห่ง นักเรียนได้รับการสนับสนุน จ านวน 10,500 คน 
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     1.2 การทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา  
   ๑) โครงการสร้ างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ วัด และ
หน่วยงานราชการขับเคลื่อนโครงการจัดอบรมพระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และจัดท าคู่มือการ
ด าเนินงาน  รวมทั้งมอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบูรณาการโครงการฯ ร่วมกับกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  (กอ.รมน.) จังหวัด มอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่มีการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์แล้ว จ านวน  ๑๓ จังหวัด ทั้งนี้ สรุปผลการด าเนินงานการเข้าโครงการทั่วประเทศ รวม 
๗๖ จังหวัด ๑๔,๑๔๔ หมู่บ้าน  ๒,๕๐๐ ต าบล และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน  ๓,๘๘๙,๔๐๓ คน พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการที่เสริมสร้างความเข้าใจ ความปรองดอง สมานฉันท์ และ
การน 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) 
     ๓) จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สืบสวัสดิ์ 9 รัชกาลประกอบด้วย วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม วัดอรุณราชวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 
     ๔) จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้ใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา และร่วมรณรงค์ให้ประชาชน นุ่งขาวรักษาศีล 5 ทุกวันพระ 
    1.3 การส่งเสริมค่านิยมหลัก และค่านิยมความเป็นไทย 
    1) 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) ชุดคุณธรรม จริยธรรม 
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ประเพณี โดยชุดที่ ๑-๔ ด าเนินการเผยแพร่แล้ว และจะมีการขยายผลการด าเนินการโดยการประกวด
ร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับเยาวชนระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
   2) จัดงานเด็กไทยกับไอที ปี 2“ค่านิยมไทยสร้างสังคมเป็นสุข”ระหว่างวันที่ 17 – 
19 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 86,000 คน  
    3) จัดกิจกรรมการประกวดเพ่ือสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ค่านิยม เช่น ประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน เรียงความบทละคร ภาพถ่ายมารยาทไทย 
    4) จัดท าบทเพลง “ค่านิยม 12 ประการ” ขับร้องโดยศิลปินยอดนิยมทั้งนักร้อง
เพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง และมิวสิควีดิโอ กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เผยแพร่ในเดือน 
พฤศจิกายน 2557 การจัดท าเพลง “รู้รัก สามัคคี” ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ รวมทั้งผลิตและเผยแพร่
สื่ออื่นๆ เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ 
 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงร่างภาพยนตร์สั้น (Storyboard) 
ภายใต้แนวความคิดค่านิยมหลัก12 ประการ : สร้างชาติและประชาชนให้เข้มแข็งให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก 14 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด ระหว่างวันที่ 13 - 29 มกราคม 2558 (ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัย  ราชด าเนิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 560 คน 
    6) 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  
      7) เชิญชวนคนไทยร่วมสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดความรู้สึก “คิดดี ท าดี              
ต่อสังคมไทย” ด้วยการส่งบทความ เรียงความ ค ากลอน หรือเนื้อเพลงเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือผลิตเป็น
ผลงานเพลงร่วมกับศิลปินมืออาชีพ ผลิตเป็นบทเพลงถ่ายทอดสู่สังคม โดย ๑๒ ศิลปินนักร้อง ภายใต้
แนวความคิดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
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            8) ประกาศพื้นที่คุณธรรม ๔ จังหวัดน าร่อง ตามแผนงานการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ คือ จังหวัดพิจิตร พัทลุง บุรีรัมย์ และราชบุรี  
            9) ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย โดย ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทาง
วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านรณรงค์การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
และรณรงค์กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
       ๑๐) ผลิตภาพยนตร์สารคดี เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย  และร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ความยาว ๗ นาที เรื่อง “เส้นทางรัก” (#Love En Route)  เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ทุกช่อง ผ่านทาง
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ และมีแผนเผยแพร่ไปยังท่าอากาศยานและสนามบินทั่วประเทศ ระบบ
ขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟ รถทัวร์ เครือข่ายภาพยนตร์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษา 
รวมถึงจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง     
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
      11) ผลิตรายการ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” โดยร่วมกับสถานีโทรทัศน์ 
TNN 2 โดยเชิญเครือข่ายองค์ภาคี และบุคคลส าคัญมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วันที่ 6 มกราคม 
2558 ตอน “เด็กดี สร้างได้”/ วันที่ 13 มกราคม 2558 ตอน “สมัชชาคุณธรรมกับการปฏิรูปคุณธรรม
จริยธรรมในอนาคต”/ วันที่ 20 มกราคม 2558 ตอน “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020” / 
วันที่ 27 มกราคม 2558 ตอน “หมอไทยหัวใจอาสา” 

      ๑2) จัดเวทีเสวนาเด็กไทยในมิต ิว ัฒนธรรม วันที ่ 8 มกราคม 2558          
ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน 
    ๑.๔ การส่งเสริมเทศกาลและประเพณี เช่น  จัดแสดงโขนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ          
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุด ศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ จ านวน ๔๓ รอบ ณ ศูนย์วัฒนธรรม            
แห่งประเทศไทย จัดงานประเพณี ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย ปี ๒๕๕๗ จัดงานสายน้ าแห่ง
วัฒนธรรม (River Festival 2014) และส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย์           
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และศูนย์การค้าเอเชียทีค  เดอะริเวอร์ฟรอนท์  
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    ๑.๕ การอนุรักษ์ และพัฒนามรดกศิลปะ และวัฒนธรรม  
  ๑) จัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ                             
เรื่อง “พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี” และพระราชทาน 
เข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทย และผู้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จ านวน ๖๐ ราย  
    ๒) ด าเนินการบูรณะและปรับปรุงโบราณสถานที่ส าคัญ ดังนี้ 
    -  อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)  
    -  บูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร  
    -  ปรับปรุงเก๋งนุกิจราชบริหาร (เก๋งจีน) และพระที่นั่งบูรพาภิมุ ภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
    -  บูรณะโบราณสถานศาลเจ้ากวางตุ้ง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
    -  บูรณะโบราณสถานวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร   
    -  บูรณะโบราณสถานวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร  
    -  บูรณะโบราณสถานวังพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
    3) จัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการอื่น ๆ  
    4) โครงการขยายพ้ืนที่จัดแสดงเครื่องประดับอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ ศาลาเครื่อง
ราชอิสริยยศฯ โดยกระทรวงการคลังได้จัดเตรียมทรัพย์สินและข้อมูลประกอบการแสดง จ านวน 150 ชิ้น  
   5) โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กระทรวงการคลังได้
อนุมัติให้กรมธนารักษ์ด าเนินโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในพ้ืนที่เขตเช่าของนาย
กั๊นอึ่ม แซ่หลี แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้แผนการด าเนินงานอยู่
ระหว่างด าเนินการทางพัสดุในการจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ 
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    6) โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัด
กิจกรรมทางวิชาการด้านเอกสารโบราณและนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมเสวนาวิชาการ         
เพื่อสง่เสริมการอ่าน จ านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 984 คน 
   7) การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ โดย
ในปี 2557 (วันที่ 12 - 30 กันยายน 2557) ด าเนินการได้ 550 ชิ้น และ ปี 2558 ทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินได้รับการดูแลฯ จ านวน 2,400 ชิ้น 
   8) จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย : การอบรม ฝึกนักเขียนผู้มี
ดวงตาพิการและการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครอืขา่ยศลิปะ
ร่วมสมัย  ในวันที่ 10 และ 25 มกราคม 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชด าเนิน ผู้พิการดวงตาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 22 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร จ านวน 26 คน และด าเนินโครงการอบรม
บ่มเพาะความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยจัดกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเครื่องเคลือบดนิเผา
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 35 คน 
      9) การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๔ จ านวน ๒๕ เรื่อง          
จัดกิจกรรมเสวนาภาพยนตร์กับสังคมไทย “50 ปี เงิน เงิน เงิน”  
    10) การปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการ          
ส่งมอบโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ Bowers กลับคืนประเทศไทย จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จ านวน ๕๕๔ ชิ้น  
    11) จัดพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่ง
ทะเลอันดามันให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
    12) ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด เฉพาะงาน
จิตรกรรมและประติมากรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร  
    13) จัดนิทรรศการภาพสวย กวีใส โดย ๒๓ ช่างภาพ ๕ กวี สร้างสรรค์ผลงานผ่าน
การถ่ายภาพและบทความเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในชุมชนของ
จังหวัดกระบี่และชลบุรี ซึ่งได้ผลงานภาพถ่ายทั้งสิ้น ๙๒๐ ภาพ และบทกวี ๒๐ บท นิทรรศการภาพสวย กวีใส 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชด าเนิน มีผู้เข้าชม
นิทรรศการ จ านวน ๒,๕๐๐ คน 
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    14) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การ
ออกแบบผ้าไทย) อาทิ จัดการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกาย ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ๑๖ ผู้เข้าร่วมชมงาน จ านวน ๘๐๐ คน จัดนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบ
เครื่องแต่งกายผ้าไทย ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชด าเนิน ผู้เข้าร่วมชมงาน
นิทรรศการ จ านวน ๓,๐๐๐ คน จัดค่ายองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยต่อยอดสู่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่าง
วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชด าเนิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๐๐ คน 
   15) กิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเที่ยว : ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗     ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมชมงาน จ านวน ๘,๐๐๐ คน  และ
ระหว่างวันที่ 24 - 25 และ 31 มกราคม 2558 บริเวณภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย ราชด าเนิน 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 1,500 คน 
    ๑6) จัดกิจกรรมการบรรเลงดนตรีในสวน (Music in the park)  ณ บริเวณสวนนา
คราภิรมย์ (ท่าเตียน) ในเดือนธันวาคม 2557 และมกราคม 2558 จ านวน 2 ครั้ง  กิจกรรมการแสดงดนตรี
ส าหรับประชาชน ปีที่ 60 ในเดือนมกราคม จ านวน 3 ครั้ง  รวมทั้งจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม Theme 
“Thai Heritage Shom” ณ โรงละครกลางแจ้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
    17) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์
ทั้งไทยและต่างประเทศ ภายในเดือนมกราคม 2558 กว่า 50 ครั้งทั่วประเทศ  
    ๑๘) จัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ประจ าปี 2558 จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2557 – 18 มกราคม 2558 ผู้เข้าร่วมงานเฉลี่ย 3,000 – 5,000 คน/วัน 
    ๑๙) จัดกิจกรรมบูรณาการการท่องเที่ยวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
ในช่วงเวลากลางคืน (Night tour) วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร โรงราชรถ 
    ๒๐) มอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2558 จ านวน 154 แห่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ วันที่ 23 มกราคม 2558 
    ๒๑) จัดงานวันร าลึกบรรพชนมอญ ครั้งที่ 68 ย้อนต านาน 7 หัวเมืองมอญ 
วันที่ 25 มกราคม 2558 ณ วัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 500 คน 
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    1.๖ 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 ธันวาคม 25๕๗ และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการไม้มีค่าฯ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง คณะอนุกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์  และ
คณะอนุกรรมการดูแลขนย้ายและควบคุมไม้มีค่า  
      ความคืบหน้าการด าเนินการ ได้ก าหนดแนวทางการน าไม้มีค่าไปใช้ประดับตกแต่ง
อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าที่จะสร้างขึ้นเพ่ือเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ าค่าของแผ่นดิน บริเวณ
หอประชุมกองทัพบก ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้  สปน. อยู่ระหว่างขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพระราชฐาน 
ส าหรับมาตรการการเคลื่อนย้ายไม้มีค่า ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการดูแลขนย้ายและควบคุมไม้มีคา่ 
รับไปด าเนินการก าหนดมาตรการแล้ว และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินพิจารณาต่อไป 
    2. การเสริมสร้างสันติสุข ความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคม  
   2.1 กิจกรรม "คืนความสุขให้คนในชาติ" 
    1) การจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ร่วมกับคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และรายการเวทีไท 
ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 25๕๗ จ านวน ๑๙ ครั้ง 
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    2) กรมธนารักษ์ขยายเวลาในการเปิดบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว   
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เหรียญ พิพิธภัณฑ์บางล าพู ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 มกราคม 
2558 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ นักเรียน นักศึกษาประชาชนชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ส าหรับ
ชาวต่างชาติ เสียค่าบัตรเข้าชมตามราคาบัตรรวมกับพิพิธภัณฑ์อื่น โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ 23 มกราคม 2558  มีผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น จ านวน 438,722 คน 
       2.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5,471 คน (คิด
เป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 5,200 คน) 
    2.3 จัดโครงการสร้างงาน สร้างบุญ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
     1) กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานท าและสิทธิ
หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย เพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 2,828 คน (คิดเป็นร้อยละ 
100 จากเป้าหมาย 2,000 คน) 
     2) กระทรวงกลาโหมจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทย 
ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี
ฯ เมื่อ ๖ พฤศจิกายน 25๕๗ ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๕๒๘ รูป” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) เมื่อวันที่ 
๑ ธันวาคม 25๕๗ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และวัดในพ้ืนที่กองทัพภาคที่ ๑ - ๔ 
ระหว่าง ๒๘ พฤศจิกายน - ๑๒ ธันวาคม 25๕๗ และมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรโครงการ 
“วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๕๗  จ านวน ๑๐๐ ทุน   จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลไทยซิกข์  
ครั้งที่ ๒๑ และเยี่ยมชมศาสนสถาน คุรุดวาราซิกข์ เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนพาหุรัด  จัดพิธี    
ตักบาตรพระสงฆ์ ๘๘๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 
๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย               



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๑๓๑ 

 
 

 

 

     3) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี         
ทั่วประเทศ เน้นสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นที่หันมานิยมกิจกรรมนี้มากขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 มกราคม 
2558 
  2.4 ส่ ง เสริมการจัดศึกษาให้รูปแบบต่างๆ  อาทิ  กองทัพไทยจัดโครงการ
เทิดพระเกียรติ ๘๗ พรรษา ทัพฟ้าท้าตะลุย GAT-PAT เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 25๕๗  ณ ท่าอากาศ
ยานทหารกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก ให้กับนักเรียนที่ต้องการสอบ GAT-PAT เข้าร่วมกวดวิชากับ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่าง ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๕๗ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ และ
ถ่ายทอดสดสัญญาณไปยังโรงเรียนต่างๆ รวม ๓๙ โรงเรียน ใน ๙ อ าเภอของจังหวัดพิษณุโลก กองทัพบก
จัดประชุมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส าหรับทหารกองประจ าการ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ  ๓ ธันวาคม 25๕๗ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวด)ี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ
ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมาจัดงาน
มหกรรมการศึกษาและอาชีพ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” เมื่อ ๑๖ ธันวาคม 25๕๗  ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีน าเสนอข้อมูลกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์โดยรวมในเชิงบวก ทั้งทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เน้นการใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตร หัตถกรรม และอุตสาหกรรม โดยอาศัยความ
ร่วมมือในสังคมอย่างกว้างขวาง และมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพ่ือต่อยอดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ในระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2558 
    ๒.5 การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล  
      ๑) ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชนตามโครงการ       
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน โดยจัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ 
ทั้ง ๓ สาขา ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในส่วนภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๑ 
พฤศจิกายน ๕๗ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ คน 
      ๒) จ้ดบรรยายเรื่อง “การสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการออกแบบ  สู่สาธารณชน
ในบริบทประชาคมอาเซียน” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ
มัณฑนศิลป์ หลักสูตร กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม 
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วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ ในบริบทประชาคมอาเซียน (AEC) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
      ๓) 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 
      ๔) จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะ
จากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงราย  
       ๕) จัดกิจกรรมการบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ในชุด “ศิลปะ : อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมในอาเซียน” โดย อาจารย์ ดร. สุธา ลีนะวัติ ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน  ๓ ครั้ง 
   ๖) โครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์        
การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ตามสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมถึงใน     
ส่วนภูมิภาค ตลอดเดือนมกราคม 2558 
   ๗) โครงการอบรมบ่มเพาะความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยจัดกิจกรรมการ
เสวนาวิชาการทางศิลปะในบริบทของอุษาคเนย์ ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสัน 
กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการเสวนา จ านวน 200 คน 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  

ข้อเสนอแนะ ควรมีการก าหนดจุดเน้นส าคัญของการขับเคลื่อนงาน/โครงการในแต่ละนโยบาย และ
ก าหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในภาพรวม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดทิศทางและเร่งรัด
ด าเนินการของส่วนราชการในแต่ละนโยบายได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
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บทวิเคราะห์ 

การขับเคลื่อนนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในช่วง
ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 – มกราคม 2558 ส่วนราชการได้เร่งรัดขับเคลื่อนงาน/โครงการ
ส าคัญให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2558 และการด าเนินงานตามข้อสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี ส าหรับข้อมูลในส่วนของมิติด้านการศึกษา มีการเร่งรัดการด าเนินการในเรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษา การขับเคลื่อนหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาผ่านกองทุน กยศ. กรอ. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน บ้าน วัด โรงเรียน สร้างครูผลิตครู 
และพัฒนาครู โดยมุ่งสร้างครูเก่ง ดี มีคุณธรรม ปฏิรูปรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู แล้วเร่งผลิตและ
พัฒนาก าลังให้มีความสามารถในการแข่งขันผ่านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในระดับอาชีวะศึกษา 
และอุดมศึกษา ส าหรับมิติด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม เร่งด าเนินการส่งเสริม อนุรักษ์ ผ่าน
โครงการหมู่บ้านศีล 5 

ความคืบหน้าของการด าเนินการในภาพรวม พบว่า ส่วนราชการส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากไตรมาสแรก และมีผลผลิตของการ
ด าเนินการที่เป็นรูปธรรมสะท้อนถึงการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างชัดเจนขึ้น  

 

 

นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 

๑) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพมาตรฐาน ให้ประชาชน
เข้าถึงบริการได้เพิ่มขึ้น ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้นการเข้าถึงระบบหลักประกัน
สุขภาพของ ผู้ป่วย HIV และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษาฯ สะสม จ านวน ๒๐๖,๒๔๐ ราย ผู้ป่วย    
ไตวายเรื้อรังได้รับการดูแลสุขภาพ จ านวน ๓๔,๑๙๓ ราย และผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค จ านวน ๒,๔๔๒,๓๑๔ ราย 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๑๓๔ 

 
 

 

 

๒) จัดบริการการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน ซึ่งมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิการ
รักษาพยาบาล (ผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙) จ านวน ๑๑.๔๔ ล้านคน (คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๘๘ จากเป้าหมาย ๑๑.๕๗ ล้านคน) 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๑) สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต จัดตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขต
สุขภาพ ๑๒ เขต และมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ พร้อมทั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒ จัดตั้งส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒ ก าหนด
กรอบโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังส านักงานเขตสุขภาพ และบทบาทและภารกิจของส านักงานเขต
สุขภาพ รวมถึงอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพ และรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
สุขภาพ 

๒) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พัฒนาการท างานในรูปแบบทีมหมอประจ าครอบครัว 
(Family care team) โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินการ จัดท าแนวทาง / คู่มือ 
การด าเนินการส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินการแก่ผู้บริหารทัง้สว่นกลางและสว่น
ภูมิภาค และติดตาม การด าเนินการ ปัจจุบันมีทีมหมอครอบครัว จ านวน ๕,๐๐๐ ทีม ศูนย์เรียนรู้เวช
ศาสตร์ครอบครัวกระจายในทุกเขต จ านวน ๑๒ เขต จ านวนทั้งสิ้น ๔๔ แห่ง รูปแบบการด าเนินการ
บริการระดับปฐมภูมิจัดการปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ จ านวน ๑๘ เรื่อง มีแพทย์ที่ปรึกษาจากโรงพยาบาล
ชุมชน จ านวน ๒๕๐ แห่ง ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง และชุมชน
หนาแน่น โดยมี โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เป็น รพ.แม่ข่าย จ านวน ทั้งสิ้น ๒๕๒ แห่ง 

๓) จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย 

๓.๑) ทารกและเด็กเล็ก (๐-๕ ปี) ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ...  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไข (ร่าง) 
พระราชบัญญัติฯ ในหมวด ๓ มาตรา ๓, มาตรา ๑๗ (๔) (๘) และหมวด ๘ มาตรา ๓๕ ตามข้อเสนอแนะ    
ที่ได้จากการท าประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นอกจากนี้ และได้ขอความร่วมมือ
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ให้กับหญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ทุกราย ตลอดการตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ๖ เดือน หลังคลอด เพ่ือแก้ปัญหาความพิการ
ทางสติปัญญาของเด็ก 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๑๓๕ 

 
 

 

 

๓.๒) วัยเรียน (๕-๑๔ ปี) การลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ได้ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมาย และเริ่มด าเนินการตรวจคัดกรองเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนในพ้ืนที่เป้าหมาย  
เขตสุขภาพที่ ๓,๔,๖ และ ๑๒ 

๓.๓) วัยรุ่นและวัยท างาน (๑๕-๕๙ ปี) จัดพิมพ์/องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูวัยรุ่น
และความเป็นพ่อแม่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น ๓๘๐ ชุด พัฒนาและผลิตสื่อ New Media เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตให้แก่วัยรุ่น ด้านวัยท างานได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงของ
ประชาชนวัยท างาน ย้อนหลัง ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗) เพ่ือใช้ในการจัดท าเกณฑ์พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม ประชุมทบทวนและพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยท างานตามประเด็น ๓อ ๒ส 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองสุขศึกษา    

๓.๔) ผู้สูงอายุและผู้พิการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ในพ้ืนที่เป้าหมาย ๒๔ จังหวัด 
ด าเนินการฝึกอบรมการตรวจคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ให้แก่ Aging Manager และ
ผู้ปฏิบัติงานจริงจากเขต ภาคกลาง จ านวน ๒๐๐ คน และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care giver) 
จ านวน ๔๘ คน อบรม Care manager จ านวน ๑๔๓ คน ด้านการดูแลผู้พิการมีการให้บริการแก่ผู้พิการ
ที่มารับบริการทั้งสิ้น ๒๓๙ ราย ในกิจกรรม ดังนี้ การออกเอกสารรับรองความพิการและจดทะเบียน   
คนพิการ จ านวน ๘๒ ราย ให้บริการผลิตขาเทียม จ านวน ๙๖ ราย ให้บริการผลิตแขนเทียม จ านวน ๘ ราย 
ให้บริการซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ที่ช ารุด จ านวน ๓๐ ราย ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ประเภทอื่น ๆ จ านวน ๒๓ ราย 

๔) การพัฒนาประชาชนให้ดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง จัดท าแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในต าบลจัดการสุขภาพ และแนวทางการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมทั้งพิมพ์หนังสือแนวทางการพัฒนาคุณภาพงาน สุขศึกษาใน
ต าบลจัดการสุขภาพ และแนวทางการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
จ านวน ๓,๗๐๐ เล่ม เพ่ือสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลจัดการสุขภาพเป้าหมาย
เป็นแนวทางในการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับต าบล 

๕) สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่าง
ครบวงจร ด าเนินการจัดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานกับ OPD ปกติ ที่ได้มาตรฐาน จ านวน 
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๓๖๑ แห่ง สนับสนุนงบประมาณกระบวนการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP ให้กับโรงพยาบาลที่มี
การผลิตผ่านมาตรฐาน GMP จ านวน ๑๕ แห่ง 

๖) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ติดตาม 
เฝ้าระวังคุณภาพหรือมาตรฐานเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิตและ
จ าหน่าย จัดท าหนังสือและส่งเครื่อง I-Reader ส าหรับวัดค่าไอโอดีน และ I-reagent (น้ ายาทดสอบ
ไอโอดีนในเกลือบริโภค) ถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และได้จัดท า Fact sheet การ
ด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกลือบริโภค ณ จังหวัดน่าน 

๗) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ จัดตั้ง palliative care unit โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ จ านวน ๑๓๒ แห่ง (แยกเป็น โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน ๑๑๖ แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ จ านวน ๑๖ แห่ง) 
ครอบคลุมทั่วประเทศ ปัญหาอุปสรรค ไม่มีมาตรฐานกลางในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ซึ่งในส่วนนี้กรมการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ได้พยายามพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของไทย (Standardize Hospice 
Care in Thai) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๕.๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

๑) การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติด
เชื้อไวรัสอีโบลา จัดท าแนวทางการสอบสวนโรคอย่างละเอียด ทั้งในส่วนของการสอบสวนโรคเมื่อพบ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และกรณีที่พบผู้ป่วยในชุมชน โดยประยุกต์จากแนวทางต่างๆ ขององค์การอนามัย
โลก และศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมกับการถอดบทเรียนในส่วนที่
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบในการสอบสวนโรคแต่ละกรณี รวมถึงปัญหาที่พบจากการซ้อมสถานการณ์
สมมุติส าหรับทีมสอบสวนโรคในแต่ละสัปดาห์ โดยมีทีม FETP (Field epidemiology training 
program) เป็นก าลังส าคัญทั้งในส่วนของการเป็นทีมวิชาการ พัฒนาทีมสอบสวนโรคในส่วนของการ
ท างานส าหรับทีมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะท างานจากภาคส่วนต่างๆ จัดสรรให้มีค่าตอบแทน
เสี่ยงภัยส าหรับผู้ที่ออกปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมโรคอีโบลา และการคัดกรองโดยด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ซักประวัติและวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้เดินทางประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางเข้า
ประเทศไทย 
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๒) การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒ เฉพาะในกลุ่มที่ไปประกอบพิธี
ฮัจจ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ คัดกรองผู้เดินทางที่ไป
ประกอบพิธีฮัจจ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย จากจ านวนผู้ลงทะเบียนไปประกอบพิธีฮัจจ์ จ านวน ๑๐,๑๙๙ 
คน เข้าข่ายเฝ้าระวัง จ านวน ๓๐ ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโคโรน่าไวรัส 
สายพันธ์ ๒๐๑๒ ดังนี้ ให้ผล Negative จ านวน ๑๙ ราย ผลตรวจพบว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน ๑๑ 
ราย ผลจากการเฝ้าระวังติดตามกลุ่มที่เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจจ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ซึ่งเดินทางกลับมาครบแล้ว ไม่มีรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบสงสัยโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ ๒๐๑๒ 

๓) การพัฒนาศักยภาพทีมประเมินสถานการณ์สาธารณสุขระดับเขต/ระดับจังหวัด
(Situation Awareness Team ;SAT) เพ่ือรองรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยส านัก
ระบาดวิทยาเป็นแกนกลางในการได้จัดตั้งทีมประเมินสถานการณ์สาธารณสุขระดับเขต/ระดับจังหวัด 
ตามแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการประเมินสถานการณ์สาธารณสุข จัดเวรทีม
ตรวจสอบข่าวการระบาดและสอบสวนโรค โดยทีมสอบสวนโรค พัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์และ
ตรวจสอบข่าวการระบาดแบบบูรณาการ พัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุข  

 ๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 

  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร มีผู้ป่วยจากอุบัติเหตุยานยนต์
ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม –๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ยอดสะสม จ านวน  
๑๐๕,๕๘๑  ราย จัดการอบรมเทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ให้กับบุคลากร
สาธารณสุขและทีมงานสหสาขา และการด าเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
Mr.RTI ให้กับบุคลากรของ สคร. และเขตบริการสุขภาพ การคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค ในการลงพ้ืนที่
สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล ระดับเขต ทั้ง ๑๒ เขต + กทม.และมีการจัดท าความร่วมมือ
กับจังหวัดขอนแก่นทดลองน าร่องศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลย้อนหลัง  จัดการอบรมเทคนิค
การสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานสหสาขา 
นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขับเคลื่อนการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน ในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  โดย
การรณรงค์ลดความเร็วในการขับขี่ การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนส าหรับเด็ก  และการ
รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% พร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์
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อ านวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
สร้างความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อาทิ รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การแก้ไขปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่มีความ
ปลอดภัย เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ผู้ขับขี่ยานพาหนะยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เมาแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย 
นอกจากนี้ ประชาชนใช้รถยนต์เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิล าเนาเป็นจ านวนมากในช่วงเทศกาล    
ต่าง ๆ ประกอบกับมีเส้นทาง ทั้งถนนสายหลักและสายรองอยู่หลายเส้นทาง รวมกันเป็นระยะทางยาว 
แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และงบประมาณมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

๕.๕ ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

๑) ผลักดันโรงเรียนมัธยมศึกษามีการสอนเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน 
ปรับปรุงเกณฑ์ รร.ส่งเสริมสุขภาพให้มีการบูรณาการงานดูแลสุขภาพวัยรุ่น ให้ครอบคลุมทั้งงานด้าน
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาและการดูแลช่วยเหลือที่มีการเชื่อมโยงระหว่างสถานบริการสาธารณสุข
สถานศึกษาและชุมชน ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด 
ที่มีการสอนเรื่องเพศศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน  

๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นก าเนิด) พ.ศ. ... ด าเนินการจัดจ้าง
แปลกฎหมายภาษาอังกฤษ ดังนี้ กฎหมายในการควบคุมตัวอ่อนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง การใช้เซลล์ต้นก าเนิด   
ตัวอ่อน การโคลนนิ่งหรือการท าส าเนาพันธุกรรมมนุษย์ ด าเนินการศึกษาทบทวน เปรียบเทียบกับ
กฎหมายของต่างประเทศ ประชุมคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นก าเนิด) 
ได้ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นก าเนิด) พ.ศ. ... 

๓) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. ...คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (วิปรัฐบาล) ประชุมชี้แจง
ความเห็นเกี่ยวกับ “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ พ.ศ. ...” เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอ “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ พ.ศ. ...” ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
บรรจุร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไว้ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยผลการประชุม มีมติรับ
ร่างหลักการ และตั้งกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดย สนช. มี
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ประชุมพิจารณา “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ พ.ศ. ...” เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ และจะมีการน าเข้า
ที่ประชุม วาระ ๒ ต่อไป (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์) 

๕.๖ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

   โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะ (Designated receiving area; DRA) ใน
โรงพยาบาล เพ่ือรองรับการระบาดของโรคติดเชื้ออีโบลา  ก าหนด โรงพยาบาลที่จะจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ DRA จ านวน ๓๒ แห่ง มีโรงพยาบาลที่จัดตั้ง DRA แล้วเสร็จ จ านวน ๒๑ แห่ง เพ่ือตรวจ
วินิจฉัยแยกโรค ที่มีอาการคล้ายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เช่น มาลาเรียไข้เลือดออกเดงกีด้วยชุดตรวจ
อย่างง่าย (rapid test) ได้ และตรวจทางโลหิตวิทยา เคมีคลินิก เพ่ือการพยากรณ์การด าเนินของโรค  
จัดท าคู่มือและ check list ห้องปฏิบัติการ DRA และคู่มือส าหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายน าไปปฏิบัติ 
ด าเนินการตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน ทั้งก่อนและหลังการจัดตั้ง DRA โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ 
และตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย 

๕.๗ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ 
 ๑) พัฒนาแนวทางจัดท าธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
 ๒) จัดเวทีปรึกษาหารือร่วมสถาบันพระปกเกล้า และแกนน าประชาสังคมผู้ท างานในพ้ืนที่ 

เพื่อเตรียมการสุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมเวทีใน ๔ ภาค 
 ๓) จัดเวทีพัฒนาศักยภาพการถอดบทเรียน โครงการประเมินธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ เขต

พ้ืนที่ภาคใต้  
 ๔) จัดเวทีลูกขุนพลเมือง ประเด็นการจัดระบบการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ  
 ๕) จัดเวทีขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยกระบวนการประชาเสวนา

หาทางออก ๔ ภาค 

๕.๘ สมัชชาสุขภาพ 
 ๑) จัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการด าเนินงานดังนี้ 
  ๑.๑) ได้ร่างระเบียบวาระเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
  ๑.๒) จัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (กลุ่ม

เครือข่ายพ้ืนที่ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม/ชุมชน ภาควิชาชีพ/วิชาการ และภาคราชการ/การเมือง) 
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  ๑.๓) สับสนุนโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

 ๒) พัฒนารูปแบบการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน จัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน
แล้ว ๕ ครั้ง จัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคเครือข่ายต่างหลักและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 ๓) สนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ 
สนับสนุนโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) จ านวน ๖ จังหวัด อยู่ระหว่างการจัดท าข้อตกลง
สนับสนุน จ านวน ๑๓ จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) 

๕.๙ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 ๑) จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ ฉบับ

ท่ี ๒ พ.ศ. ....  
 ๒) การขยายและพัฒนากลไกการด าเนินงานทั้งในและต่างประเทศ 
 ๓) การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการด าเนินงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ระดับชุมชน 
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นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๖.๑  การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ  

๖.๑.๑ เร่งใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สว่นราชการ 

    หน่วย : ล้านบาท   

รายการ 

ปี ๒๕๕๘ 

งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย 
%เบิกจ่าย 
ต่อจัดสรร 

%เบิกจ่าย 
ต่อ งปม. 

เป้าหมาย* 

 รายจ่ายประจ า 
(Current Expenditure)  

2,130,806.28    1,283,719.92    910,958.51          70.96          42.75  43.90 

 รายจ่ายลงทุน 
(Capital Expenditure)  

 444,193.72      368,678.24      58,081.67          15.75          13.08  41.50 

 รวม  2,575,000.00  1,652,398.16  969,040.18    58.64          37.63  43.48 

 ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕8              
 รวบรวม : กรมบัญชีกลาง ส านกับริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ 
 หมายเหต:ุ * เป็นเป้าหมายของเดือนมกราคม 2558       

 
        

 จากข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ เดือน
มกราคม ๒๕๕8 ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม ๐.9690 ล้านล้านบาท จาก
งบประมาณรวม ๒.๕๗๕๐ ล้านล้านบาท และงบประมาณที่จัดสรรแล้ว 1.6524 ล้านล้านบาท คิดเป็น
อัตราเบิกจ่ายร้อยละ 37.63 ของงบประมาณ และ ร้อยละ 58.64 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดย
งบประมาณรายจ่ายประจ าสามารถเบิกจ่ายได้ ๐.9110 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 
42.75 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า และงบประมาณรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ ๐.๐581 ล้านล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 13.08 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายที่ส านักงบประมาณเห็นชอบแล้วปรากฏว่า
แผนการเบิกจ่าย ณ เดือนมกราคม ๒๕๕8 ในภาพรวมก าหนดไว้ร้อยละ 43.48 แต่ผลการเบิกจ่ายจริง
เป็นร้อยละ 37.63 ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดร้อยละ 5.85 โดยเฉพาะในรายจ่ายลงทุน ก าหนดแผนการ
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เบิกจ่ายไว้ร้อยละ 41.50 แต่ผลการเบิกจ่ายจริงร้อยละ 13.08 ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดถึงร้อยละ ๒8.42 
แม้ว่ากระบวนการด าเนินการของรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการส่วนใหญ่จะอยู่ในระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ตาม  แต่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนยังอยู่ในระดับที่ต่ ามาก สมควรที่จะต้อง
เร่งรัดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เร่งรัดการด าเนินงานเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนดในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖.๑.๒ การเร่งรดัตดิตามการเบิกจ่ายงบลงทนุของรัฐวิสาหกิจ 
   การลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ประกอบด้วยแผนและผล
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ (1) กรอบงบลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๕ 
จ านวน ๔๖ แห่ง เท่ากับจ านวน 371,842 ล้านบาท โดยสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕ เท่ากับจ านวน 293,451 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.9 ของงบลงทุนอนุมัติประจ าปี 
๒๕๕๕ (2) กรอบงบลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน๔๖ แห่ง เท่ากับจ านวน 
301,573 ล้านบาท โดยสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เท่ากับจ านวน 
226,683 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.2 ของงบลงทุนอนุมัติประจ าปี ๒๕๕๖ (3) กรอบงบลงทุน
อนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕7 จ านวน ๔๖ แห่ง เท่ากับจ านวน ๓๐๗,๐๘๕ ล้านบาท โดยสามารถ
เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕7 เท่ากับจ านวน ๒๒๒,๘๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๖ ของงบลงทุนอนุมัติประจ าปี ๒๕๕7 

   ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้น าระบบ Project Financial Monitoring System 
ซึ่งเป็นระบบที่ให้รัฐวิสาหกิจรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนแยกเป็นรายสัญญาโครงการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสากิจ 

๖.๒ การจดัท 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 
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๒๕๕๘ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารแผนการบริหารราชการแผ่นดินประจ าปี 
พ.ศ ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ และให้ทุกส่วน
ราชการรับข้อสังเกตของ สศช. ไปด าเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้เสนอไว้ 
และเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับราคากลางและการประมาณราคาการก่อสร้างโครงการ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดเพ่ือลดปัญหาการต้องขออนุมัติปรับวงเงิน
งบประมาณในอนาคต 

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  

โครงการ 
กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

๑) โครงการประกันภัยข้ าวนาปี  
ปีการผลิต ๒๕๕๗ 

๔๙๔.๙๐ ๕๕,567 ๘๓1,816 
(๕๕.58% ของ

๓๖0.35 
(72.81%) 
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โครงการ 
กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

(การจ าหน่ายประกันสิ้นสดุแล้ว
เมื่อวันท่ี 30 ธ.ค. 57) 

พื้นที่เป้าหมาย 
1,496,600 ไร่) 

  หมายเหต ุ: การขอรบัค่าสินไหมสะสมตั้งแต่วันที่ 26 กนัยายน 2557 ถึงวนัที่ 27 
มกราคม 2558 เกษตรกรเสนอขอรบัสินไหมคิดเป็นพื้นที ่106,275.25 ไร่ จ านวน
ใบรับรองการซ้ือประกนัฯ 10,599 ใบ จ านวนเกษตรกร 5,650 ราย 

๒) มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มี
รายได้น้อย (ณ ม.ค. ๕8) 

๔๕,๐๐๐ 
 

3,522,905 38.47  ล้านไร ่ 38,471.09 
(85.49%) 

๓) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร (ณ ม.ค. ๕8) 

๒๐,๐๐๐ ๓.๑) ยื่นขอกู้เงิน ๓๙๒ แห่ง วงเงิน ๑๓,๗๑๔.๘๑ ล้านบาท 
๓.๒) อนุมัติวงเงินกู้แล้ว 303 แห่ง วงเงิน 11,888.81 ล้านบาท 
๓.๓) จ่ายเงินกู้แล้ว 300 แห่ง วงเงิน 8,899.31 ล้านบาท 

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

1,120.80 23,710 ราย 
(จ่ายสินเช่ือชะลอการ
ขายข้าวเปลือก 
จ านวน 23,701 ราย 
และจ่ายสินเช่ือน าข้าว
ขึ้นยุ้งฉางจ านวน 9 
ราย) 

ปริมาณข้าว 
134,181.74 ตัน 
(สินเช่ือชะลอการ
ขายข้าวเปลือก) 

1,904.38 ล้านบาท 
(จ่ายสินเช่ือชะลอการขาย

ข้าวเปลือก จ านวน 
1,903.93  ล้านบาท 

และจ่ายสินเช่ือน าข้าวขึ้น
ยุ้งฉาง จ านวน 0.45 

ล้านบาท) 
๕) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการ

ผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘  
(ณ ม.ค. ๕8) 

๒,๒๙๒.๐ ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2557/58 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับมาตรการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ข้าว)  ปัจจุบันได้รับแจ้งแล้ว จ านวน  
3,506,860 ราย 

๖) จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๗/
๕๘ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
ภายในประเทศ (ณ ม.ค. ๕8) 

- จัดตลาดนัดข้าวเปลือก จ านวน 131 ครั้ง ใน 38 จังหวัด มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการ 451 ราย และเกษตรกร 24,040 ราย ปริมาณการซื้อ
ขาย 90,470.296 ตัน มูลค่า 928.616  ล้านบาท ส่งผลให้ราคารับซื้อ
ข้าวเปลือก ณ ท่าข้าว โรงสีสูงขึ้นเฉลี่ยตันละ 100 - 800 บาท 

๗) การระบายข้าวในสต็อกของรัฐฯ 
(ณ ม.ค. ๕8) 

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

โดย 3 ครั้งแรก มีมูลค่า 3,577.31 ลา้นบาท (348,837.597 ตัน ) 
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โครงการ 
กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

และครั้งที่ 4 โดยเปิดประมูลปริมาณ 400,109 ตัน เป็น ข้าวขาว 
15% ข้าวขาว 25% เลิศ ปลายข้าวเอวันเลิศ และข้าวเหนียวขาว 10% 

- แบบเปิดประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไป ปี 2558 โดยจัดให้มีการยื่น
ซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 1/2558 ปริมาณ 
9.99 แสนตัน และเปิดซองเสนอราคาซื้อ ณ กระทรวงพาณิชย์ มีผู้
ยื่นซองเสนอราคา จ านวน 100 ราย 

7.2) การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ครั้งที่ 1/2558 ที่
ประชุมเห็นชอบวิธีและแผนการระบายข้าว และเง่ือนไขในการประมูล
ข้าวสารในสต็อกของรัฐ ตามแนวทางด าเนินการกับข้าวในสต็อกของรัฐ
ในระยะต่อไป ที่ผ่านความเห็นชอบของ นบข. 

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

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

- ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศมาเลเซีย ปริมาณ 500 ตัน 

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 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๑๔๖ 

 
 

 

 

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

โครงการ กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

๑) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
(ณ ม.ค. ๕8) 

๘,๔๕๓.๙๙  
 

731,909  7.33 ล้านไร่  7,331.59  
(86.72%) 

๒) แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ     
๒.๑) โครงการสนับสนุนเ งินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน

เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (ณ ม.ค. ๕8) 
๑๐,๐๐๐ 241 แห่ง - 2,578.07 

(25.78%) 
๒.๒) โครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรแปรรูป

ยางพารา (ณ ม.ค. ๕8) 
๕,๐๐๐ 

 
23 แห่ง - 112.63 

(2.25%) 
๒.๓) โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 

(ณ ม.ค. ๕8) 
๑๕,๐๐๐ ขณะนี้มผีู้ขอลงทะเบียน จ านวน 21 ราย รวม

วงเงินสินเช่ือ 19,124 ล้านบาท ธนาคารออมสิน
ส่งเรื่องให้กรมโรงงานอตุสาหกรรมพจิารณา
ความเหมาะสมของเครือ่งจักรแล้ว 2 ราย 
วงเงิน 6,384  ลา้นบาท 

๓) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต  
โดยการลดพื้นที่ปลูกยาง ๗ ปีๆ ละ ๔ แสนไร่ (ปลูกแทนด้วยยาง 
๓ แสนไร่ และพืชอื่น ๑ แสนไร่) (ณ ม.ค. ๕8) 

๓.๑) ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 150,431 ไร ่
๓.๒) ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน 304 ไร ่
๓.๓) ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้น 10,789 ไร ่
๓.๔) ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ ามัน 95,292 ไร ่

รวมพ้ืนที่สงเคราะห์ปลูกแทน 256,816 ไร่  
๔) โครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดย อ.ส.ย. 

(ณ ม.ค. ๕8) 
๖,๐๐๐ ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ให้ อ.ส.ย. จ านวน 5,000 

ล้านบาท และ อ.ส.ย. ได้โอนเงิน ไปยังบัญชี
ปลายทางเพื่อช าระคา่ยางแล้วจ านวน 
4,546.39  ล้านบาท 

๕) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม (ณ 29 ม.ค. ๕8) 

 

๑๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

(๑๐๐,๐๐๐ ราย) 

ธ.ก.ส. อนุมัตสิินเช่ือให้กับเกษตรกร 1,954 
ครัวเรือน 15 จังหวัด วงเงิน 185.32 ล้านบาท 

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

6.1) ส านักงานสงเคราะหก์ารท าสวนยางได้แกไ้ขระเบยีบในการให้
การสงเคราะหส์วนยาง โดยเกษตรกรจะไดร้ับเงินสงเคราะห์  
- กรณีโค่นแล้วปลูกแทนด้วยพันธ์ุดีจะได้รับเงินสงเคราะห์ 

16,000 บาทต่อไร ่
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โครงการ กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

- กรณีปลูกแทนด้วยปาลม์น้ ามันจะไดร้ับเงินสงเคราะห์ 
26,000 บาทต่อไร ่

6.2) แก้ไขระเบียบเพื่อให้เกษตรกรไดม้ีทางเลือกในการท าอาชีพ
ผสมผสานในสวนยาง โดยลดจ านวนต้นยางที่ก าหนดไวเ้ดิม
ไม่ต่ ากว่า ๖๐ ต้น/ไร่ เป็นไม่ต่ ากว่า ๔๐ ต้น/ไร่ ขณะนีไ้ด้
ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางสมัคร เข้ากลุ่มชาวสวนยาง
1,576 ราย ปลูกพืชแซมในสวนยาง 79,917 ไร ่และ
ปลูกพืชคลุมในสวนยาง 82,344 ไร ่

ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรชาวสวนยางมีพื้นที่ในหลายพ้ืนที่อาจต้องใช้เวลารอผลการ
ตรวจสอบรับรองสายยางให้ครบถ้วนก่อน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ๑ ครัวเรือน ๑ สิทธิ์ 

๖.๓.๔ ตลาดเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้ผลิตได้จ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์โดยตรง ผู้บริโภคมีสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองโดย
ระบบต่างๆ เช่น GAP GMP ฯลฯ หรือเป็นแหล่งเปิดตัวผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ หรือที่มี
คุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น รวมทั้ง ให้ภาคเอกชนในจังหวัดได้มีโอกาสร่วมมือจัดตลาดเกษตรกร ใน
ลักษณะ CSR  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท าโครงการตลาดเกษตรกรขึ้นในทุกจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ขณะนี้ ได้เปิดครบแล้ว 77 จังหวัด 86 แห่ง 

๖.๓.๕ การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย (ขั้นสุดท้าย) ให้ได้รับค่าอ้อยที่คุ้มต้นทุนการผลิต บรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่
อ้อยในฤดูการผลิตปี 2556/2557 ณ วันที่ 20 ม.ค.58  จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยไปแล้วทั้งสิ้น  
๑6,524,393,518.40 บาท หรือจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วร้อยละ 99.63 ของปริมาณอ้อยที่ส่งเข้า
หีบทั้งหมด 103,665,750.460 ตัน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2557/2558 โดยเริ่ม
เปิดหีบอ้อยวันแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา และจะด าเนินการปิดหีบประมาณเดือน
เมษายน 2558  ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 102 ล้านตัน 

๖.๓.๖ การจัดที่ดินท ากินให้เกษตรกร โดยการจัดที่ดินท ากิน (การสอบสวนสิทธิ) 
5,987 ราย 67,464 ไร่ จัดที่ดินชุมชน (การสอบสวนสิทธิ) 476 ชุมชน 4,001 ราย 2,368 ไร่  
และการตรวจสอบการถือครองที่ดิน 2,089,365 ไร่ และการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ใน
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ที่ดินของสหกรณ์ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินท ากิน (กสน. 3) ให้กับสมาชิกนิคม
สหกรณ์ที่แสดงความประสงค์ จ านวน 158 ราย พ้ืนที่ 1,512ไร่ และออกหนังสือแสดงการท า
ประโยชน์ (กสน.5) ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดจ านวน 202 ราย 
พ้ืนที่ 1,702 ไร ่
 นอกจากนี้ได้ก าหนดให้ มีการตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปที่ดินในด้าน
สิทธิและการท าประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ เป้าหมาย 12.33 ล้านไร่ 1,024,044 
แปลง ขณะนี้ได้ตรวจสอบแล้วทั้งที่ก าหนดไว้ตามแผนและที่ได้แจ้งเพ่ิมเติม รวม 2,13,013 แปลง  พบว่า 
ผิดระเบียบและไม่ยินยอมเข้ากระบวนการ 355 แปลง ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตามระเบียบและ
กฎหมาย 
 ตรวจสอบการถือครองที่ดินที่ต่อเนื่องจากปี 25๕๔ - 25๕๗ ทั้งกรณี
ตรวจสอบรายแปลง และกรณีพบว่าภาพถ่ายทางอากาศผิดปกติ จ านวนที่ตรวจสอบ 52,233 แปลง 
พ้ืนที่ 2.43 ล้านไร่ (กรณีผิดระเบียบมีหนังสือเรียกให้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม เตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  สั่ง
ให้สิ้นสิทธิ  ส่งอัยการฟ้องคดี) ขณะนี้ ด าเนินการเจรจาหาข้อยุติ 2,989 แปลง เตรียมส่งส านวนให้
อัยการสั่งให้สิ้นสิทธิ 108 แปลง และสรุปส านวนส่งอัยการฟ้องคดี 53 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 ไร่  พ้ืนที่
เขตปฏิรูปที่ดินอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ที่ดินเอกชน) ๕๒๗ ไร่  พ้ืนที่อ าเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่เกษตรกรกระท าผิดระเบียบ 749 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างก าหนดแผนผัง (ปูผัง) รูปแบบ และ
แนวทางการพัฒนาพ้ืนที ่

๖.๓.๗ การช่วยเหลือด้านหนี้สิน สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย 
   1) มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
ประสบอุทกภัย ปี 2554 (ปีที่ 3) เนื่องจากเกษตรกรประสบอุทกภัย ท าให้ขาดรายได้จากเกษตรกรรม
ที่เสียหาย เป็นเหตุให้ไม่สามารถช าระหนี้สินที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ตามปกติ จึงสมควรได้รับ
การพักช าระหนี้เป็นเวลา ๓ ปี รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนตามอัตราดอกเบี้ยที่มีการเรียกเก็บจากสมาชิก



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๑๔๙ 

 
 

 

 

ตามระยะเวลาที่พักช าระหนี้ เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสในการน าเงินค่าดอกเบี้ยที่จะต้องไปช าระหนี้น าไป
ฟ้ืนฟูเกษตรกรรมของตนเองให้กลับมามีรายได้อีกครั้งหนึ่ง และเก็บออมเพ่ือให้สามารถช าระหนี้ได้ใน
อนาคต รวมทั้งหากสมาชิกรายใดที่เสียชีวิตในขณะที่เกิดอุทกภัย รัฐบาลช าระหนี้แทนทั้งจ านวน โดยเบิก
จ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 26,059 ราย เป็นเงิน 184.979 ล้านบาท 

   2) โครงการพักช าระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ า
กว่า 500,000 บาท เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและมีปัญหาการส่งช าระหนี้ ทั้งสถานะหนี้ปกติโดยจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 จ านวน 3 ปี
และหนี้ค้างช าระ จ่ายชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 4 จ านวน 3 ปีและจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อฟ้ืนฟูอาชีพแก่
สมาชิก  เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก ให้สามารถส่งช าระหนี้ ให้แก่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้
อนุมัติในหลักการการเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๖ เงินงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) เพ่ือจ่ายชดเชยดอกเบี้ย 
จ านวน 68.27 ล้านบาท   

 ๖.๔     การเสนอร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. .... 
 กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม 

พ.ศ. .... เพ่ือให้มีกฎหมายที่ก าหนดมาตรการในการทวงถามหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกหนี้และ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง   ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยได้มีการแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติจากร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่าง
เป็นธรรม พ.ศ. .... เป็นร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลุม
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมและการก ากับดูแลการทวงถามหนี้  
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้  พ.ศ. .... ต่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแล้ว  

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



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๑๕๐ 

 
 

 

 

๖.๕ เร่งส่งเสริมการลงทุน    

  6. 5.1 เร่งรัดพิจารณาโครงการค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนค้างการพิจารณาที่ยื่น
ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเดิมมีจ านวน 829 โครงการ เงินลงทุน 767,534 ล้านบาท โดย
ระหว่างมิถุนายน – ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาแล้วเสร็จ 748 โครงการ เงินลงทุน 632,317 ล้านบาท 
ท าให้โครงการค้างการพิจารณาลดลงเหลือ 81 โครงการ เงินลงทุน 135,217 ล้านบาท และในเดือน
มกราคม 2558 ได้พิจารณาแล้วเสร็จเพ่ีมเติมอีก 14 โครงการ เงินลงทุน 32,181 ล้านบาท ท าให้
โครงการค้างการพิจารณาลดลงเหลือ 67 โครงการ เงินลงทุน  103,036 ล้านบาท 
  6.5.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการออกประกาศที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 
ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน โดยก าหนดสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นส่งเสริมกิจการที่มีคุณค่าต่อประเทศสูง เช่น กิจการที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม กิจการเศรษฐกิจดิจิทัล กิจการผลิตพลังงานทดแทน กิจการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

๖.๖ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 

๖.๖.๑ การเจรจาระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศกับคู่ค้าแลคู่ภาคีระดับต่างๆ เพ่ือขยายความร่วมมือทางการค้า และลดอุปสรรคทางการค้าที่
ส าคัญ อาทิ (1) การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 27 - 28 พ.ย. 57 ณ จีน (2) การลงนามในบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 57 ณ ท าเนียบรัฐบาล (3) การประชุมคณะกรรมการ
เจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (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 การค้าตามแนวชายแดน
ไทย เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการค้าขายออนไลน์ รวมทั้งประชุมประเมินสถานการณ์การส่งออก
เป็นรายกลุ่มสินค้า เพื่อผลักดันการส่งออกอย่างเต็มที่   
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๑) ขยายตลาดการค้าตลาดศักยภาพใหม่ๆ อาทิ รัสเซีย จีน ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา เป็นต้น มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมขยายตลาด  4,667 ราย เกิดมูลค่าการสั่งซื้อ 
241,218.38 ล้านบาท 

๒) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs  พัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กลาง
ของกระทรวง มีผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดได้ประมาณ 7,528 ราย คาดมูลค่าการสั่งซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์ 2,182.51 ล้านบาท และพัฒนาเสริมสร้างความรู้และให้บริการด้านการค้าระหว่าง
ประเทศรวม 52,006 ราย 

๓) พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) และสร้างตรา 
(Brand) ให้แก่สินค้าผ่านกิจกรรมอบรมและการให้บริการต่างๆ อาทิ รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น 
(PM Award) ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นต้น  

๖.๗  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2557 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 
24,779,768 คน หดตัวร้อยละ 6.66 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบจาก
สถานการณ์ภายในประเทศที่ท าให้นักท่องเที่ยวหดตัวในช่วง 9 เดือนแรก แต่ภายหลังจากสถานการณ์
ภายในประเทศมีความสงบ รัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมกันส่งเสริมและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของประเทศ จึงท าให้นักท่องเที่ยวขยายตัว
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่ส าคัญ โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 
11 ส าหรับรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2557 มีมูลค่าประมาณ 1.14 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 
4.93 จากปีที่ผ่านมา 

สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเดือนมกราคม 2558  คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มาท่องเที่ยวประเทศไทยประมาณ 2.65 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 15.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา จากการเติบโตของนักท่องเที่ยวในท่าอากาศยานนานาชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวจีนยังคงมีการขยายในอัตราที่สูง  นอกจากนี้ จากจ านวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดรายได้แก่ ประเทศประมาณ 0.12 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้น 14,000 ล้านบาท หรือขยายตัว
ร้อยละ 12.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส าหรับแนวโน้มในเดือนกุมภาพันธ์ คาดว่านักท่องเที่ยว
จะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนมกราคม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน 
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หมายเหตุ : P หมายถึง Preliminary Data 

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

๖.๗.๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกรมการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ 1. โครงการเที่ยวเมืองไทย อุ่นใจ ได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗  2. โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยหนังฮอลลีวูด 4. กิจกรรมประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 5. กิจกรรมการฝึกซ้อมการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลและ
พ้ืนที่ป่าเขา 6. "สสส. Presents a day BIKE FEST ๒๐๑๔" ที่ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ 
มักกะสัน 7. โครงการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2557 8. จัดงานเปิดตัวปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ 
Siam Discovery และ 9. จัดกิจกรรม Celebrity Marketing เป็นต้น 
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๖.๗.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
อาทิ 1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ โดยใช้แคมเปญหลัก คือ "2015 Discover THAINESS" 2. จัดกิจกรรม 
Agent และ Media FAM Trip น าคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการจากพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลก เดินทาง
ส ารวจสถานที่ท่องเที่ยว และ 3. การเปิดตัวกิจกรรม Dream Jobbing in Thailand : Wildlife 
Volunteer ทาง Dream Jobbing.com เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เป็นต้น 

๖.๗.๔ ส่งเสริมกลุ่มตลาดระดับบนที่มีรายได้สูงและกลุ่มความสนใจพิเศษที่มีแนวโน้ม
ใช้จ่ายสูงระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กลุ่มตลาดกอล์ฟ กลุ่มตลาดคู่แต่งงาน 
กลุ่มตลาด Luxury กลุ่มตลาด Health & Wellness และกลุ่มตลาด Ecotourism เป็นต้น 

๖.๗.๕ พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมโดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ส าหรับการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ใน ๑๒ เมือง ต้องห้ามพลาด อาทิ จังหวัดน่าน จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดล าปาง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดตรัง และจังหวัดตราด/ อยู่ระหว่างด าเนินการ   
น าร่อง 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 

๖.๗.๖ กรมการท่องเที่ยว ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ร่วมกันจัดท าบันทึกข้อตกลง (MoU) 
เพื่อแก้ไขปัญหาทัวร์นอมินี โดยกรอบความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงนี้มีใจความหลักอยู่ 4 ประเด็น คือ 
ด้านการจดทะเบียนและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ด้านการประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการก ากับดูแลและป้องปราม และด้านการส่งเสริม
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

๖.๗.๗ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับส านักมาตรฐานและก ากับความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว  จัดท าโครงการส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 1. โครงการค่าใช้จ่าย
โครงการอ านวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 2. โครงการ
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ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 5. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว  

๖.๗.๘ การด าเนินการพัฒนาเส้นทางจักรยาน เป็นการส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยให้มี
เส้นทางจักรยานในทุกจังหวัดและทุกพ้ืนที่ ซึ่งก าหนดแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือเป็น
ทางเลือกในการเดินทางด้วยจักรยานให้มากขึ้น จึงได้จัดโครงการ “คืนความสุขให้ประชาชนด้วยเส้นทาง
จักรยานทั่วไทย” และได้มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 8 มกราคม 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

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

2) มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดท าร่าง
รายงานข้อมูลเส้นทางจักรยานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าร่างมาตรฐานการสร้างทางจักรยาน 

3) ประสานข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
เส้นทางจักรยานเชื่อมต่อไปยังบึงมักกะสัน  

๖.๘ สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

๖.๘.๑ จัดงานจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจ าเป็นในราคาประหยัด (ธงฟ้า) ราคา
ต่ ากว่าท้องตลาดร้อยละ ๒๐-๔๐ รวม 683 ครั้ง ทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ มีมูลค่า
การจ าหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 868.32 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนจ านวน 
3,216,787 คน คิดเป็นมูลค่า 371.13 ล้านบาท 

๖.๘.๒ ดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดสินค้าและบริการ
ควบคุม  ๔1 รายการ ดูแลราคาต้นทาง กลางทาง และปลายทางเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ก าหนดสินค้าที่ต้องปิดป้ายราคา ๒๘๕ รายการ ราคารับซื้อสินค้าเกษตร ๓๐ รายการ และมีการตรึง
ราคาจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ ขยายระยะเวลา ใน
การตรึงราคาจ าหน่ายสินค้าออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 57 - ก.พ. 58 จากเดิมที่สิ้นสุดเดือน 
พ.ย. 57 
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๖.๘.๓ จัดหาร้านอาหารเข้าร่วมโครงการอาหารปรุงส าเร็จเพ่ือคืนความสุขทุกจาน  
ราคาไม่เกินจานละ ๒๕-๓๕ บาท ภายใต้สัญลักษณ์ “หนูณิชย์...พาชิม” ซึ่งได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์
และประสานจัดหาวัตถุดิบราคาพิเศษ  ขณะนี้มีร้านค้าเข้าร่วมทั่วประเทศ รวม 2,284 ร้าน ลดค่าครองชีพ
ในการซื้ออาหารต่อวันได้ร้อยละ  ๑๐-๓๕ ของเงินค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารต่อวัน หรือประมาณวันละ 
1.95 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 225.87 ล้านบาท 

๖.๘.๔ กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดจัดงาน “เทใจ คืนสุข สู่ประชาชน” ระหว่าง
วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ร่วมลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 70  

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

๖.๙ การบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยและการเตือนภัย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการป้องกัน เตือนภัย และลด
ผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม -ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว โดยติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนพ้ืนดินแบบ Broadband (Real Time) 12 แห่ง ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด เพ่ือ
เตรียมการจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนแล้ว 90 ต าบล  ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและ
เตือนภัยพิบัติในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เตรียมการเพ่ือติดตั้งระบบพยากรณ์เตือนภัยน้ าท่วมฉับพลัน (Early 
Warning System) ในหมู่บ้าน 1,584 หมู่บ้าน  และส ารวจตรวจสภาพอุปกรณ์เดิม บ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ/์ปรับตั้งค่าระดับเตือนภัย 
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๖.๑๐ ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน 

6.10.1 การเปิดให้ยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิตสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่  21 เพ่ือ
ความมั่นคงด้านพลังงานกระทรวงพลังงานจึงต้องเร่งจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน
ประเทศ โดยได้ด าเนินการออกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพ้ืนที่แปลงส ารวจปิโตรเลียม
บนบกและในทะเลอ่าวไทย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง 
การยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมส าหรับแปลงส ารวจบนบกและในทะเลอ่าวไทย แล้วเมือ่วนัที ่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงการให้ผู้สนใจยื่นขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตาม พ.ร.บ. 
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) โดยในการเปิดให้ยื่นขอสิทธิส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 มีการพิจารณาเพิ่มเติมผลประโยชน์ที่ผู้ยื่นขอสิทธิจะต้องเสนอ อาทิ โบนัสลง
นาม โบนัสการผลิต ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเพ่ือชุมชน นอกจากนี้ ได้ด าเนินการจัดประชุม 
Technical Forum เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพ่ือเปิดตัวประกาศเชิญชวน พร้อมเผยแพร่และ
ชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ประสงค์จะยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

6.10.2 การผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากขยะ กระทรวงพลังงานได้ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะแล้วเสร็จ ขณะนี้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านการจัดการและกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรค รวมถึงติดตามปัญหาพื้นที่ที่มีโครงการ/ศักยภาพ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
การด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ อาทิ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะนั้นมีงบประมาณจ ากัดในการด าเนินการขยะในแต่
ละ อปท. มีปริมาณไม่เพียงพอ ต้องมีการรวมกลุ่ม อปท. ซึ่งยังขาดเจ้าภาพในการบริหารจัดการ 
ผู้ประกอบการขาดข้อมูลศักยภาพของขยะ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหา
อุปสรรค เช่น พ.ร.บ. การผังเมืองและ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายฉบับรองของ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) รวมทั้งการต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ
ของประชาชนในบางพ้ืนที่ โดยได้เร่งด าเนินการเพ่ือหาแนวทางในการขจัดปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ 
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังผลักดันให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากขยะ โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 
กพช. เห็นชอบ FiT ไฟฟ้าจากขยะชุมชน และมีการพิจารณาอัตรา FiT เพิ่มเติมส าหรับขยะอุตสาหกรรม 
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6.10 .3 การจัดท าแผน พัฒนาก าลั ง ผลิ ต ไฟ ฟ้าของประ เทศไทย  (Power 
Development Plan: PDP) มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) กระทรวงพลังงานให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินนโยบายพลังงาน โดยจัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางพลังงานไทย” เพ่ือน ามา
ทบทวนประกอบการจัดท าแผนพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 

2) การประชุม กพช. ครั้งที่ 147 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบใน
หลักการและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 หรือ
แผน PDP 2015 โดย 

2.1) ได้ผนวกผลจากการเพ่ิมประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ส่งผล
ให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงถึง 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี พ.ศ. 2579 ผ่านมาตรการต่างๆ ที่
ลงสู่ 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ ที่อยู่อาศัย และภาครัฐ อาทิ การทยอยลดการ
อุดหนุนราคาพลังงาน มาตรการทางภาษีและมาตรการด้านการเงินเพ่ือส่งเสริมการลงทุนด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน การก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร(Building Code) รวมถึงเร่งรัดการ
รณรงค์ด้านพฤติกรรมการใช้พลังงานและการปลูกจิตส านึก  

2.2) ได้เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้เป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ๒๐ ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้ได้เต็มตามศักยภาพที่มีในแต่ละพ้ืนที่ โดยจะมีการ
ผลิตส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวลและก๊าซชีวภาพเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกร
และชุมชน เช่น ขยะ 500 เมกะวัตต์ และชีวมวลแบ่งเป็น 2,500 เมกะวัตต์ จากศักยภาพเชื้อเพลิง  
ชีวมวลที่มีเหลืออยู่ในปัจจุบัน และ 1,500 เมกะวัตต์ จากนโยบาย Zoning ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ ซึ่งจะมีต้นทุนแข่งขันกับ LNG ได้ในอนาคต  

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

3) แผนพลังงานทดแทน (พ.ศ. 2558 - 2579) ซึ่งได้ด าเนินการทบทวนแหล่ง
พลังงานทดแทนศักยภาพที่มีการใช้งานอยู่และที่คงเหลือในประเทศ พร้อมกับการพิจารณาร่วมกับ
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ข้อจ ากัดอื่นๆ เช่น ข้อจ ากัดสายส่ง นโยบายภาคการเกษตร เป็นต้น และได้มีก าหนดตัวเลขเป้าหมายใน
ปี พ.ศ. 2579 ในส่วนของพลังงานทดแทนประเภทไฟฟ้าแล้วเสร็จ โดย กพช. ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 และขณะนี้อยู่ระหว่างการก าหนดตัวเลขเป้าหมายในปี พ.ศ. 2579 ใน
ประเภทความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ 

4) แผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558 - 2579) ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าร่างมาตรการ
และร่างเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงานแล้วเสร็จ โดยมีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity) ลง ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2553 หรือประมาณ 
52,148 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) ภายใต้กรอบที่ต้องด าเนินงาน 9 มาตรการ  

6.10.4 Thailand Energy Awards ๒๐๑๔ กระทรวงพลังงานได้จัดพิธีมอบรางวัล 
Thailand Energy Awards ๒๐๑๔ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อ
วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๗ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนา
พลังงานทดแทน เพ่ือกระตุ้นให้สถานประกอบการ โรงงาน อาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของพลังงานรวมถึงการด าเนินการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานควบคู่กันไป และเป็นการยกระดับมาตรฐานพลังงานไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC โดยประเทศไทยได้ ๑๓ รางวัลเกียรติยศจาก ASEAN Energy Awards ๒๐๑๔ มีหน่วยงานให้ความ
สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ รวมทั้งสิ้น ๒,๐๖๔ โครงการ และมีผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทรวม 
๖๐๓ รางวัล คิดเป็นมูลค่าพลังงานที่สามารถลดได้ประมาณ ๔,๓๙๖ ล้านบาท และช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ให้กับโลกได้ถึง ๘๘๑,๐๐๐ ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ ๑ ล้านไร่ 
หรือ ๑๐๐ ล้านต้น และส าหรับโครงการในปี พ.ศ. 2558 หรือ Thailand Energy Awards 2015 นั้น
ได้เปิดรับสมัครให้ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นอกจากนี้ ยังได้น าส่งร่างมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า (MEPS) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านประสิทธิภาพ
พลังงานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ไปยังส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้ว จ านวน 42 ผลิตภัณฑ์ และ สมอ. ออกประกาศมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานแล้ว 18 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะ
น าเสนอร่างมาตรฐานฯ จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์และปั๊มความร้อน เพื่อขอความเห็นชอบจาก



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๑๕๙ 

 
 

 

 

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และจะน าส่ง สมอ. ในช่วง เมษายน – กรกฎาคม 
2558  

6.10.5 โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานโดยการติดฉลาก ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงพลังงานได้ด าเนินการผลักดันการใช้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPs) โดยติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผลิตภัณฑ์ 8 
ประเภท มียอดการติดฉลากแล้ว ณ ธันวาคม 2557 จ านวน 4,557,264 ใบ ประกอบด้วย เตาหุงต้ม
ในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (561,430 ใบ) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (345,908 ใบ) 
กระจกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน (117,100 ใบ) ฉนวนใยแก้วแผ่นเรียบ (3,476,816 ใบ) มอเตอร์
เหนี่ยวน าสามเฟส (1,000 ใบ) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ า (23,210 
ใบ) เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ (23,600 ใบ) และ เตาก๊าซความ
ดันสูง (8,200 ใบ) 

6.10.6 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า มีการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

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 และก๊าซชีวภาพ 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 
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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. 
๒๕๕๗ ซึ่งประกาศดังกล่าวก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องปฏิบัติตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice :CoP) และก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าหลักเกณฑ์และ   
แนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ..... 

๔) การยกร่างบันทึกความเข้าใจด้านพลังงานระหว่างไทย – เมียนมา ซึ่งครอบคลุม
ความร่วมมือใน ๓ สาขา คือ ด้านไฟฟ้า ด้านปิโตรเลียม และด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่งได้ส่งร่างบันทึกความเข้าใจที่กล่าวให้เมียนมาแล้ว 
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6.10.8 การร่วมหารือกับนานาประเทศด้านพลังงาน 

๑) การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุม
รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ ๓๒ (๓๒nd ASEAN Ministers on Energy Meeting: AMEM) และการ
ประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา การประชุม AMEM+๓ ครั้งที่ ๑๑ และการประชุม EAS 
EMM ครั้งที่ ๘  โดยในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งนี้ ที่ประชุมตระหนักถึงความส าคัญที่จะ
ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดพลังงานอาเซียนเข้าด้วยกัน (ASEAN Energy Market 
Integration) ผ่านการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านพลังงานภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการซื้อขายไฟฟ้าซึ่งจะมี
ส่วนช่วยให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าถูกลงและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อาเซียนในเวทีโลก  

 ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการ
ด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งเห็นชอบร่วมกันในการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่าง 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 

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

6.10.9 การปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนและเกิดประสิทธิภาพ  

1) การปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ในคราวการประชุม กพช. ครั้งที่ 147 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบ
กรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง โดยมีกรอบและแนวทางหลัก ได้แก่ (1) 
ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง (2) ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษี
สรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน (3)  ให้กองทุนน้ ามันฯ มีภารกิจเพ่ือการรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริม
พลังงานทดแทน (4) ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy) (5) ค่าการตลาดของผู้ค้า
น้ ามันดีเซลและเบนซินโดยเฉลี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม (6) ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย และยังสามารถน าภาษีที่จัดเก็บได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ (7) การเก็บเงินเข้า
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงของน้ ามันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภทในอัตราที่ค านึงถึงค่าความร้อน  

2) การปรับลดราคาค่าไฟฟ้า ปรับลดค่า Ft งวด มกราคม ถึง เมษายน 2558 
จาก 69 สตางค์ต่อหน่วย เหลือ 58.96 สตางค์ต่อหน่วย (ลดลง 10.04 สตางค์ต่อหน่วย) 

6.10.10 การเพ่ิมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติโดยการเปิด Third Party 
Access (TPA) 

เพ่ือผลักดันให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นจึง ได้ประกาศ
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาต ิ
และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (TPA Regime) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้
ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA 
Code) ทั้งนี้ มีแผนจะอนุมัติและประกาศ Third PartyAccess (TPA) Code ภายในเดือนมีนาคม 2558 
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๖.๑๑ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

กระทรวงการคลังมีแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษี เพ่ือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและวางระบบ
โครงสร้างการจัดเก็บภาษีในระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ 
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เพ่ิมการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน และเพ่ือรักษาเสถียรภาพและวินัยทางการคลัง  
แผนงานการปฏิรูปโครงสร้างภาษีของกระทรวงการคลัง ครอบคลุมการปฏิรูปภาษีของทั้ง ๓ กรมจัดเก็บ 
ได้แก่ การปฏิรูปภาษีสรรพากร การปฏิรูปภาษีสรรพสามิต และการปฏิรูปภาษีศุลกากร รวมทั้งการ
ปฏิรูปภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดของแผนการด าเนินการ ดังนี้  

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

๒) การขยายฐานภาษีประเภทใหม่ เช่น การน าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาบังคับใช้
แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ 

๓) การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
เช่น  (1) การปรับลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs ส าหรับช่วงก าไรสุทธิ ๑ - ๓ ล้านบาท 
จากอัตราปัจจุบันร้อยละ ๒๐ ลงเหลือร้อยละ ๑๕  (2) มาตรการภาษีส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International 
Trading Center: ITC)  โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ
ดังกล่าวแล้ว (3) การปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ  และปัจจัยการผลิตที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในประเทศ  

๔) การปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติของสินค้าที่มีการหลีกเลี่ยงภาษี เช่น การ
แก้ไขกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อปรับปรุงฐานการค านวณภาษีสรรพสามิต  การปฏิรูปการจัดเก็บภาษี
สุรา ยาสูบ 

๕) การทบทวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษี
ในการรับภาระภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 

๖) การปรับปรุงระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
๗) การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
๘) การส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษี 
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ผลการด าเนินงาน :  

๑) คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (มาตรการการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
เงินได้ห้างหุ้นส่วนบุคคลและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล) 

๒) คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงการคลัง  โดยกระทรวงการคลังจะจัดท าร่างอนุบัญญัติที่จ าเป็นแก่การใช้บังคับ
พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ต่อไป  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๖.๑๒ มาตรการเศรษฐกิจระยะปานกลาง - ระยะยาว 

กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการเศรษฐกิจระยะปานกลาง – ระยะยาว รวม 
5 มาตรการ ดังนี้  

1.) จัดตั้งสถาบันการเงินเพ่ือรายย่อย (นาโนไฟแนนซ์) โดยจะต้องมีการ       
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 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 
เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับลดอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูป จากเดิมร้อยละ 
1-10 เป็นร้อยละ 0 ส่วนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร จะลดเหลือร้อยละ 10 จากเดิมร้อยละ 20-30 
(ตามมติ ครม. วันที่ 9 ธ.ค. 57) 

4.) การออกพันธบัตรออมทรัพย์ 100,000 ล้านบาท ส าหรับประชาชนทั่วไป 
โดยแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลส าหรับชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจ าปี 2558 จ านวน 50,000 
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ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ขณะที่อีกจ านวน 50,000 ล้านบาท เป็นพันธบัตร   
ธ.ก.ส. ส าหรับการชดเชยการขาดทุนโครงการรับจ าน าข้าว ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยจะ
สามารถเปิดให้ประชาชนจองซื้อในวันที่ 12-16 มกราคม 2558 รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท  (ตามมติ ครม. 
วันที่ 9 ธ.ค. 57) 

5.) กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SME เพ่ือสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้แก่ 
SMEs  ผ่านกองทุนร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในวงเงินลงทุน 10,000-25,000 ล้าน
บาท โดยจะแบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย ซึ่งแต่ละกองทุนมีนโยบายในการลงทุนตามแต่ละประเภท 
SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต  (ตามมติ ครม. วันที่ 16 ธ.ค. 57) 

๖.๑๓ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา 

6.13.1 กระทรวงการคลังได้ด าเนินการออกพันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากโครงการรับจ าน าข้าว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจ าน าข้าวในช่วง
ที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงการคลังร่วมกับ ธ.ก.ส. ส านักงบประมาณ และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จึงได้ประชุมหารือร่วมกันก าหนดแผนการออกพันธบัตรของ ธ.ก.ส. โดยมีกระทรวงการคลัง
ค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยตลอดอายุพันธบัตร และรัฐบาลรับภาระในการช าระคืนต้นเงินและ
ดอกเบี้ย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรในครั้งนี้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการรับ
จ าน าให้สอดคล้องกับภาระทางการคลังและการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสมต่อไป การ
ออกพันธบัตรของ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

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

2) พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที ่๑ อาย ุ๗ ปี ในอัตราผลตอบแทน
ร้อยละ ๓.๐๑ ต่อปี ซึ่งจากการท าการส ารวจความต้องการลงทุนของนักลงทุน (Book building) ปรากฏว่า 
มีนักลงทุนแสดงความสนใจลงทุนในพันธบัตรทั้ง ๒ รุ่น เป็นวงเงินรวมมากถึง ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 
แบ่งเป็นพันธบัตรรุ่นอายุคงเหลือ ๓ ปี ๑๐ เดือน วงเงิน ๔๒,๐๐๐ ล้านบาท และพันธบัตรรุ่นอายุ ๗ ปี 
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จ านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรในรุ่นดังกล่าวมีสัดส่วนของนักลงทุนต่างๆ ที่ไม่เป็น
สถาบันการเงิน (Non-bank) รายใหม่โดยเฉพาะจากกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้ความสนใจ
ลงทุนเป็นจ านวนมาก 

6.13.2 พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” กระทรวงการคลัง
ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการ
จ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "สุขกันเถอะเรา" วงเงิน 100,000 ล้านบาท วงเงินซื้อพันธบัตร
ขั้นต่ าเริ่มต้นที่ 1,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท ซึ่งจะเริ่มจ าหน่ายระหว่างวันที่ 12 - 23 
มกราคม 2558 ดังนี้ 

1) พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของกระทรวงการคลัง 
อายุ 10 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได ปีที่ 1 – 3 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
ปีที่ 4 – 7 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และ ปีที่ 8 – 10 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ณ วันที่ 
23 มกราคม 2558 มีผลการจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น 12,141.468  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.28 
ของวงเงินจ าหน่าย 

2) พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของ ธ.ก.ส. อายุ 5 ปี 
วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ปี ณ วันที่ 23 มกราคม 2558 มี
ผลการจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น 37,908.283  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.817 ของวงเงินจ าหน่าย 

๖.๑๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 

กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๖.๑๔.๑ โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 
โครงการ ก่อสร้าง

แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

ขั้นตอน
ประกวด
ราคา 

อยู่ระหว่าง
เสนอครม.

อนุมัติ
โครงการ 

ออกแบบ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

พัฒนา
โครงข่ายรถไฟ 
ทางคู่ ขนาด
ราง 1.435 ม. 

๑. ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า- 
แก่งคอย 

         

๒. ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น          
๓. ช่วงประจวบคีรีขันธ-์ชุมพร          
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โครงการ ก่อสร้าง
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

ขั้นตอน
ประกวด
ราคา 

อยู่ระหว่าง
เสนอครม.

อนุมัติ
โครงการ 

ออกแบบ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

พัฒนา
โครงข่ายรถไฟ 
ทางคู่ ขนาด
ราง 1.435 ม. 

๔. ช่วงลพบุร-ีปากน้ าโพ          
๕. ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ          
๖. ช่วงนครปฐม - หัวหิน          
๗. ช่วงหัวหิน- ประจวบคีรีขันธ์          
๘. ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย          
๙. ช่วงชุมทางถนนจิระ -อุบลราชธานี          
๑๐. ชว่งขอนแก่น - หนองคาย          
๑๑.ช่วงชุมพร -สุราษฎร์ธานี          
๑๒. ชว่งสุราษฎร์ธานี - สงขลา          
๑๓. ชว่งหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร ์          
๑๔. ชว่งเด่นชัย - เชียงใหม ่          
๑๕. ชว่งกรุงเทพ-นครราชสีมา-มาบตาพุด          
๑๖. ชว่งกรุงเทพ-ระยอง          
๑๗. ชว่งนครราชสมีา-หนองคาย          

 
 นอกจากนี้ ขณะนี้ได้คัดเลือกที่ปรึกษาส าหรับเพ่ือศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟ้าทางคู่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ และส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
การจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง 
 

๖.๑๔.๒ โครงการพัฒนารถไฟฟ้า 
 

โครงการ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
แก้ไขแบบ
รายละเอียด 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

อยู่
ระหว่าง
เสนอ
ครม. 

ประกวด
ราคา 

ออกแบบ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

๑. สายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต    
สัญญาที่ 1 
17.87 % 
สัญญาที่ 2 
32.4 % 

    

๒. สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ    
97.25 % 

    

๓. สายสีน้ าเงิน ช่วงบางซื่อ –ท่าพระ        
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โครงการ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
แก้ไขแบบ
รายละเอียด 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

อยู่
ระหว่าง
เสนอ
ครม. 

ประกวด
ราคา 

ออกแบบ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

และหัวล าโพง-บางแค 58.23% 

๔. สายสีเขยีว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ    
46.84% 

    

๙. สายสีเขยีว ช่วงหมอชิต –สะพานใหม่ –คูคต         
๕. สายสีชมพ ูช่วงแคราย – มีนบุรี         
๖. สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี         

๗. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง         

๘. ระบบเชื่อมต่อ ทสภ.ส่วนต่อขยาย ช่วง พญาไท- 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

        

 
๖.๑๔.๓ โครงการพัฒนาการขนส่งทางถนน 

โครงการ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประเมินราคากลาง/
ขออนุมัติราคากลาง 

เวนคืน
ที่ดิน 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา ศึกษา

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

       

๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.
กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืน
ป่า) จ.ปราจีนบุรี 

       

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

       

๔. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ อ.
บ้ า น บึ ง  – บ ร ร จ บ ท า ง ห ล ว ง
หมายเลข๓๓๑ – อ.บ้านค่าย ตอน ๓ 
จงระยอง 

       

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

       

๖. โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราช
พฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก 

       

๗. โครงการขยายราชพฤกษ์ ระยะที่ 
๒ (ตอนที่ ๒) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ 
– คลองมหาสวัสดิ ์
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โครงการ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประเมินราคากลาง/
ขออนุมัติราคากลาง 

เวนคืน
ที่ดิน 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา ศึกษา

ผลกระทบ 
๘. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จ.
ชุมพร 

       

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

       

๑๐. โครงการก่อสร้างทางหลวง
ชนบท สาย ง๑ ง๒ ง๔ และ ง๕ ผัง
เ มื อ ง ร ว ม เ มื อ ง เ พ ช ร บู ร ณ์  จ .
เพชรบูรณ์ 

       

๑๑. โครงการก่อสร้างทางหลวง
ชนบทสาย ก (ตอนที่  ๒) ผังเมือง
รวมเมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎร์
ธานี 

       

๑๒. โครงการก่อสร้างทางหลวง
ชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดนของกรมทางหลวงชนบท 

       

๑๓. โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบ
ตาพุด 

       

 

๖.๑๔.๔ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพ่ือน ามา
ทดแทนรถโดยสารคันเดิมที่ใช้น้ ามันดีเซล จ านวน ๓,๑๘๓ คัน ขสมก. ได้ด าเนินการขายซองประกวด
ราคาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน ส าหรับประกวด
ราคาครั้งแรก มีผู้เข้ายื่นเอกสารจ านวน 3 ราย ปรากฏว่าทั้ง 3 ราย ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็น
เอกสารที่เป็นสาระส าคัญ จึงไม่สามารถให้เข้าเสนอราคาได้ ดังนั้น ขสมก . ได้ยกเลิกการด าเนินการ
ดังกล่าวและก าหนดให้ประกวดราคาใหม่ โดยจะประกาศขายซองครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 - 13 ก.พ. 58 
คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มี.ค. 58 และรับมอบรถภายใน 90 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 

๖.๑๔.๕ การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 

๑) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ ๒ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการปรับรายละเอียดของโครงการเพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุน
ของ ทอท. และคณะกรรมการ ทอท. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป คาดว่าจะน าเสนอได้ภายในเดือน ก.พ. 2558  
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๒) งานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาอาคาร
ผู้โดยสารอาคาร ๒ อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๕ และอาคารเชื่อมต่อด้านทิศใต้ (South corridor) 
คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

๓) การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 3 (สนย. สปค.) 
ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกองทัพเรือ (ทร.) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภาในอนาคต เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 ณ ทา่อากาศยานอู่ตะเภา สรุปได้ ดังนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. จึงเห็นควรด าเนินการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นท่าอากาศยาน
พาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ทั้งนี้ ยังคงไว้ซึ่งความเป็นท่าอากาศยานทหารที่มีความมั่งคงและความปลอดภัยสูงสุด 
ดังนั้น ต้องมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาอย่างจริงจัง ต้องน าข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ในภาพรวมของทั้งโลก และจะได้หารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาร่างกรอบแนวคิดการด าเนิน
โครงการแผนงานและกรอบระยะเวลาด าเนินการ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) ระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงคมนาคม และพิจารณาการจัดตั้งคณะท างานย่อย 3 คณะ เพื่อขับเคลื่อน
โครงการต่อไป 

4) โครงการพัฒนาทางอากาศยานภูเก็ต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารได้ ๑๒.๕ ล้านคนต่อปี ขณะนี้มีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 54.08 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ปรับแผนด าเนินงานก่อสร้าง คาดว่าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (หลังใหม่) จะแล้วเสร็จภายใน 
ก.พ. 2559 และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศแล้วเสร็จภายใน 
ม.ค. 2560 

5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ปัจจุบัน สนข. ได้จัดให้มีการประชุมเลือกพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการบินพลเรือน ษริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กองทัพอากาศ (ทอ.) และกองทัพเรือ (ทร.) เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกพ้ืนที่และได้มีการลงส ารวจพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และสนามบินอู่ตะเภาในเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ 
13 – 14 มกราคม 2558 และในการประชุมคณะกรรมการก ากับฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558  
มีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report I) 

๖.๑๔.๖ การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ า 

๑) โครงการก่อสร้างท่า เทียบเรืออเนกประสงค์  คลองใหญ่  จ .ตราด  
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๗3.46 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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๒) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยกรมเจ้าท่ามี
แผนปรับปรุงท่าเรือจ านวน ๑๗ แห่ง นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่สนใจโดยได้เสนอแนวทางการพัฒนา
โดยสารทางน้ าเพ่ือแก้ปัญหาการจราจรและการเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือโดยสาร 
รถไฟฟ้า รถประจ 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 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 40 ณ เดือน ม.ค. 2558 คาดว่า จะแล้วเสร็จเดือน ส.ค. 2558 

๔) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่น้ าป่าสักเพ่ือเชื่อมโยงการ
ขนส่งทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมายังท่าเรือต่าง ๆ ในเขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลม
ฉบัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง  
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือเสนอส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2557 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ ซึ่งคณะกรรมการ สศช. ได้พิจารณาเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558 และมีมติให้กระทรวงคมนาคม 
(คค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่ง คค. จะได้มีการประชุมหารือเพ่ือ
จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ สศช. และจะได้ส่งข้อมูลให้ สศช. เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ 
สศช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

6) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบังของ 
กทท. ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2557  
เพื่อเสนอ ครม. ขออนุมัติด าเนินโครงการแล้ว ต่อมา สลค. ได้มีหนังสือแจ้งว่า สลค. จะน าเรื่องโครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบังและโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง 
ตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ในคราวเดียวกัน เพ่ือให้การพิจารณา
ตัดสินใจของ ครม. เกี่ยวกับทั้ง 2 โครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๖.๑๕ การปฏิรูปรัฐวสิาหกิจ 

   ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้ว จ านวน 3 ครั้ง 
โดยประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้พิจารณาเรื่องส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ได้เห็นชอบกรอบและโครงสร้างการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
ที่ประกอบด้วย บทบาทของรัฐวิสาหกิจต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ โดยให้ก าหนดบทบาทที่คาดหวังและภารกิจของรัฐวิสาหกิจในแต่ละอุตสาหกรรมอย่าง
ชัดเจน มีแนวทางการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ โดยให้น าหลักการ 5 ข้อ มา
พิจารณาการก าหนดบทบาทที่คาดหวัง ได้แก่ 1. การแยกบทบาทการก ากับดูแล (Regulator) ออกจาก
รัฐวิสาหกิจ 2. การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมเป็นผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน 3. การ  
บูรณาการระหว่างแผนงานโครงการก่อสร้าง 4. การพิจารณาวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ควรให้
รัฐวิสาหกิจด าเนินการ และ 5. การน าทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง มี
แนวทางการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การประเมินผลและการให้ผลตอบแทนที่จูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
เป็นต้น 

2) รูปแบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจภาพรวมของประเทศ ได้เห็นชอบใน
หลักการให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจแบบรวมศูนย์ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบก ากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ศึกษาในรายละเอียดว่าจะเป็นหน่วยงาน
ในรูปแบบใด และน าเสนอในการประชุมคราวต่อไป 

3) การแก้ไขปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) ดังนี้ 

(1) รฟท. รับทราบผลการพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของ รฟท.ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของ คนร. ร่วมในการแก้ไขปัญหาของ รฟท. โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งสร้าง
ความชัดเจนระหว่างบทบาทของกรมรางและ รฟท. ในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางรถไฟ จัดท า
แนวทางการให้เอกชนมาร่วมในการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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(Airport Rail Link) และให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังในการโอนสิทธิ์ในการใช้
ที่ดินของ รฟท. เพ่ือให้กระทรวงการคลังรับภาระหนี้สิน (ประมาณ 80,000 ล้านบาท) และให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารจัดการ 

(2) ขสมก. รับทราบผลการพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของ ขสมก. ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของ คนร. ร่วมในการแก้ไขปัญหาของ ขสมก. ดังนี้ 1. ให้ ขสมก. ด าเนินการในฐานะ
ผู้ประกอบการเท่านั้น และให้กรมการขนส่งทางบกท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) ผู้ให้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ แทน 2. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งสร้างความชัดเจนของเส้นทางการเดินรถและการ
จัดสรรเส้นทางระหว่าง ขสมก. และรถเอกชน และจัดซื้อรถให้สอดคล้องต่อไป 3. เมื่อมีความชัดเจนใน
เรื่องของเส้นทางเดินรถของ ขสมก. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ ขสมก. 

4) แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 –
 2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 (Action Plan) เห็นชอบใน
หลักการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 –2565 และแผนปฏิบัติ
การด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 (Action Plan) ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารูปแบบแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสมโดยค านึงถึงภาระ
เงินงบประมาณและหนี้สาธารณะของประเทศด้วย โดยการให้หน่วยงานที่มีศักยภาพพิจารณาจัดหา
แหล่งเงินทุนในลักษณะ Self Financing  

5) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ได้เห็นชอบในหลักการให้ กฟภ. ด าเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่
ห่างไกลวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,215 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศจ านวน 910 ล้านบาท และเงิน
รายได้ของ กฟภ. จ านวน 305ล้านบาท โดยให้ กฟภ. ทยอยกู้เงินตามความจ าเป็น  

6) การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ได้เห็นชอบ
ในหลักการให้มีการปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกจิ เนือ่งจาก
เป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ส าหรับกรณีรัฐวิสาหกิจจะขยายเพดานอัตรา
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ค่าจ้างขั้นสูงขึ้นไปสูงกว่าอัตราขั้นสูงที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เป็นรายกรณีไป รวมทั้งการขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงจะต้องสอดคล้องกับขนาด ภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ ที่มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการ
รองรับภาระค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นของรัฐวิสาหกิจด้วย 

๖.๑๖ การพัฒนาอุตสาหกรรม 

๖.๑๖.๑ ด าเนินการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตโรงงาน (ร.ง.4) 
จากเดิม 90 วันท าการเป็น 30 วันท าการ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57 ในระหว่างวันที่ 
12 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 2558  ได้มีการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหม่ 135 ราย  
และขยายโรงงาน 173 ราย  รวมทั้งสิ้น 308 ราย  ก่อให้เกิดการลงทุน 113,207.01 ล้านบาท และ
เกิดการจ้างงาน 39,488 คน โดยไม่พบปัญหาในการด าเนินการตามกรอบใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้ ยังให้
ความส าคัญต่อการก ากับดูแลภายหลังการพิจารณาอนุญาต ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โดยเคร่งครัด 

๖.๑๖.๒ การพิจารณาอนุญาตเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการตามข้อสั่ง
การที่ คสช. ได้มอบหมาย โดยมีการประชุมผู้บริหารเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบค าขอฯ   
ทั่วประเทศ และเร่งรัดให้มีการด าเนินการเป็นข้อยุติทุกสัปดาห์ โดยหากมีกรณีที่ผู้ขอไม่ด าเนินการให้
ถูกต้อง เช่น จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน และไม่เร่งรัดแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด จะด าเนินการ
ยกค าขอฯ ต่อไป กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการ
ด าเนินการเกี่ยวกับค าขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอน
ประทานบัตร ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
กระบวนการอนุญาต โดยก าหนดให้การยื่นค าขอฯ ต้องมีเอกสารที่ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ 12 กันยายน 2557 – 31 
มกราคม 2558 ได้ออกใบอนุญาตประทานบัตร ต่ออายุประทานบัตร อาชญาบัตร อาชญาบัตรพิเศษ 
และโอนประทานบัตร จ านวน 168 แปลง 

๖.๑๖.๓  โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมอาหาร 

      ๑)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก 
(Thailand Food Quality to the World) เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม

http://www.dpim.go.th/
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ให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก สร้างความรับรู้ให้
อาหารไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่นิยมทั่วโลก และสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค  โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญ อาทิ  การ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตเพ่ือการส่งออก การจัดการร้านอาหาร การก าหนดกระบวนการผลิตการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่วัตถุดิบทางเกษตร และการแปรรปู
สินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ล้นตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่มีความปลอดภัยในระดับสากล โดยจัดสัมมนา “ครัวฮาลาลไทยสู่ครัว
โลก” 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  

๖.๑๖.๔ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต
ชุมชนให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันคุณภาพเพ่ิมความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้บริโภค โดยมีผลการด าเนินงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองคุณภาพจ านวน  3,406 
ฉบับ ตรวจติดตามเพ่ือรักษาคุณภาพ 146 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผู้ผลิตสินค้าชุมชน ให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดและค าสั่งซื้อด้วยคุณภาพที่สม่ าเสมอและเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ณ 
จังหวัดเชียงราย หนองคาย สุโขทัย และมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วม  1,204  คน  จัดสัมมนาให้ความรู้
แก่ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองและผู้ได้รับการรับรองแล้วได้เข้าใจและเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบของกฎระเบียบข้อกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ
ข้อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการแก้ไขปรับปรุง ณ จังหวัดสุโขทัยและมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น 199 คน 
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๖.๑๖.๕ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
๑) การจัดกิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” โดยร่วมมือกับสมาคม  

ค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศรวมกว่า ๒,๔๔๓ ราย  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและจ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษพร้อมกันทั่วประเทศ (๙ ต.ค. - ๓ พ.ย.๕๗) มีมูลค่าซื้อขายรวม
กว่า ๒๘๕ ล้านบาท สินค้าขายดีส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ 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 จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศการบริโภค ลดค่าครองชีพ สร้างความสามัคคี อาทิ  จัดงานพาณิชย์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจคืนความสุขฯ (๒๐๐ คูหา) ครั้งที่ ๔ จังหวัดกระบี่  และครั้งที่ ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๔) การส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน  
๔.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและประเทศ

เพื่อนบ้าน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน  ทั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการค้าชายแดนและประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔.๒) เข้าร่วมประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใน
การส ารวจพ้ืนที่การค้าชายแดนไทย - ลาว และประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่าง
ไทยกับลาวและเวียดนามและเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เ พ่ือพิจารณาแนวทางการน า เข้าข้ าวโพดเลี้ ยงสัตว์จากประเทศเ พ่ือนบ้านเข้ าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างแนวทางการบริหารจัดการชายแดน ด้านความมั่นคง เพ่ือใช้เป็นแผน
แม่บทในภาพรวมการจัดการค้าชายแดน 

๔.๓) จัดคณะเดินทางลงพ้ืนที่ ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากเพ่ือ
รับทราบข้อมูลสถานการณ์การค้าและการลงทุนในพ้ืนที่แม่สอด - เมียวดี พร้อมติดตามความคืบหน้า
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ซึ่งปัจจุบันการค้าชายแดนไทย - เมียนมา มีมูลค่าการค้าชายแดนสูง
เป็นอันดับ 1 
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๖.๑๖.๖ 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)  

๖.๑๗  การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล 
 6.1๗.1  การขับเคลื่อน Digital Economy กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือขับเคลื่อน Digital Economy ดังนี้ 
1) เตรียมการจัดท าภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy ในด้าน

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

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

3) เตรียมการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ปัจจุบัน  เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่ง
ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งสาระส าคัญ
ของร่างฯ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการจัดท าแผนระดับชาติว่าด้วย
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานและปัจจัยที่เอื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งดูแลให้
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลฯ เป็นระบบและส่งเสริมการท างานซึ่งกันและกันทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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4) อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เพ่ือศึกษาแนวทางและแผนธุรกิจ
ในการปรับปรุงกิจการโดยอาจพิจารณาเป็นรายธุรกิจของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

5) เจรจากับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้ภาครัฐมีซอฟต์แวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
รัฐบาล (Government License) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาราคาซอฟต์แวร์ส าหรับโปรแกรม
ส านักงาน (Office) และโปรแกรมระบบปฏิบัติการกับผู้พัฒนา  

6) ประชุมหารือกับภาคธุรกิจ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการลงทุนด้าน ICT และ
รับทราบข้อคิดเห็นของภาคเอกชนที่มีต่อการขับเคลื่อน Digital Economy ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร 
การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ การส่งเสริมธุรกิจ การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน นอกจากนั้น ยังได้หารือกับกลุ่มสมาคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพ่ือก าหนด
ความต้องการใน Demand และ Supply ของผู้ประกอบการมาก าหนดแผนทิศทางของการพัฒนา 

7) ส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์ดิจิทัลคอนเทนท์  โดยน าผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน BKK 
International Digital Content และได้รับการตกลงธุรกิจกับนักธุรกิจจีนจากปักกิ่ง วงเงินรวม ๒๒๐ ล้านบาท 

6.1๗.2  การใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ 
1) ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)  เป็นการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring) เพ่ือ
ป้องกันเหตุให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี เข้ามาท าให้เกิดเหตุขัดข้องกับระบบงานไปจนถึงการจารกรรมข้อมูล โดย
ได้ด าเนินการดังนี้ (๑) การบรรยายในหัวข้อต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานได้ศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์ภัย
คุกคาม ตลอดจนคอยเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบเครือข่ายสารสนเทศ และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเมื่อมีเหตุการณ์ภัยคุกคามเกิดขึ้น (๒) ด าเนินการวิเคราะห์ภัย
คุกคาม ได้รับแจ้งเหตุภัยคุกคามทั้งหมด ๓๑๖ เรื่อง จากภัยคุกคามทั้งหมด สามารถให้บริการภายใต้ 
SLA ๒ วัน ได้ ๓๑๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘ และภัยคุกคามประเภท Phishing ๑๐๑ เรื่อง โดย
สามารถให้บริการภายใต้ SLA ๒ วัน ได้ ๑๐๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% 

2)  ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ปีที่ 
๔ เป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลมุ
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ส่วนราชการทั้งหมดอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย ผลการด าเนินงานในปัจจุบันมีความก้าวหน้าคิดเป็น    
ร้อยละ ๘๘.๘๐ จากเป้าหมาย ๓,๕๐๐ หน่วยงานของแผนงานในปี ๒๕๕๘ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่       
ใช้บริการ GIN จ านวน ๓,๑๐๘ หน่วยงาน 

3) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐใช้
บริการ Cloud Service เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการของบประมาณด้าน ICT ปัจจุบันความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕ จากเป้าหมาย ๕๕๐ ระบบ ของแผนงานในปี ๒๕๕๘ โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐใช้บริการ G-Cloud แล้วเป็นจ านวน ๕๒๓ ระบบ 

4) ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Online Shopping 
Gateway) โดยด าเนินการหารือสร้างความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย     
เพ่ือระดมความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการผลักดัน e-Commerce อย่างต่อเนื่อง และด าเนินการเปิดตัว
เว็บไซต์ Thaiemarket.com เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการท าตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการ    
อีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการ สร้างความปลอดภัยในการซื้อขายโดยการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของ
ผู้ประกอบการกับ Thaiemarket.com ไปแล้ว 

5) พัฒนาระบบ Interoperability Transactions ID Management System 
(ITIMS) (e-Standard) โดยท าระบบจัดเก็บข้อมูล Messaging Repository เป็นระบบที่จะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการจัดท าค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเพื่อให้การสืบค้นหามาตรฐานท าได้โดยง่าย ซึ่ง
ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบการ
จัดเก็บและรักษาข้อมูล ตามกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง/มีการส ารวจข้อมูลพัฒนา
มาตรฐาน Health, WSS Phase 2 โดยมีการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบการจัดเก็บและรักษาข้อมูล “งานสัมมนา e-Health Standard Forum ครั้งที่ 1” 

6) การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access 
Channel) เพ่ือให้มีการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ โดยได้พัฒนา ระบบงานหรือ           
e-Service ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านบุคคลหรือใช้ประโยชน์จากบัตร Smart Card ผ่านเครื่องมือของ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

http://oc.ega.or.th/StrategicSubDataDetailNew.aspx?strID=1122&budgetYear=2558
http://oc.ega.or.th/StrategicSubDataDetailNew.aspx?strID=1122&budgetYear=2558
http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=612&budgetYear=2558&strId=0
http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=612&budgetYear=2558&strId=0
http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=612&budgetYear=2558&strId=0
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สื่อสาร จ านวน ๓ ระบบ ได้แก่ (๑) การประปานครหลวง (กปน.) ระบบบริการรับค าร้องขอติดตั้งประปา
ใหม่ (๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบบติดตามเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง และ 
(๓) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางที่เกี่ยวข้องในการท านิติกรรมกับ อย. 

 

บทวิเคราะห์ 
   เศรษฐกิจไทยปัจจุบันก าลังมีการฟ้ืนตัวจากปีก่อน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ทาง
รัฐบาลต้องเร่งรัดสนับสนุน เพ่ือให้เศรษฐกิจสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน  ในระยะเร่งด่วนยังคงมี
ความจ าเป็นในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐเพ่ือให้มีเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบัน        
การเบิกจ่ายภาครัฐยังคงต่ ากว่าเป้าหมายมาก  พร้อมทัง้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ ปัญหาทางด้านพลังงาน
ของประเทศ ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ปัญหาค่าครองชีพ เป็นต้น  นอกจากปัญหาเร่ งด่วนที่                   
กล่าวแล้ว  จ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนแผนงานในการดูแลธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ให้มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ และ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี 2558 ต่อไป 
 

นโยบายข้อที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๑. เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการ (ASEAN Foreign Ministers' Retreat) ณ เมืองโกตากินาบาลู ประเทศมาเลเซีย โดยที่ประชุม
ได้หารือเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยได้ย้ าความส าคัญของการขับเคลื่อน
การรวมตัวเป็นประชาคมในระดับที่เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเห็นว่าประเทศสมาชิกจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขกฎหมาย
ภายในประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ื อให้
อาเซียนเป็นประชาคมเพ่ือประชนชนอย่างแท้จริง โดยอาจพิจารณาเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันในลักษณะ ๑+๑ เช่น การที่ไทยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๖ แห่ง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จาก    
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การพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งความร่วมมือเพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ
สมาชิก เช่น ข้าวและยางพารา นอกจากนี้ ไทยได้ย้ าความส าคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ การ
โยกย้ายถิ่นฐาน และแรงงานข้ามชาติ 

๒. เมื่ อวันที่  ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ครั้งที่ ๑๑ ท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือหารือปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียนและสาธารณรัฐ
เกาหลี ให้บรรลุเป้าหมายการค้า ๒ ฝ่ายที่ผู้น าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ได้ตั้งเป้าไว้ที่ ๑๕๐,๐๐๐ 
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๕๘  

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มภายใต้กรอบความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+๓ 
โดยได้มีการลงนามในร่างความตกลงร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการให้สัตยาบันของกลุ่มประเทศ+๓ และกลุ่มประเทศอาเซียน ๕ 
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยจะสามารถให้สัตยาบันความตกลงฯ ได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครอง
การด าเนินงานและให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ 
มีผลบังคับใช้ ซึ่งในปัจจุบัน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 

 รัฐบาล โดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินโครงการ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม รวมถึงการออก
มาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและเตรียมความพร้อม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาทิ 

๑. โครงการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยได้ท าสัญญาแล้วกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามสัญญาเลขที่ 
๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยศึกษาโครงสร้างข้อมูลภาคอุตสาหกรรมประเทศในกลุ่ม
สมาชิก จ านวน ๕ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ 

๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
ซึ่งได้ท าสัญญาแล้วกับบริษัท อินเทลลิเจ้นท์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ตามสัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยในระยะต่อไปจะด าเนินการศึกษาระบบบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายของ
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ประเทศที่ศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายของประเทศไทยและต่างประเทศ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ ประเทศ 

๓. โครงการจัดหาเครื่องมือทดสอบเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการและสนับสนนุงบประมาณใหก้บั
สถาบันเครือข่าย ๔ สถาบัน ได้แก่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันอาหาร โดยบางโครงการอยู่ระหว่างการรอท าสัญญา อยู่ระหว่าง
เสนออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นซองประกวดราคา หรือ E-Auction และบาง
โครงการอยู่ระหว่างการจัดท า TOR  

๔. โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไปลงทุน
ท าเหมืองแร่หรือจัดหาวัตถุดิบแร่จากอาเซียน ขณะนี้ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามสัญญาในงวดที่ ๑ โดยแผนระยะต่อไปด าเนินการจัดท า Best 
Practice และให้ค าปรึกษาเชิงลึกและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการน าร่อง 

๕. ริเริ่มโครงการเพื่อเพ่ิมศักยภาพของภาคเกษตรและภาคประมงเพ่ือเตรียมพร้อมการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน เช่นโครงการพัฒนาภาคประมงสู่ประชาคมอาเซียน โดยการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ แก่ชาวประมงและเกษตรกร จ านวน ๗๓๓ ราย โครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดิน
พืช โดยจัดอบรมบุคลากร ๔๑๕ ราย โครงการรองรับผลกระทบสู่ประชาคมอาเซียนด้านปศุสัตว์ โดยได้
ตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จ านวน ๗,๒๖๔ ตัวอย่าง เป็นต้น  

๖. สานต่อโครงการที่ได้ริเริ่มไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือการส่งออก เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ส่งออกมีเงินทุนหมุนเวียนก่อนและ/ หรือหลังการส่งออก โครงการ
สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศและการส่งออกสินค้าทุนและบริการ โครงการบริการประกันการ
ส่งออกระยะสั้น การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น  

๗. จัดประชุมสัมมนาหรือการอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น การประชุมสัมมนาเรื่องคู่มือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ .ศ. ๒๕๕๑ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (จ านวน ๓๑๐ คน) การจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง
ร่างกรอบความตกลงยอมรับร่วมส าหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารส าเร็จรูปของอาเซียน 
และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน Codex กับอนาคตอุตสาหกรรม
สับปะรดกระป๋องไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน (จ านวน ๕๐ คน) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
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เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน เรื่อง ข้อก าหนดทั่วไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้แก่เจ้าหน้าที่
ภาครัฐและเอกชน (จ านวน ๖๐ คน) รวมทั้งการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบ 
Aflatoxin โดย HPLC, TLC และการท า Method Validation ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (จ านวน ๔๐ คน) 

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 รัฐบาลโดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินโครงการและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานให้พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มี
ทักษะ กล่าวคือ 

๑. สานต่อโครงการต่าง ๆ ที่ริเริ่มไว้แล้วเพ่ือให้เกิดผลต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาทักษะภาษา
ให้แก่แรงงานไทย โดยเน้นภาษาอังกฤษ จ านวน ๙,๑๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๙ จากเป้าหมาย 
๒๑,๔๘๐ คน) การอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย เพ่ือผลิตผู้ประกอบอาหารไทยให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ จ านวน 
๒,๑๕๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๒ จากเป้าหมาย ๖,๘๐๐ คน) การก ากับดูแลสถานประกอบกิจการให้
ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน มีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิของตน จ านวน ๕,๒๘๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๕ จากเป้าหมาย ๕,๔๐๐ คน) มีแรงงานได้รับ
การเสริมสร้างวินัยการท างานในภาคอุตสาหกรรม จ านวน ๔,๔๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จาก
เป้าหมาย ๔,๓๐๐ คน)  

๒. จัดท าข้อมูลโครงการพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ตามหัวข้อการเจรจาและการประชุมหารือของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ – ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสรุปรายงานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียนและการประชุมคณะท างานประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ
ปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ และจัดท าเอกสารและแผนเข้าร่วมประชุมคณะท างานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้ง
ท่ี ๖ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน 
 รัฐบาล โดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้สานต่อการด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคม
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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๑. กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
ประเทศไทยอยู่ระหว่างด าเนินการในการให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงฉบับต่าง ๆ เพ่ือให้ความตก
ลงมีผลใช้บังคับ โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 
 พิธีสาร ๒ กรมศุลกากรอยู่ระหวา่งการหาข้อยตุิในการจดัท ารา่งพิธีสาร 
 พิธีสาร ๗ กรมศุลกากรอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการลงนาม
พิธีสาร 
 พิธีสาร ๙ กรมการขนส่งทางบกได้ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่าง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามในกฎกระทรวง
ต่อไป 

๒. การด าเนินงานโครงการภายใต้กรอบ IMT-GT มีความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ เช่น  
- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่ง 

Draft Final Report ของงานศึกษาความเหมาะสม  
- โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี-บ้านประกอบ/ ชายแดนไทยมาเลเซีย ขณะนี้

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือ (ใหม่) จ.ตรัง ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่

ระหว่างด าเนินการโอนให้หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนต าบล) รับผิดชอบดูแลเป็นการ
ชั่วคราว 

- โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment 
Impact Assessment Report หรือ EIA)  

- การเปิดบริการเดินเรือ RORO Ferry เชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลเส้นทาง เบลาวัน - 
ปีนัง - ตรัง (อินโดนีเซีย/ มาเลเซีย/ ไทย) ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมโดยธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) 

๓. การด าเนินการในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Sub-
region หรือGMS) โดยประเทศสมาชิก GMS ได้จัดท าความตกลงขนส่งข้ามพรมแดน (GMS Cross-
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Border Transport Agreement หรือ GMS CBTA) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างกัน 
ซึ่งความตกลงดังกล่าวมีภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายจ านวน ๒๐ ฉบับ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
ภาคผนวกและพิธีสารฯ แล้ว จ านวน ๑๔ ฉบับ โดยมีภาคผนวกที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
คมนาคมที่ต้องให้สัตยาบันอีกจ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ภาคผนวก ๑๐ (อยู่ระหว่างการเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบัน) และภาคผนวก ๑ (อยู่ระหว่างน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ) ส่วนอีก ๔ ฉบับเกี่ยวกับกับกรมศุลกากร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเห็นชอบการให้สัตยาบัน 

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  

 ๑. รัฐบาล โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการสานต่อโครงการพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ดังนี้ 

  (๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ๑ จ. หนองคาย ระยะทาง 
๓๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการประกวดราคา 
  (๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก - แม่สอด ตอน ๓ จ.ตาก ระยะทาง ๒๕.๕ กม. วงเงิน 
ค่าก่อสร้าง ๑,๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากราคาน้ ามันดีเซลปรับลดลง 
  (๓) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ กาฬสินธุ์ - อ. สมเด็จ ตอน ๒ จ. กาฬสินธุ์ ระยะทาง ๑๑ 
กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๗๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการปรับปรุงราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากราคา
น้ ามันดีเซลปรับลดลง  
  (๔) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเล็ก ตอน ๒ จ.ตราด ระยะทาง ๓๕ กม. วงเงินค่า
ก่อสร้าง ๑,๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคา 
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 ๒. สานต่อโครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีให้มีแหล่งเงินทุนในการจัดหาเรือ 
ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
(ธสน.) ได้จัดสรรวงเงินให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชยนาวีจ านวน ๑๒,๗๑๔ ล้านบาท และมียอดคงค้างเงิน
ให้สินเชื่อจ านวน ๑๑,๖๒๑ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาในช่วงเดือน กันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑๕ ล้านบาท 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต และ
การลงทุนข้ามแดน 

๑. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๗ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้าง
พ้ืนฐานและด่านศุลกากร ดังนี้ 
  (๑) แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ คมนาคม ด่านชายแดน และนิคมอุตสาหกรรม 
จ านวน ๘๓ โครงการ วงเงินรวม ๑๐๖,๕๖๕.๖๖ ล้านบาท แบ่งออกเป็น (๑) แผนงานหลัก (ระยะ
เร่งด่วน) และ (๒) แผนงานรอง (ระยะต่อไป) 
  (๒) แผนเพ่ิมอัตราก าลังเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านชายแดน ได้แก่ อัตราก าลังเจ้าหน้าที่   
กรมศุลกากร ๑๑๙ อัตรา เพ่ือรองรับการเปิดด่านชายแดนเพ่ิมขึ้น และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงขยายเวลาเปิดด่านพรมแดน  
 โดยที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการของแผนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร โดยมอบคณะอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติม แบ่งเป็นระยะเวลาด าเนินงานให้ชัดเจนต่อไป ซึ่ง
คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เห็นชอบ
การจัดท ารายละเอียดแผนงาน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๕ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ (๑) ระยะเร่งด่วน ปี 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (๒) ระยะปานกลาง ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และ (๓) ระยะยาว ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
 ทั้งนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ นั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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และเห็นชอบหลักการแผนโครงสร้างพ้ืนฐานด่านศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๕ จ านวน ๖ พ้ืนที่ (๗ ด่าน) 
คือ พ้ืนที่ จ.สระแก้ว จ.ตาก จ.ตราด จ.มุกดาหาร จ.สงขลา (ด่านสะเดา/ ปาดังเบซาร์) สู่ จ.หนองคาย 
รวมทั้งเห็นชอบโครงการจ านวน ๕๒ โครงการ  

๒. สานต่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน โดยเมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
รัฐบาลไทยและจีนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาด
มาตรฐาน หนองคาย – มาบตาพุด – กรุงเทพฯ และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งทั้งสอง
ฝ่ายเห็นพ้องว่า จะด าเนินการตามความเห็นชอบที่ส าคัญของผู้น า และจะด าเนินงานโครงการรถไฟ 
เส้นทางหนองคาย – โคราช – แก่งคอย – มาบตาพุด และเส้นทางแก่งคอย – กรุงเทพฯ ให้เป็นรูปธรรม
ในโอกาสแรกโดยแบ่งโครงการก่อสร้างทางรถไฟเป็น ๔ ชว่ง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ กรุงเทพฯ – แก่งคอย ช่วงที่ 
๒ แก่งคอย – มาบตาพุด ช่วงที่ ๓ แก่งคอย – นครราชสีมา และช่วงที่ ๔ นครราชสีมา – หนองคาย 
และก าหนดแผนด าเนินการและรายละเอียดต่าง ๆ ร่วมกัน ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารร่วมฯ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กรุงปักกิ่ง โดยจะ
พิจารณาในรายละเอียดของรูปแบบความร่วมมือและกรอบด้านการเงินส าหรับโครงการก่อสร้างทาง
รถไฟต่อไป 

๓. สานต่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้ริเริ่มไว้แล้วให้เกิดผลรูปธรรม เช่น การพัฒนาระบบบริการของ
ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาระบบบริการ
ในส านักงานที่ดินในพ้ืนที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ ๒๕ แห่ง การวางผังเฉพาะและผังเมืองรวมพ้ืนที่ชุมชน
ชายแดน จ านวน ๓ แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา รวมถึงการด าเนินโครงการพัฒนาเมือง
ชายแดนต่าง ๆ และโครงการพัฒนาด่านพรมแดน เช่น การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนชายแดน อบต .บ้านเก่า 
ด่านพุน้ าร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การขยายระยะเวลามาตรการส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ โครงการพัฒนาด่านศลุกากร
แม่สอด โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปา
ดังเบซาร์ เป็นต้น 

๔. สานต่อโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลในการให้บริการแบบ National Single 
Window (NSW) โดยได้ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตงานและได้ด าเนินการขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ ๒ 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีผู้มาพิจารณ์เพ่ิมเติม ได้ด าเนินการก าหนดรับเอกสารประกวดราคา รับฟังค าชี้แจง 
และอยู่ระหว่างการเปิดรับเอกสารการประกวดราคาส าหรับแผนงานด้านการจัดตั้งการให้บริการระบบ 
NSW นั้น มีความก้าวหน้าและด าเนินการติดตั้งระบบครอบคลุมหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรอง
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หลายหน่วยงาน อย่างไรก็ดี ยังพบว่าขาดแคลนงบประมาณเพ่ือบูรณาการภาพรวมระบบ NSW ให้
ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การจัดหาระบบ ICT และขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ส าหรับใช้ในการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ NSW การจัดท ากฎระเบียบของทางราชการ เนื่องจาก
บางหน่วยงานยังไม่รองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การเสริมสร้างความรู้ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจ เป็นต้น 

๕. ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
แนวทางในการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามแนวชายแดนและพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ และ
มติคณะรัฐมนตรี (๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) ที่พิจารณาเห็นชอบพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พ้ืนที่ชายแดนและเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการด าเนินการ รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรให้สอดรับกับกิจกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยง
ประเทศในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามมติดังกล่าวผ่านการ
พัฒนาสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรให้มีเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มมูลค่า ตลอดจนเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาผลผลิตเกินความต้องการและราคาตกต่ า โดย
การน ามาเก็บรักษา ปรับปรุงสภาพ และแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด าเนินการใน ๒ เขตพัฒนาเศราฐกิจพิเศษ คือ 
(๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน โดย ๔ สหกรณ์ 
และ (๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว น าเข้ามันส าปะหลัง จ านวน ๒๔,๐๐๐ ตัน   
ข้าว ๑๐,๐๐๐ ตนั ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๕,๐๐๐ ตัน และถั่วเหลือง ๕,๐๐๐ ตัน โดยสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 
และสหกรณ์เครือข่ายอีก ๑๒ แห่ง และได้สนับสนุนทุนหมุนเวียนให้สหกรณ์กู้ยืมในลักษณะกองทุนพัฒนา
สหกรณ์และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติให้
ทบทวนโครงการ โดยให้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด ก าหนดโควตา จุดที่จะน าเข้า วิธีการที่จะ
น าเข้า การเก็บรักษา และจัดจ าหน่าย ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีนี้ และส าหรับแผนใน
ระยะยาวอาจพิจารณาตั้งโรงงานแปรรูปในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและ
ส่งออก โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ 
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 ๗.๗ การด าเนินการอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ๑. จัดโครงการ “สพฐ. ก้าวไกล น าการศึกษาไทยสู่อาเซียน” เพ่ือขับเคลื่อนการ        
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๗ โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม
ทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน 

  ๒. จัดโครงการ “การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” และกิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๑ 
(ภาคกลางและกรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๗๐๐ คน โดยจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นประชาคม
อาเซียน พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ๓. จัดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
และคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ครู นักเรียน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจากทุกสังกัด ทั่วประเทศสามารถบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

  ๔. เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๒๐ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือจัดท าร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีส าหรับประเทศ
ภูมิภาคอาเซียนตามปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงต่อเด็กส าหรับประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ เพื่อจัดท าร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วย
การขจัดความรุนแรงต่อสตรีส าหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเสนอต่อ ACWC และ ACW และ
น าเสนอต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพ่ือ
พิจารณารับรองต่อไป 

  ๕. สานต่อโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน
ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ในการพัฒนามนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวมอย่างยั่งยืน (ASCC Planning Strategically) การคิดและตัดสินใจแบบองค์รวมเพ่ือ
ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Holistic) 
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ความรู้และกรณีศึกษาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Legal) การบริหารความขัดแย้งเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค
อาเซียน (AEC Conflict Management) การสร้างเครือข่ายและการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือสร้าง
ความเป็นเอกภาพ สงบสุข และแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน บนพ้ืนฐานของการมองภาพแบบองค์รวม 
(APSC Network) การสื่อสารและน าเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีเพ่ือความร่วมมือใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน (ASCC Communication)  

  ๖. กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ด าเนินการสานต่อการจัดกิจกรรม
อาเซียนสัญจร ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ และจังหวัดอ านาจเจริญ 
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้เข้าพบหารือผู้บริหารของจังหวัดเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการด าเนินการในกรอบอาเซียน รวมทั้งไปเยี่ยมเยียน และจัดกิจกรรม
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งมอบสื่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่โรงเรียน
ต่าง ๆ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนปิยมหาราชาลัย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ ๕๐๐ คน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ โดยมีนักเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา     
เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๐๐ คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนและ
คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 นอกจากนี้ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ๑ แห่ง 
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาเซียนให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียนอย่างยั่งยืน 

บทสรุปวิเคราะห ์
 การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ ๗ มีประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการ
ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ได้แก่ การเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ทุกภาคส่วน เพ่ือให้สาธารณชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม เห็นโอกาส
และใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ไทยยังต้องด าเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุง
และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เอื้อและสอดคล้องกับพันธกรณีในกรอบอาเซียน การ
อ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมขีดความสามารถของ SMEs โดย
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น าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทที่แข็งขันของไทยและเตรียม
ความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่นยืน 

 

นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 ๘.๑ การสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
  ๘.๑.๑ การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าร่างกรอบ
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้สิทธิพเิศษดา้นการลงทนุเพ่ิมเตมิ
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นที่การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  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 ๗๔๔ โครงการ (ต่อเนื่อง ๔๖๓ โครงการ และใหม่ 
๙๙ โครงการ) และด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๘๒ โครงการ 
  ๘.๑.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๕ ภูมิภาค ได้บูรณาการ 
การท างานร่วมกับจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่
ตามความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดอุดรธานี 
ล าปาง  และสตูล  นอกจากนี้  ได้ด าเนินการพัฒนาสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับรอง
มาตรฐาน 2๙ ผลิตภัณฑ์  โดยมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,262 ราย  
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ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบภูมิภาคเพ่ือการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕  โดยมีสินค้าที่ได้รับการทดสอบ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
จ านวน 4,439 ผลิตภัณฑ์  
 ๘.๒ การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   
                 ๘.๒.๑ การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคผลิตและบริการ (Talent Mobility) ได้จัดท านโยบาย
ส่งเสริม Talent Mobility ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  และได้ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House) จ านวน 3 แห่ง คือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทั้งนี้  บริษัท SMEs ได้รับการวินิจฉัยปัญหา
และวิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จ านวน 220 
บริษัท  นอกจากนี้  ได้พิจารณาให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ จ านวน 7 โครงการ โดยมีนักวิจัยเคลื่อนย้ายไปจ านวน 27 คน และนักศึกษาจ านวน 31 คน 
รวม 58 คน ไปปฏิบัติงานวิจัยและช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตและบริการ  
และอยู่ระหว่างการติดตามการด าเนินงานศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
       ๘.๒.๒ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน าความรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ
ความสามารถทางนวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ อยู่ระหว่างการจัดท านโยบาย National STEM 
Policy for Competitiveness หรือ การพัฒนานโยบายเพ่ิมผลิตภาพของ STEM Workforce               
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  และการจัดท าแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของประเทศไทย (STEM Master Plan) ซึ่งจะเน้นการด าเนินงาน 
STEM ในส่วนของบุคลากรวัยท างาน (STEM Workforce)  และ STEM Education  ทั้งนี้  ได้วางกรอบ
หลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอน ภายใต้หลักสูตรเส้นทางอาชีพแฟชั่นสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ  
รวมทั้งได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาส าหรับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศให้แก่โรงเรียนน าร่องทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดพุทธบูชา 2) โรงเรียน
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แจงร้อนวิทยาคม 3) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 4) โรงเรียนวัดราชโอรส  และ5) โรงเรียนราชประชา
สมาสัย   และอยู่ระหว่างการวางแนวทางการจัดท ารูปแบบการเรียนรู้ STEM ในเด็กแต่ละช่วงชั้น  
               ๘.๒.๓ การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-
integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) ได้ด าเนินการน าร่อง
โครงการ WiL ร่วมกับ ๕ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
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 6 ได้รับการพัฒนา จ านวน 22 คน  ผ่านโครงการพัฒนาก าลังคนทาง
เทคนิคระดับ ปวส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานผลิต
เส้นลวด ของบริษัท สยามมิชลิน จ ากัด  และอยู่ระหว่างด าเนินการวางแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนา
และวางระบบการผลิตครู ส าหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (WiL) 
  ๘.๒.๔ การพัฒนาก าลังคนในสาขาขาดแคลน ได้ด าเนินการสนับสนุน
ทุนการศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๓  
และโครงการฯ ระยะที่ ๓+ เพ่ือไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ในสาขา
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน  สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขานาโน
เทคโนโลยี  โดยมีเป้าหมายรวมจ านวน ๑,๔๘๐ คน (ต่างประเทศ ๑,๓๒๐ คน และในประเทศ ๑๖๐ 
คน) ปัจจุบันได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนต่อเนื่องแล้ว ๑,๒๒๐ คน ซึ่งเป็นทุนต่างประเทศ 
๑,๐๗๐ คน และทุนภายในประเทศ ๑๕๐ คน  และอยู่ระหว่างจัดสรรทุนใหม่ จ านวน ๒๖๐ ทุน  โดยอยู่
ในขั้นตอนการสอบและคัดเลือกทุน 
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        ๘.๒.๕ การพัฒนาและส่ ง เสริมผู้ มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับสู่
มาตรฐานสากล โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี จ านวน 1,687 ทุน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบและคัดเลือกทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และทุนโครงการอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  และอยู่ระหว่างการเตรียมงานการเป็น
เจ้าภาพการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ ปี ๒๕๕๘ ในประเทศไทย  
ด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) โดยสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ารับทุนระดับปริญญาโททางการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  โดยได้สนับสนุนทุน สควค. จ านวน 1,116 ทุน   นอกจากนี้ ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพ่ือผลิตอาจารย์ 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีความสามารถสูงเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยรับนักศึกษาทุนระดับ
ปริญญาตรี-โท-เอก ต่อเนื่อง รุ่นปีการศึกษา 2557  เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 167 คน  
    ๘.๒.๖ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ - มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่
ให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้และศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ interactive และหลังจากนั้นจะขยายสู่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือให้เยาวชนในทุกพ้ืนที่ของไทยได้มีโอกาสเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และท าให้คนในสังคมเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นจนน าไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวัน
เด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘” ในช่วงระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม 25๕๘ ณ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   
และถนนพระรามที่ ๖  และด าเนินโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 
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เมษายน ๒๕๕๘  โดยคาดว่าจะเปิดตัว ประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  นอกจากนี้ ได้มอบสื่อ    
การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้แก่ ๑๙ โรงเรียน ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง  
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ 

 ๘.๓ การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์   
  8.3.1  การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓๐๐%   โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 
๓๐ ธันวาคม 2557  เห็นชอบในหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพ่ิมจาก ๒๐๐% เป็น ๓๐๐%  มีระยะเวลาการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 2558 - ๓๑ ธันวาคม 2562           
ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีความส าคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย            
โดยนอกจากจะท าให้ผลงานวิจัยในภาครัฐรองรับความต้องการเชิงพาณิชย์ท่ีแท้จริงแล้ว  ยังเชื่อมโยงการ
วิจัยกับภาคเอกชนเพ่ือให้มีนวัตกรรมในการลดต้นทุนและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพ่ือการ
ส่งออกและบริโภคภายในประเทศ   ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าแนวทางและขั้นตอนการรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี (R&D Tax Self-Declaration)  นอกจากนี้  ได้มี
การหารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ได้รับการลดหย่อน โดยก าหนดสิทธิประโยชน์การ
ลดหย่อนแยกตามขนาดของบริษัท  และอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   
  8.3.2 ผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิรูปประเทศ  โดยมีร่างกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ...   ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  และมี 4 ฉบับที่คาดว่าจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณา ภายในเดือน มีนาคม 2558  ได้แก่  



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๑๙๖ 

 
 

 

 

1) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่.. )  พ.ศ. ...   

2) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน พ.ศ. ....  

3) ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ           
(ฉบับที่.. ) พ.ศ. ... 

4) ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ           
พ.ศ. .... 

 ๘.๔ การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผล
การศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย 
  ๘.๔.๑ การพัฒนาก าลังคน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสนับสนุน
ภายในประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง  รวมถึงการพัฒนาต่อยอดทาง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เพ่ือลดการน าเข้าเทคโนโลยี จากต่างประเทศ  
โดยได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทยด าเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-จีน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรางในประเทศไทยที่จะ
น ามาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง และได้จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ ๔ จ านวน  
๓๐ คน  และส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร High - Speed Railway (HSR) ที่ประเทศจีน รุ่นที่ ๓ - ๕  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาศักยภาพและบ่มเพาะก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางราง  โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนการสอน wheel-rail interaction ชั้นสูงส าหรับ
การศึกษาความสัมพันธ์และการทดสอบเรื่องล้อ-ราง และสื่อการเรียนการสอนทางด้านระบบไฟฟ้าและ
อาณัติสัญญาณ รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบระบบ  Rail Fastening System ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
  ๘.๔.๒ การบริหารจัดการน้ า  ได้มีการเปิดศูนย์บริการให้ข้อมูลน้ า
เคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  โดยศูนย์แห่งนี้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ” ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยัง
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พ้ืนที่บัญชาการและประมวลผลได้ทุกสถานการณ์ สนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมถึง
ให้บริการข้อมูลน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน  และได้ด าเนินการวิเคราะห์
และรายงานข้อมูลน้ ารายสัปดาห์  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  www.thaiwater.net นอกจากนี้          
ได้ด าเนินโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ส่ ง
มอบระบบน ้าอุปโภค-บริโภคให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ "ส่งน้ าสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง"  
ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด (รวม 17 หมู่บ้าน) ดังนี้ 
        1) จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอชุมพวง ต าบลตลาดไทร จ านวน 8 
หมู่บ้าน โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 2,195 ครัวเรือน (9,086 คน) 
        2) จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอนางรอง ต าบลชุมแสง จ านวน 3 หมู่บ้าน 
โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 663 ครัวเรือน (2,268 คน) 
        3) จังหวัดชัยภูมิ  อ าเภอคอนสวรรค์ ต าบลหนองขาม จ านวน 5 
หมู่บ้าน  โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 856 ครัวเรือน (3,701 คน) 
          4) จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ ต าบลคอโค จ านวน 1 หมู่บ้าน 
โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 185 ครัวเรือน (800 คน) 

 ๘.๕ การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม  
  ๘.๕.๑ การจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ 
(องค์การมหาชน) (Institute of Technology for Persons with Disability and Elderly 
Persons(Public Organization)) เพ่ือเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน (Inclusive Society) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการน าเสนอการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การ
มหาชน) ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเสนอเรื่อง การจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การมหาชน) ต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และจะได้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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  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 

 

 

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 การหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
(๑) ด าเนินการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยมีผลคดี (ข้อมูล  

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 2557 – 29 มกราคม ๒๕๕8) ดังนี้ 
- การบุกรุกพ้ืนที่ป่า 936 คดี ผู้ต้องหา 202 คน พ้ืนที่ 34,022-2-7.05 ไร่ 
- การลักลอบตัดไม้ 1,104 ครั้ง ผู้ต้องหา 459 คน ปริมาตรไม้ 2,336.66 

ลูกบาศก์เมตร 



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๑๙๙ 

 
 

 

 

- การด าเนินคดีเกี่ยวกับป่าไม้และอุทยานแห่งชาติกว่า 1,110 คดี คิดเป็นเนื้อ
ที่ป่าที่กลับคืนมาได้กว่า 26,604 ไร ่

- การลาดตระเวนและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รับแจ้งเบาะแสการบุกรุก 
(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  

โดยจะเร่งด าเนินการในพื้นที่ AO1 โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นของนายทุนและที่ศาล
ตัดสินแล้ว และจะเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก AO โดยจะเชื่อมโยงการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย 

ผลการด าเนินการตามขั้นตอนในแต่ละ AO มีดังนี้ 
-  พ้ืนที่ AO1 ด าเนินการแล้ว 6,248.57 ไร่ (เป้าหมาย 3 เดือน 11,055 ไร่) 
-  พ้ืนที ่AO2 ด าเนินการแล้ว 3,414.68 ไร่ (เป้าหมาย 3 เดือน 13,493 ไร่)  
-  พ้ืนที ่AO3 ด าเนินการแล้ว 6,440.29 ไร่ (เป้าหมาย 3 เดือน 58,386 ไร่) 

(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 
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มาตรการที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
มาตรการที่ 7 ด้านการเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์เร่งด่วน 

9.1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้  
มีเป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ รวม 21,850 หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ 10 ล้านไร่ ปัจจุบัน 
ได้จัดตั้งป่าชุมชนแล้ว รวมทั้งสิ้น 9,085 หมู่บ้าน พ้ืนที่ประมาณ 3.8 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
มกราคม 2558) โดยมีการดูแลรักษาป่าในรูปแบบของเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศ ชุมชนจะตั้งกฎ
กติกาในการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม้ และเป็นการดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ประชาชน
ได้ประโยชน์จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการอยู่อาศัย
ในสภาพป่าที่คงความสมบูรณ์ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจและความหวงแหน จากการมีส่วนร่วม  
ในการฟ้ืนฟู พัฒนา และรักษาพื้นที่ป่าในความดูแลของตนเอง 

๙.๑.3 การจัดท าแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าชายเลน และพ้ืนที่สาธารณะ  
(1) จัดท าข้อมูลแนวเขตลงบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และมาตราส่วน  

1 : 50,000 และปรับปรุงแนวเขตป่าชายเลน 
(2) ตรวจสอบพื้นที่ ข้อเท็จจริง สิทธิครอบครอง และสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน 

ตามข้อมูลแผนที่แสดงพ้ืนที่สวนปาล์มและพื้นที่สวนยางพาราที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าชายเลน 
(3) อยู่ระหว่างด าเนินการรังวัดและจัดท าแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  

และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง) โดยมีเป้าหมายในปี ๒๕๕๘ จ านวน 
๑,๐๐๐ แปลง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างด าเนินการในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด คือ ชัยภูมิ บึงกาฬ เพชรบูรณ์ เลย 
สกลนคร และหนองบัวล าภู ด าเนินการแล้ว 207 แปลง  

9.1.4 การแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด าเนินการป้องกันและแก้ไข 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย รวม 247 กิโลเมตร และมีแนวเขตฝั่งทะเลที่ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรม 408 กิโลเมตร ปัจจุบัน อยู่ระหว่างด าเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชนในพ้ืนที่ที่เป็นหาดเลน
และหาดเลนปนทรายซึ่งประสบปัญหากัดเซาะระดับวิกฤต ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง  
2 กิโลเมตร โดยด าเนินการแล้วเสร็จ 1,700 เมตร และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบกลางรายการ
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง  
4 กิโลเมตร โดยจะก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของตะกอน ความหลากหลายของสัตว์น้ าป่าชายเลน  
การเพิ่มขึ้นของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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๙.๒ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน  

9.2.1 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยผลิตและปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ าลงในแหล่งน้ าธรรมชาติแล้วกว่า 419.21 ล้านตัว 

9.2.2 การจัดท าแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. 2558 – 2564 เพ่ือแก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยก
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งลดแรงกดดัน
โดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ได้ให้ความเห็นชอบให้เสนอ 
(ร่าง) แผนแม่บทฯ (ร่าง) เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2559 ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

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  
(1) เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินโดยการส ารวจโฉนดที่ดินและจัดท าแผนที่รูปแปลง

โฉนดที่ดิน ซึ่งในปี ๒๕๕๘ มีเป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่ ๔๘ จังหวัด จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ แปลง 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส ารวจโฉนดที่ดินในพ้ืนที่ 



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๒๐๒ 

 
 

 

 

(2) จัดท าและให้บริการระวางแผนที่ส าหรับการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งในปี 2558  
มีเป้าหมายด าเนินการ 10,000 แปลง ปัจจุบัน ด าเนินการไปแล้ว 1,698 ระวาง 

๙.๓.๓  การบริหารจัดการที่ดิน ด าเนินการจัดหาที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ
คณะอนุกรรมการภายใต้ระ เบียบฯ ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ ดิน 
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

(1) ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2558 - 2559 และ ปี พ.ศ. 
2560 - 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2558 มีเป้าหมายดังนี้ 
 

พ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน (ไร่) 

1. การส่งมอบทีด่ิน 160,329 
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 ได้ส่งมอบที่ดินให้แก่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินเพ่ือจัดที่ดินท ากินให้แก่
ประชาชนส าหรับเพาะปลูกและเป็นที่อยู่อาศัยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(2) จัดที่ดินที่เป็นป่าชายเลนให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินท ากิน ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยด าเนินการส ารวจข้อมูล ประชุม ระดมความคิดเห็น 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 

(3) อยู่ระหว่างการจัดท าร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ 

(4) รวบรวมข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายที่จะน าไปจัดเป็นที่ดินท ากินให้ชุมชนของแต่ละ
หน่วยงานที่จัดท าค าของบประมาณ โดยส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินแล้ว โดยปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 มีเนื้อที่รวม 160,327 ไร่ แบ่งเป็น 

-  ป่าสงวนแห่งชาติ (ระยะที่ 1) 6 พ้ืนที่ 4 จังหวัด เนื้อที่ 53,697 ไร ่
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-  ป่าสงวนแห่งชาติ (ระยะที่ 2) 8 พ้ืนที่ 8 จังหวัด เนื้อที่ 51,927 ไร ่
-  ป่าสงวนแห่งชาติ (ระยะที่ 3) 19 พ้ืนที่ 17 จังหวัด เนื้อที่ 50,018 ไร ่
-  ส.ป.ก. 4 พ้ืนที่ 4 จังหวัด (งบปกติ) เนื้อที่ 4,685 ไร ่

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 
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ า) ร่วมกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และกระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) ได้ร่วมจัดท า 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง 
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และคุณภาพการพัฒนาและบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค น้ าเพ่ือการเกษตร น้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม และต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า ของประ เทศ และ เสนอคณะรั ฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบแผนงานงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

(2) ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการน้ า โดยให้หน่วยงาน
ที่ ไ ด้ รั บก า รจั ด สร ร งบประมาณ ปี  2557  และปี  2558  (ปกติ )  ชี้ แ จ งคว ามคื บหน้ า 
การด าเนินงานและให้ สบอช. ชี้แจงแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานโดยการ upload ข้อมูล
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 

ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ต่อคณะกรรมการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

9.4.2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
(1) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า ได้จัดท า

แผนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง
สูง 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 (เอกชนและเกษตรกรในพ้ืนที่) ในช่วงวิกฤต
ภัยแล้ง (๒ เดือน) ได้ ๑๑๙,๒๓๗ คน 

(2) การแก้ปัญหาภัยแล้งเชิงรุก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(กรมทรัพยากรน้ าและกรมทรัพยากรน้ าบาดาล) ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/2558 โดยมีผล 
การด าเนินงานดังนี้ 

-  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 จ านวน 1,055 แห่ง 
(เป้าหมาย 1,321 แห่ง) แบ่งเป็น น้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 256 แห่ง (เป้าหมาย 305 แห่ง)  
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น้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 251 แห่ง (เป้าหมาย 323 แห่ง) และน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 548 แห่ง 
(เป้าหมาย 693 แห่ง) 

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

- ให้ความช่วยเหลือด้านน้ าอุปโภคบริโภค โดยแจกจ่ายน้ ารวมทั้งสิ้น 774,325 
ลิตร แบ่งเป็น รถบรรทุกน้ าจุดจ่ายน้ า 459,200 ลิตร รถปรับปรุงคุณภาพน้ า 181,800 ลิตร และ 
น้ าดื่มบรรจุขวด 133,325 ลิตร และการเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล 25 บ่อ ซ่อมเครื่องสูบน้ า 30 เครื่อง 
และซ่อมระบบประปา 19 ระบบ 

(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 

- ปฏิบัติการเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 726 แห่ง แบ่งเป็น  
น้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 227 แห่ง น้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 174 แห่ง น้ าบาดาล 
เพ่ือการเกษตร 325 แห่ง นอกจากนั้น ได้ช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน โดยปล่อย
คาราวานรถเจาะน้ าบาดาล ชุดเป่าล้าง พร้อมรถผลิตน้ าสะอาดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน  
ที่คาดว่าจะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง จ านวน 6 สาย (จังหวัดขอนแก่น ล าปาง สุพรรณบุรี ก าแพงเพชร 
อุดรธานี และราชบุรี) 

- ช่วยเหลือด้านน้ ากินน้ าใช้ทั่วประเทศ แจกจ่ายน้ า รวมปริมาตร 347,500 
ลิตร เป่าล้างและซ่อมแซมบ่อบาดาล จ านวน 43 บ่อ 

(4) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ าน้อยในช่วง
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ได้แต่งตั้งคณะท างาน ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะท างานวางแผน
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (ด้านอ านวยการ) คณะท างานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ า
เจ้าพระยาใหญ่และภาคตะวันออก และคณะท างานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งนอกลุ่มน้ า
เจ้าพระยาใหญ่และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ รวมทั้งได้ประเมินสถานการณ์และจัดท า
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
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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 มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ คือ การแจ้งเตือนภัย การก าหนดแผนปฏิบัติการฝนหลวง การ
สนับสนุนเครื่องสูบน้ า รถบรรทุกน้ า การขุดลอกคูคลองระบายน้ า การส ารองเมล็ดพันธุ์พืช และการ
สนับสนุนเสบียงสัตว์ 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 32,652 ราย 
(เป้าหมาย 44,388 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 10 โครงการ  
- โครงการคืนคลองให้น้ าไหล คืนความใสให้แม่น้ าทั่วประเทศ พ้ืนที่ 77 จังหวัด 

จ านวน ๗๗ ล าน้ า/คลอง ระยะทางรวม (อย่างน้อย) 999 กิโลเมตร ด าเนินการแล้วเสร็จ 47 จังหวัด 
- โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ในพ้ืนที่ห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ล าน้ าอิง จังหวัดพะเยา พื้นที่หนองบัวลอย จังหวัดแพร่ และพื้นที่บางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 

- การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยการพัฒนา
แหล่งน้ าต่าง ๆ 

- การบริหารจัดการน้ าชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
ให้เกษตรกรได้รับน้ าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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- การจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน โดยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดกลาง ๖๐ โครงการ และก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ชุมชน/
ชนบท ๑๘๑ โครงการ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการด าเนินงานร้อยละ 17.57 

- ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน เป้าหมาย 50,000 บ่อ 
ปัจจุบัน ด าเนินการได้ 5,712 บ่อ พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน เป้าหมาย 8 แห่ง ปัจจุบัน ด าเนินการก่อสร้าง 
ได้ร้อยละ 3.85 และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า เป้าหมาย 150 แห่ง ปัจจุบัน 
ด าเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ 2 รวมทั้งการจัดการแหล่งน้ าในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยการปรับปรุงพัฒนา
แหล่งน้ าและกระจายน้ าเพื่อการเกษตร 44 แห่ง ในพื้นที่ 14 จังหวัด 

- การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จ านวน 11 หน่วย ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น ระยอง 
สงขลา  และบินปฏิบัติการฝนหลวง ท าให้มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 118.12  ล้านไร่ 

- การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ าในพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ 
จ านวน ๐.๙๑ ล้านไร่ ด้วยการก่อสร้างทางระบายน้ าหลาก (Flood way) ก่อสร้างแนวระบายน้ าหลากที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและปริมาณน้ าที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการ
สูญเสียจากการเกิดอุทกภัย ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการด าเนินงานร้อยละ 15.57 

(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 าเนินการเสร็จแล้ว 

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 
 

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 
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 (1) การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ วิกฤติ 
(ขยะมูลฝอยเก่า) ในระยะเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ลพบุรี และสมุทรปราการ 
   (2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  
(ขยะมูลฝอยใหม่) 
   (3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
   (4) การสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
   โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนในระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี)  
และระยะยาว (1 ปี ขึ้นไป) และก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน 10 จังหวัด ระยะปานกลาง 20 
จังหวัด และระยะยาว 47 จังหวัด โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มาตรการลดขยะมูลฝอย โดยด าเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” 
โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกประชาชนด้านการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการก าจัด และท าความสะอาด
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ทุกจังหวัด  

2. มาตรการจัดการขยะมูลฝอย  
2.1 คัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง) จังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการ 

ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จ านวน 97 แห่ง และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 73 แห่ง เก็บขนขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท 26 แห่ง และก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องแล้วให้กับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
63 แห่ง 

2.2 จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง) ผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนแล้ว จ านวน 80 แห่ง และเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว 35 แห่ง รวมประมาณ 
40.04 ตัน 

2.3 ก าจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)  
1) การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) 6 จังหวัดวิกฤต 

ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการ
ด าเนินแล้วดังนี้ 

-  การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน 4 จั งหวัด (จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และจังหวัดลพบุรี) มีเป้าหมายการก าจัด จ านวนรวม 907,000 ตัน 
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ปัจจุบันสามารถก าจัดได้แล้ว จ านวน 6,300 ตัน คาดว่าจะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2558 

-  การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน 2 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสมุทรปราการ) มีเป้าหมายการก าจัด จ านวนรวม 10,140,000 ตัน ปัจจุบันสามารถก าจัด
ได้แล้ว 2,015,000 ตัน 

2) จังหวัดทั่วประเทศอีก 71 จังหวัด ด าเนินการปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย และน าขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปก าจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งสิ้น 11.1787 ล้านตัน 

3) ร่วมกับจังหวัดด าเนินนโยบายการสนับสนุนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการ 
แปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน โดยมีเป้าหมาย 33 แห่ง ใน 14 พ้ืนที่ โดยด าเนินการโครงการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงานแล้ว จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนคร
หาดใหญ่  จั งหวั ดสงขลา สามารถผลิตพลั งงานไฟฟ้าได้  25.7 เมกกะวัตต์  อยู่ ระหว่ า ง 
การก่อสร้าง จ านวน 3 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเทศบาล
ต าบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 10.9 เมกกะวัตต์   

4) จัดท าเกณฑ์การปฏิบัติ (Code of Practice ; COP) ส าหรับโรงไฟฟ้า 
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป  

5) ประชุมติดตามงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระหว่าง
วันที่ 19 - 23 มกราคม 2558 โดยมอบจังหวัดด าเนินการดังนี้ 

-  จัดท าตัวเลขข้อมูลปริมาณขยะเกิด ปริมาณที่น าไปก าจัด ปริมาณ
คงเหลือ และปริมาณขยะเก่าสะสม  

-  ก าหนดเป้าหมายในการก าจัดขยะเก่าในระยะ 3 6 9 เดือน และปี 
2559 หรือมากกว่า พร้อมวงเงินงบประมาณ 

-  วิธีการจัดการกับขยะใหม่ การจัดการของเสียอันตรายชุมชน  
และมาตรการลดคัดแยกขยะ 

- ปัญหาอุปสรรคส าคัญ และ Flagship Project ของแต่ละจังหวัด 
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง 77 
จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม Roadmap  
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ 
5 ป ี
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3.2 จังหวัดได้จัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง 77 
จังหวัด โดยอยู่ระหว่างการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

3.3 ยกร่ างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... และยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ พ.ศ. ....  
พร้อมทั้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 

3.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด เพ่ือบรรจุ
เป็นแผนแม่บทการบริการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และงบประมาณบูรณาการประจ าปี 2559 

 
4. มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

4.1 จัดท าโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยเปิดตัวโครงการ  
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  

4.2 ประชุมหารือ (ร่าง) พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ 
พ.ศ. ... ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน ในวันที่ 13 - 14 
มกราคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ  

4.3 รวบรวมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ... จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบัน ได้จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมแล้ว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 30,507.0793 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (1) การจัดการขยะ วงเงิน 28,732.4212 ล้านบาท (2) การจัดการน้ าเสีย วงเงิน 
1,392.7818 ล้านบาท และ (3) การจัดการมลพิษทางอากาศ วงเงิน 381.8763 ล้านบาท 

นอกจากนั้น ในเรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการหาแนวทางในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ (เช่น พ้ืนที่ใน
การดูแลของทหาร ป่าเสื่อมโทรม พ้ืนที่ราชพัสดุ เป็นต้น) แล้วพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยใน
เบื้องต้นได้คัดเลือกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่น าร่อง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ 

๙.๕.๒ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการแก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลเพ่ือจัดการ
สภาพแวดล้อมพร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด 
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แนวทางการบริหารการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสร้างความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดท าคู่มือเพ่ือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก นอกจากนั้น ได้ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมเหมืองแ ร่
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานมุ่งสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว โดยการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการและในอนาคตจะจัดอันดับสถานประกอบการมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อไป 

๙.๕.๓ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
(1) การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ  

- อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  

- รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย  
ผ่านทาง http://air4thai.pcd.go.th และรายงานการพยากรณ์สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ผ่านทางแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ และแฟนเพจรู้ทัน (หมอก) ควัน  

 
(2) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  

- ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการก ากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพ่ือมิให้องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปล่อยรถโดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันด า
เกินมาตรฐาน โดยได้ร่วมกับกองบังคับการต ารวจจราจร ตรวจจับรถโดยสารที่ปล่อยควันด าเกินมาตรฐาน
และแจ้งให้ ขสมก. ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดมิให้น ารถออกวิ่งให้บริการจนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงรถ  
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ได้ตรวจวัดและเฝ้าระวังฝุ่นละอองในพ้ืนที่วิกฤตเขตควบคุมมลพิษ ต าบลหน้า
พระลาน จังหวัดสระบุรี อย่างต่อเนื่อง 

- ได้เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่เขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง 

๙.๕.๔ การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า  
(1) การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ าประเทศไทย ได้ยกร่างยุทธศาสตร์ฯ 

และจัดท า Roadmap การจัดการคุณภาพน้ าตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
(2) การแก้ไขปัญหาน้ าเสียชุมชน อยู่ระหว่างการยกร่างแนวทางการด าเนินงาน

ปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 และจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายการเดิน 

http://air4thai.pcd.go.th/
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และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแต่ละ
ประเภทและแต่ละขนาด เพ่ือเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณา 

(3) การแก้ไขปัญหาน้ าเสียอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

(4) การแก้ไขปัญหาน้ าเสียเกษตรกรรม อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดเกณฑ์การ
จัดการฟาร์มสุกรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเตรียมการยกร่างประกาศคณะกรรมการ
สาธารณสุขเกี่ยวกับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา 

(5) การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤต/พ้ืนที่เสี่ยง 
- ยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าจีนและลุ่มน้ า

เจ้าพระยา อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะท างานพิจารณา 
- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขอันตราย 

อันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษทางน้ าจากกิจกรรมเหมืองแร่  
- ชี้แจงผลการศึกษาและร่างแนวทางการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อน 

สารตะกั่ว ต่อคณะกรรมการหมู่บ้านคลิตี้ ผู้น าชุมชน และชาวบ้านคลิตี้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  
เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2557 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดแนวทางฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 
 
ปัญหาอุปสรรค 

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

2. ที่ผ่านมา ได้มีความพยายามจะน าผืนป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรพ้ืนที่ท ากินให้กับ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ปฏิรูปเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ 
เป็นต้น ท าให้เกิดความสับสนในเรื่องของแนวเขตที่ดินเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวเขตที่ดินของรัฐเหล่านั้นและ
แนวเขตป่าไม้ทับซ้อนกัน เพราะแผนที่แนวเขตของแต่ละหน่วยงานไม่ ได้จั ดท าบนพ้ืนฐาน 
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และมาตราส่วนเดียวกัน จึงท าให้ยากต่อการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิผล 

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

4. 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 
โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และชุมชนในลุ่มน้ า ควรต้องร่วมกันทบทวน  
และปรับปรุงระบบการจัดการน้ าบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ด้วยแนวคิดของนโยบาย  
ที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูลความรอบรู้และสติปัญญา 
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน้ าในปัจจุบันควรมีกลไกส าคัญ คือ 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบูรณาการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าในมิติต่าง ๆ จึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม 
 
บทวิเคราะห์ 

จากการลดลงของพ้ืนที่ป่าเป็นจ านวนมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ  
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้และสถานภาพของพืชและสัตว์หลายชนิด ซึ่งบางชนิดได้สูญพันธุ์  
ไปแล้วและบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หายาก และถูกคุกคาม โดยเฉพาะพ้ืนที่ ต้นน้ าล าธาร 
ของภาคเหนือที่ถูกบุกรุกท าลายเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดภัยพิบัติดินโคลนถล่มและอุทกภัยซึ่งสร้าง
ความเสียหายให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมี
แนวโน้มที่จะมีการบุกรุกเพื่อลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่ป่ามาจาก
หลายสาเหตุ เช่น การบุกรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร การบุกรุกครอบครองของนายทุน การออก
เอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การขาดจิตส านึกสาธารณะ และการบริหารจัดการของหน่วยงาน
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รับผิดชอบที่ขาดประสิทธิภาพ โดยผู้กระท าได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นกวา่อดตีที่
ผ่านมา การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้จะใช้รูปแบบการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว ทั้งประเภทยืนต้นและล้มลุก การ
ลักลอบตัดไม้มีการท าเป็นขบวนการใหญ่ ใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมือง และเงินทุนสนับสนุนการ
กระท าผิดเพื่อส่งไปขายยังต่างประเทศ จึงถือว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการป้องกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็จะส่งผลให้การท าลายทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นจน
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสมดุลธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะ
ประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดย
สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
 
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
 ๑๐.๑ การปรับปรุงระบบราชการ 
  ๑๐.๑.๑ การทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 
   ๑) การปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดท าโครงการ
การปรับบทบาทภารกิจหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ผลักดัน ให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุง ทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบบริหาร ให้มีความเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และการด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีคุณภาพ มีการบริหาร
จัดการภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพและขีดสมรรถนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ร่วมมือในการท างานแบบกลไกเครือข่าย การให้ค าปรึกษา แนะน า ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบงานหลักเกี่ยวกับการพัฒนาะบบราชการของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กับส านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือทบทวนบทบาทภารกิจและความจ าเป็นในการคงอยู่ขององค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง ๓๘ 
แห่ง พร้อมมาตรการรองรับส าหรับกรณีที่มีการเสนอยุบเลิกองค์การมหาชน 
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   ๒) การทบทวนภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา ๓๓ แห่ง    
พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการด าเนินการ
วิเคราะห์ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายโอนงาน
ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานระบบปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากภาครัฐ และการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตร รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน
เพื่อให้สามารถท าการถ่ายโอนงานให้ส าเร็จโดยเร็ว 
  ๑๐.๑.๒ การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ ได้
จัดท าโครงการปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุกเพื่อยกระดับสมรรถนะการให้บริการภาครัฐเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินการเพ่ือมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานของรัฐที่
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
เสนอผลงานเพ่ือรับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่ง
จะส่งผลถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไป  
   การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการจัดท าข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยครอบคลุมใน ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) ระยะเวลาที่ใช้
ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ ๒) ขั้นตอนการให้บริการ ๓) คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการให้บริการ 
๔) รูปแบบ/การเข้าถึงบริการ ๕) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ ๖) ค่าใช้จ่ายในการบริการ ซึ่งการ
จัดท า SLA จะลดความไม่ชัดเจน และเพ่ิมความโปร่งใสในกระบวนการให้บริการของรัฐ  ในเบื้องต้นได้
น าร่องใน ๔๐ ส่วนราชการ จ านวน ๔๓ กระบวนงาน ซึ่งทุกส่วนราชการได้มีการประกาศข้อตกลงฯ 
ดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบ  ขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดคลีนิคให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงงานบริการได้ตามมาตรฐานการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ โดยมี
เป้าหมายที่จะขยายการด าเนินงานให้ครบ ๒๐ กระทรวง  และได้เตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และ
ประกาศอย่างชัดเจนให้ประชาชนทราบ โดยคู่มือส าหรับประชาชนดังกล่าวจะระบุถึงวิธี การ ขั้นตอน 
ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ จาก
หน่วยงานราชการ  
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   นอกจากนี้ ส านักงานสถิติแห่งชาติยังได้จัดท าแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและ
ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สถิติเป็นฐานส าคัญของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑๐.๑.๓ การจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ปรับระบบค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
แนวทางการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุก
ระดับหรือทุกอันดับ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเพ่ิมขึ้น ๓ ขั้น ส าหรับบัญชีเงินเดือน
แบบขั้น หรือประมาณร้อยละ ๑๐ ส าหรับบัญชีเงินเดือนแบบช่วง รวมทั้งปรับปรุงบัญชีเงินดือน
ข้าราชการ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
   ๒) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนภาครัฐ เพ่ือ
รองรับบริบทการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีของประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่จะกระทบต่อ
ก าลังคนในภาครัฐ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่สามารถท างานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น ๘ สาขาอาชีพ 
คือ วิศวกรรม การส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี การบริการ/ท่องเที่ยว 
  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 าแหน่งรองอธิบดี จ านวน ๖๘ คน  
   ๑.๒) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ได้เปิดรับสมัครทางระบบ online หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ่นที่ ๘๑ จ านวน ๑๑๐ คน 
   ๑.๓) การสัมมนาเครือข่ายก าลังคนคุณภาพ รุ่น ๑-๑๐ (HIPPS 
Camp) โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑-๑๐ จ านวน ๒๔๐ คน 
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   ๑.๔) การจัดหลักสูตรทุนพัฒนาข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ 
(Module ๑-๓) 
   ๒) ทุนการศึกษา/ ทุนพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และทุนอื่น ๆ 
   ๒.๑) ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leader’s Program (YLP) 
(School of Government) 
   ๒.๒) ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ข้าราขการสังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) 
   ๒.๓) ทุนเพ่ือไปศึกษาวิชา ณ University College Dublin; 
UCD ไอร์แลนด์  ส าหรับนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
   ๒.๔) ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน/หรือต่างประเทศ ประจ าปี 
๒๕๕๘ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
   ๒.๕) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี 
๒๕๕๗ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)  
 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 าแผนดังกล่าวให้แล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมจัด
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมกับ อปท. และส่วนราชการที่ถ่ายโอน ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการกระจายอ านาจฯ 
(ฉบับที่ ๓) และร่างแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  ๑๐.๒.๒ โครงการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และเพ่ือเพ่ิมยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น           
ซึ่งเป้าหมายได้แก่ เทศบาล และ อบต. ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลและ อบต. รอบที่ ๓ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบแล้ว แจ้งให้เทศบาลและ อบต. ใช้ในการประเมิน
ตนเองต่อไป 
  ๑๐.๒.๓ โครงการการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าประกาศ ก.ก.ถ. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป โดย
ประกาศดังกล่าวเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีจ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
และก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๒ ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการ
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
  ๑๐.๒.๔ โครงการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย” (Smart Job 
Center) เพ่ือให้บริการประชาชนแบบครบวงจรด้านแรงงาน โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด ผลการด าเนินงานมีผู้มาใช้บริการจัดหางานแล้ว จ านวน ๖,๑๙๗ คน นอกจากนี้ได้
เตรียมขยายผลการให้บริการใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย
ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นแม่ข่ายในการด าเนินงาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จะเดินทางไปเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 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 ระหว่างวันที่ ๑ 
ตุลาคม ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ รวมจ านวน ๑๑,๖๐๗ เรื่อง 
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 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มีการรับเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗–๒๑ มกราคม ๒๕๕๘  จ านวน ๔๓,๙๑๕ 
เรื่อง  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒๗,๔๒๗  เรื่อง ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๖,๔๘๘ เรื่อง 

 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  กระทรวงมหาดไทย มีการรับเรื่อง
ร้องเรียน /ร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  จ านวน ๔,๑๙๒ เรื่อง ด าเนินการแล้ว 
จ านวน ๒,๓๗๒ เรื่อง 
   นอกจากนี้ ในบางส่วนราชการยังจัดให้มีช่องทาง/ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจของส่วนราชการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  ๑๐.๓.๒ ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจร (One Stop Service)  
   ๑) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนกลาง
ระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่ง
หน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ๒) การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ  รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ท่ี
เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งศูนย์บริการ
ร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ
ในลักษณะ One Stop Service และเป็นการส่งเสริมและยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานในภูมิภาค   
  ๑๐.๓.๓ การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘  ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   ๑๐.๓.๓.๑ นปร. รุ่นที่ ๗ อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการด้านวิชาการ 
ระยะที่ ๖  และรอการประเมินเพื่อส าเร็จโครงการฯ 
   ๑๐.๓.๓.๒ นปร. รุ่นที่ ๘ อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการด้านการ
บริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค 
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   ส่วนโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ เป็น
โครงการที่เริ่มด าเนินการในปีงปบระมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
และข้าราชการเข้าร่วมโครงการ 
  ๑๐.๓.๔ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ส านักงาน ก.พ.ร. ได้
ประสานความร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้พ้ืนที่ในศูนย์การค้าของเครือเซ็นทรัล 
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม รวมทั้งหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ส านักงานประกันสังคม 
กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน างานบริการมาให้บริการ
ในศูนย์บริการร่วมดังกล่าว  ทั้งนี้ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้ ง
ศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติ
ไมตรีหลังนอก ท าเนียบรัฐบาล โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน 

 ๑๐.๔ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
  จัดท าร่างกฏ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ....  
ตามมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  และจัดท าร่างหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประกอบร่างกฎ ก.พ.  ดงักล่าว   

 ๑๐.๕ การใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๑๐.๕.๑ โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้าน
ทุจริต  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มเป้าหมายรอง ประกอบด้วยประชาชน
ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการก าหนด
กลยุทธ์ในการรณรงค์ปลูกจิตส านึก โดยประเมินผลจากการด าเนินงานในปี ๒๕๕๗ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง   
  ๑๐.๕.๒ การส่งเสริมให้ส่วนราชการรับรู้และเข้าใจสาระส าคัญของวินัย
และการด าเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการชี้แจง
ให้กับหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในเรื่องต่าง ๆ เช่น “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖” “การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติ กระบวนการ และวิธีพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์”   
   นอกจากนี้ส่วนราชการต่าง ๆ ยังได้จัดท าโครงการเพ่ือรณรงค์และ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน อาทิ โครงการ
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รณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของกระทรวงมหาดไทย  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล และโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ “ช่อสะอาด”               
ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  การปลุกจิตส านึกสร้าง
ค่านิยม ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น 
  ๑๐.๕.๓ การตรวจสอบการด าเนินการทางวินัย และแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวกับเรื่องวินัยของส่วนราชการ รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน า การตอบข้อหารือ ดังนี้ 
   -  ตอบรับทราบรายงานการด าเนินการทางวินัย ๘๒ เรื่อง 
   -  ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ ๑,๗๒๐ เรื่อง 
   -  ตอบข้อหารือด้วยหนังสือเป็นทางการ ๘ เรื่อง 
   - ขอทราบข้อเท็จจริง ๓ เรื่อง 
   -  จัดท าความเห็นให้แก่ผู้แทน ก.พ. ในการประชุม อ.ก.พ.สามัญของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ๓๒๗ เรื่อง 
  นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าโครงการวางระบบป้องกันการทุจริตในโครงการส าคัญ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน (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 าแนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าว และจัดท าร่าง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) เพื่อให้ชาวนาได้รับเงินดังกล่าวด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง 

 ๑๐.๖ การปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการสร้าง
เครื่องมือการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and 
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Transparency Assessment /ITA) ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือองค์การต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และ
บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช.  ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
  นอกจากนี้ ส่วนราชการยังได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ที่จัดตั้งขึ้นในส่วนราชการระดับ
กระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง รวมทั้งสิ้น ๓๕ แห่ง โดยเป็นแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ซึ่งจัดท าขึ้นโดยใช้แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  

 ๑๐.๗ การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีการบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต รวมทั้งการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 
นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ด าเนินการดังนี้ 

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

(สคก.) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๒) ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กห.) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๓) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กห.) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๒๒๓ 

 
 

 

 

ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๔) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ค้ าประกัน จ านอง) (สคก.) 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๕) ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก และภาษีการรับการให้  
พ.ศ. .... (กค.) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๖) ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... (พม.) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๗) ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (กษ.) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๘) ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... (พม.) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๙) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น 
หรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... (สคก.) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๐) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. .... (สธ.) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วิธีการอุทธรณ์ฎีกา) (ศย) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๒) ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (ตช.) เสนอคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๓) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก 
พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าบางอย่าง 
ในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. .... (พณ.) 

เสนอคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๔) ร่างพระราชบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (สคก.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๑๕) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า  
พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๑๖) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวมกัน
เป็นสมาคมของบุคคล) (สคก.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๑๗) ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... (กษ.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 
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ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๑๘) ร่างพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (คค.) 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๑๙) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... (ทส.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๐) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(พิธีสารแมดริด) (พณ.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๑) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ขยายขอบเขตระยะเวลา การคุ้มครอง) (พณ.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๒) ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๓) ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๔) ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๕) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา  
พ.ศ. .... (ยธ.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๖) ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (สตช.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๗) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๘) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (พม.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๙) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... (ทส.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๓๐) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๓๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคด)ี (ยธ.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 
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ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๓๒) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตาม 
ค าพิพากษาหรือค าสั่ง) (ยธ.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๓๓) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน  
พ.ศ. .... (ยธ.) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๓๔) ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สตช.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๓๕) ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างกิจการรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ในท้องที่
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... (คค.)  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๓๖) ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากร พ.ศ. .... (กค.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๓๗) ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (กค.) เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๓๘) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค.) 
เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๓๙) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(รง.) 

เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๔๐) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (รง.) เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๔๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๔๒) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

พ.ศ. .... 
เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๔๓) ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... (สธ.) เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๔๔) ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... (สธ.) อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (สธ.) 
๔๕) ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... (สตช.) อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (ตช.) 
๔๖) ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... (พณ.) อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (พณ.) 



สรุปรายงานการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8)  ๒๒๖ 

 
 

 

 

ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๔๗) ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... (สธ.) อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (สธ.) 
๔๘) ร่างพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท.) อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (มท.) 
๔๙) ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง 

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

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

อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน (คค.) 

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

๕๒) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน (รง.) 

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

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

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

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

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

๕๘)  ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ....  อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน (สธ.) 

๕๙) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... (ปปง.) 

มติคณะรัฐมนตรี (๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘) ให้ ยธ. ขอถอนร่าง
พระราชบัญญัติฯ เพ่ือน ากลับไป
พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
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ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๖๐) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... (ปปง.) 
มติคณะรัฐมนตรี (๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘) ให้ ยธ. ขอถอนร่าง
พระราชบัญญัติฯ เพ่ือน ากลับไป
พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

๖๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... 
(สปน./มท.) 

มติคณะรัฐมนตรี (๑๓ มกราคม 
๒๕๕๘) ให้ชะลอการด าเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ 

๖๒) ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ทก.) 

มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗) ให้ ทก. ขอถอนร่าง
พระราชบัญญัติฯ  

๖๓) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ 
การเรียนรู้ พ.ศ. .... (ศธ.) 

คืนกระทรวงศึกษาธิการ 

๖๔) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
(ศธ.) 

คืนกระทรวงศึกษาธิการ 

๖๕) ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (สธ.) คืนกระทรวงสาธารณสุข 
 ๑๑.๒ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมี
ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.๒.๑ สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรม โดยด าเนินการตรวจพิสูจน์
และจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๒๐ ครั้ ง ตรวจพิสูจน์ทาง 
นิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินคดี ๘๓ เรื่อง ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพ่ือคืนสิทธิสัญชาติ
ให้กับประชาชนโดยการเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร์อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย ๕๙๖ ราย ตรวจพิสูจน์
สารพันธุกรรม (DNA) ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพ่ือให้เข้าถึงการตรวจพิสูจน์สัญชาติของรัฐ อ าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิต 
ตรวจร่างกายประชาชนรอบเหมืองแร่ทองค า อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๗๓๑ ราย รวมทั้งรับแจ้ง
บุคคลสูญหายเพื่อด าเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ๑๐ ราย ซึ่งสามารถสร้างความเป็นธรรม 
และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐ 
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  ๑๑.๒.๒ น าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิดในระบบงานคุม
ประพฤติ ๒๕๗ ราย ซึ่งท าให้ผู้กระท าผิดสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุขและเป็น
การลดความแออัดของเรือนจ า 
 ๑๑.๓ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายฯ 
  ๑๑.๓.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
   ๑๑.๓.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  แจ้งเบาะแสของ
ประชาชน ๗,๒๔๔ เรื่อง ยุติ ๑,๕๖๙ เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ ๕,๒๙๓ เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายนอก 
๒๓๘ เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน ๑๐๙ เรื่อง เรื่องอื่น ๆ ๓๕ เรื่อง ซึ่งท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และเข้าถึงการให้บริการจากภาครัฐ 
   ๑๑.๓.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย โดยด าเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา จ านวน ๓,๒๑๓ ราย แยกเป็นผู้เสียหาย ๓,๑๖๘ ราย 
จ าเลย ๔๕ ราย รวมเป็นเงิน ๑๗๙.๑๓ ล้านบาท ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม 
๑,๖๔๗ ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ ๔๓.๘๐ ล้านบาท และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ๗,๑๙๓ ราย 
ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กระท าผิดกฎหมาย 
  ๑๑.๓.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก  โดยด าเนินการ
พัฒนาการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผู้เข้าร่วม ๗๘๐ คน ประชุมปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ระดับ
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วม ๕๔๕ คน  
บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม ระหว่างกระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน ผู้เข้าร่วม ๑๕๔ คน ซึ่ง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
  ๑๑.๓.๓ การคุ้มครองพยาน ด าเนินการคุ้มครองพยาน ๓๒ ราย  
แยกเป็น (คดีทั่วไป) ๑๑ ราย และ (คดีพิเศษ) จ านวน ๒๑ ราย 
  ๑๑.๓.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และ 
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
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   ๑๑.๓.๔.๑ ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
โดยด าเนินการไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ ๕๑๑ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๔๓๘.๐๑ ล้านบาท และท าบันทึกตกลง
ความร่วมมือร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษาไกลเกลี่ยลูกหนี้ตามค าพิพากษาในชั้นบั งคับคดี  
คัดลูกหนี้ ๑๐๐,๐๐๐ ราย มูลค้าหนี้รวม ๙,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถ
ผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จ านวน ๒๖,๕๔๑.๗๙ ล้านบาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั้น
บังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
   ๑๑.๓.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดย
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี จ านวน ๑๑๘ คน ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่ประชาชน (กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ) จ านวน ๕,๓๓๘ ราย ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ
เครือข่าย ๔๔๒ คน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ย ๑๐๐ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างยังยืน) ผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านการ
บังคับคดี ผู้เข้าร่วม ๕๙๐ คน จัดท าคู่มือประชาชนเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ๗,๗๙๐ เล่ม 
และแผ่นพับ ๖,๔๐๐ แผ่น เผยแพร่รายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
และการพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ๑๔๓ เล่ม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่าน
รายการทีวีเพ่ือสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ๑๐ ครั้ง ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึง
ความเป็นธรรมอย่างยังยืน 
  ๑๑.๓.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
   ๑๑.๓.๕.๑ การป้องกันการกระท าผิด ด าเนินการจัดท า 
วีดีทัศน์เพ่ือป้องกันพฤติกรรมและการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าสือการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองในหัวข้อบทบาทพ่อแม่กับการ
เข้าใจวัยรุ่น และการ์ตูนแอนนิเมชันส าหรับเด็กและเยาวชนในหัวข้อการใช้เวลาว่างและข้อกฎหมายที่
เด็กควรรู้ 
 
   ๑๑.๓.๕.๒ แก้ ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า  โดย
ด าเนินการจัดระเบียบเรือนจ า/ทัณฑสถานให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท ๗ แห่ง  
ใช้โปรแกรมบ าบัดยาเสพติดกับผู้ต้องขัง ๘,๑๕๕ ราย จัดระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้เหมาะสม
กับเรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่งโดยย้ายผู้ต้องขังรายส าคัญไปเรือนจ าความมั่นคงสูง ๑,๕๔๙ ราย 
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ย้ายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าชายไปทัณฑสถานหญิง ๑,๗๖๘ ราย เกลี่ยผู้ต้องขังจากเรือนจ าแออัดมาก
ไปสู่เรือนจ าแออัดน้อย ๔,๓๔๖ ราย ด าเนินการตามมาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๓๑ แห่ง จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา ๔๓,๒๙๔ ราย 
ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา ๒๔๖,๕๑๖ ราย บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 
๑๓,๒๔๖ ราย  
   ๑๑.๓.๕.๓ การแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน โดยพัฒนา
กระบวนงานบ าบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพ่ือส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม  
๑๒ ประการ /จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แห่ง และ
สถานแรกรับฯ ๓๔ แห่ง /สืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา ๘,๔๐๙ ราย 
/สืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว ๒,๒๗๓ ราย จัดท าแนวทางและ
ยุทธวิธีการลดจ านวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ผึก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบสุขของบ้านเมือง 
   ๑๑.๓.๕.๔ การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน  โดย 
การคุมประพฤติ ๙๕,๘๗๖ ราย แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ ๒๗,๑๙๗ ราย/การควบคุมและสอดส่อง 
๖๘,๖๗๙ ราย)  
   ๑๑.๓.๕.๕ การป้องกันการกระท าผิดซ้ าโดยช่วยเหลือ 
ผู้พ้นโทษไม่ให้กลับไปกระท าผิดซ้ าด้วยการสงเคราะห์อาชีพ แหล่งทุนผู้พ้นโทษ จ านวน ๙๗๖ ราย และ
จ้างงานผู้พ้นโทษ ๕๖๐ ราย รวมทั้งฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัยโดยประชุมติดตามผล 
การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้พ้นโทษ และการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน 
๒ รุ่น จ านวน ๑๙๘ ราย (ค่ายคืนคนดีสู่สังคม) และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่อยู่ในการคุมประพฤติ 
โดยบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางาน สโมสรโรตารีประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมต้นแบบมหกรรมอาชีพ 
๓๕๐ ราย เข้าร่วมมหกรรมอาชีพ Thai Rotary Day ๒๘๙ ราย ฝึกอบรมวิชาชีพ ๒,๑๔๔ ราย สนับสนุน
การศึกษาต่อระดับประถม และมัธยม ๖๘๐ ราย พัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ๖๐๒ ราย  
พัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมรองกับการประกอบอาชีพ ๓๐๒ ราย รวมทั้งจัดท าแนวทาง 
การฝึกวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดท าหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นส าหรับเด็กและเยาวชนโดยผู้เข้าร่วม ๔๐ คน ซึ่งท าให้ผู้กระท าผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ 
ไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า 
  ๑๑.๓.๖ การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค า 
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หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรม ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท พ.ศ. .... การแก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และกฎกระทรวง ร่างแก้ไข
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๓๐๙ จัตวา เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๔ ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค าพิษากษาหรือค าสั่ง เสนอแก้ไขเกี่ยวกับ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและบริหารแผนฟ้ืนฟู
กิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องก าหนดอัตราจ านวนหลักประกันในการเข้าสู้ราคา 
ที่ เหมาะสม ก าหนดราคาขายขั้นต่ าเ พ่ือจูงใจผู้ซื้อทรัพย์ ก าหนดระยะเวลาการขาย ยกร่าง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ฉบับใหม่ แก้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดเครื่องพันธนาการรูปแบบใหม่ 
หลักเกณฑ์การพักการลงโทษ หลักเกณฑ์การออกท างานสาธารณะ และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
 ๑๑.๔ การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ใน
การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด 
  ๑๑.๔.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด มูลค่า  
๔๑๐.๑ ล้านบาท (ส านักงาน ป.ป.ส. มีผลการยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด มูลค่า ๒๙๓.๖๒ ล้านบาท 
ส านักงาน ปปง. มีผลการดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดมูลฐานยาเสพติด มูลค่า 
๑๑๖.๔๘ ล้านบาท) 
  ๑๑.๔.๒ สนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการทางทรัพย์สินโดย
ตรวจสอบทรัพย์สิน ๒๑ คดี มูลค่า ๕๐.๒ ล้านบาท รับมอบและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ๑๐๘ คดี 
มูลค่า ๑๑.๘๕ ล้านบาท ติดตาม/รับมอบ ซึ่งคดีที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนยุติธรรม 
ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ จ านวน ๒๐๖ คดี มูลค่า ๘๕.๑๓ ล้านบาท และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
จ านวน ๓๘ รายการ มูลค่า ๗๐๖,๔๐๐ บาท ด าเนินการบังคับโทษปรับเพ่ือยึดอายัด ๔๘ คดี มูลค่า 
๓.๔๔ ล้านบาท 
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  ๑๑.๔.๓ สนับสนุนและด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดมูลฐานยาเสพติด โดยด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมเบื้องต้น ๒ ค าสั่ง ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  
   ๑๑.๔.๓.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (ค าสั่ง ม.) ๖๑ ค าสั่ง 
   ๑๑.๔.๓.๒ ค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (ค าสั่ง ย.) ๒๒ ค าสั่ง 
มูลค่า ๑๑๖.๔๘ ล้านบาท 
   ๑๑.๔.๓.๓ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาล ๓๑ เรื่อง 
มูลค่า ๑๔๔.๗๔ ล้านบาท 
   ๑๑.๔.๓.๔ พนักงานอัยการพิจารณายื่นค าร้องต่อศาล ๔๓ คดี 
มูลค่า ๑๒๑.๘๑ ล้านบาท  
   ๑๑.๔.๓.๕ ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
๓๔ คดี มูลค่า ๑๒.๘๘ ล้านบาท 
  ๑๑.๔.๔ ด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน โดยด าเนินการ 
   ๑๑.๔.๔.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (ค าสั่ง ม.) ๔ ค าสั่ง 
   ๑๑.๔.๔.๒ ส่งเรื่องต่อพนักงานอัยการและพนักงานอัยการ
พิจารณายื่นค าร้องต่อศาล ๑ คดี มูลค่าทรัพย์สิน จ านวน ๑.๐๕ แสนบาท 
 
 

********************************************************** 
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๑ 

 

สรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการขับเคลื่อนเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 2558) 
---------------------------------- 

 

ส่วนที่ ๑ ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 

  ๑. ประเด็นที่ควรจะขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินการ 
              การขับเคลื่อนห้วงต่อไปจะให้ความส าคัญเพื่อสร้างบรรยากาศสนับสนุน กระบวนการปฏิรูป 
และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือลด
ความขัดแย้ง และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่ ด้วยการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม  
ในการแสดงความคิดเห็นและตกผลึกแนวความคิดตามกรอบการปฏิรูปประเทศไทย ทั้ง 11 ด้าน การ
สร้างค่านิยม สร้างจิตส านึกพลเมือง และความรัก ความสามัคคี การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และสถานที่ราชการ รวมถึงการกระท าหรือพฤติการณ์ที่อาจน าไปสู่ความไม่สงบ 
โดยจะด าเนินการติดตามประเมินผลทัศนคติประชาชนทุกภาคส่วน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคมที่มีต่อ
การปฏิรูปประเทศและการบริหารงานของภาครัฐ โดยที่ยังคงไว้ซึ่งกลไกในการรวบรวมข้อมูล รับทราบ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และเกิด
ความปรองดองอย่างยั่งยืนต่อไป 

๒.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
    ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งประชาชนมีความเชื่อต่างกันแต่       
ในระดับพ้ืนที่จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครองพบว่า ขณะนี้ไม่มีปัญหาความ
ขัดแย้งรุนแรงท าให้การด าเนินการในระดับพื้นที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเนื่องจากอยูใ่นชว่ง
ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก แต่หากมีการยกเลิกกฎอัยการศึกปล่อยให้มีการแสดงความคิดเห็นทาง   
การเมืองหรือมีการปลุกระดมก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกเพราะกลุ่มแกนน ายังมีแนวคิดเดิม  

๓. การใช้จ่ายงบประมาณ 
              ๓.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กระทรวงมหาดไทยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ     
ในการด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยตรง แต่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยอาศัย
การบูรณาการงบประมาณ ใน 3 ส่วน  
                    1) งบประมาณในส่วนของการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย  
เช่น การฝึกอบรมปลัดอ าเภอทั่วประเทศ ได้มีการมอบหมายภารกิจ เพ่ือสนับสนุนการท างานของ        
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอ.รมน.)  



๒ 

 

                    2) งบประมาณที่จัดกิจกรรมในระดับหมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุน
งบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านทั่วประเทศ เพ่ือน าไปจัดกิจกรรมการสร้างบรรยากาศ สร้างกิจกรรม   
รู้รักสามัคคีในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้  
                                  - ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา รจั ด ปร ะชุ ม กร รมก ารหมู่ บ้ า น  งบประม าณ 
240,273,600 บาท ใช้จ่ายแล้ว 69,827,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.06 
                                  - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ งบประมาณ 20,999,100 บาท ใช้จ่ายแล้ว 6,865,766 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
32.69 
                  3) งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ 
             3.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก   
ในการบูรณาการงบประมาณ เรื่อง การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ มีหน่วยงานภายใต้แผน  
บูรณาการทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม     
กรมบังคับคดี  ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    
กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
637,103,900 บาท จ าแนกแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
                    1) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของประชาชนและสังคม งบประมาณ 
66,344,400 บาท มี 5 หน่วยงาน 12 โครงการ 
                     2) แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน งบประมาณ 319,405,000 บาท  
มี 6 หน่วยงาน 13 โครงการ 
                     3) แนวทางการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการสร้างความรักความสามัคคีของคน     
ในชาติ งบประมาณ 251,354,500 บาท  มี 10 หน่วยงาน 13 โครงการ  
                    กระทรวงมหาดไทยได้เสนอค าของบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
                    1) แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน งบประมาณ 95,806,000 บาท สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน    
ในการจัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์   
                       2) แนวทางการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านกึในการสรา้งความรกัความสามคัคขีองคนในชาติ 
งบประมาณ 98,000,000 บาท เพ่ือสนับสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป กรมการปกครอง 
จังหวัดและอ าเภอ ไปจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เดือนละ 4 ครั้ง  
                   3) โครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
งบประมาณ 50,000,000 บาท  
 



๓ 

 

 
4. แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 

              4.1 นอกจากที่ได้ด าเนินการอยู่แล้วในขณะนี้กระทรวงมหาดไทยจะเน้นการสร้าง
ความปรองดองในระดับพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนโดยจะขับเคลื่อนการปรองดองสมานฉันท์ผ่าน
คณะกรรมการหมู่บ้านและจะประกาศเป็นหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ซึ่ง
เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 
              4 .2 น าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย ซึ่ งคัดเลือกจากหมู่บ้านต้นแบบ
ประชาธิปไตยดีเด่นทั่วประเทศ จ านวน 152 คน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับแนวคิดและพัฒนาแนวทาง  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็น
รูปธรรม 

5. การประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
                    การประเมินผลจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครองพบว่าใน
ระดับพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง 

 
ส่วนที่ ๒ ด้านการปฏิรูปประเทศ 

การปฏิรูปประเทศ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีการพิจารณาเรื่องที่ส าคัญและ
เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนในหลายเรื่อง อาทิ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ
อย่างเสรี   การก าหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็น
วินาที และการเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ และเรื่องแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน
ปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ความคืบหน้าในการด าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานตาม Road Map ของ คสช.และรัฐบาล  ซึ่งในระยะต่อไป สปช.จะได้จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน   ทุกกลุ่มในสังคม ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยได้แต่งตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการการส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประจ าจังหวัด จ านวนทั้งสิ้น ๗๗ คณะ และได้มีการ
เผยแพร่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง ๑๑  ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
การด าเนินการที่ผ่านการพิจารณาของ สปช. และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจ รวมถึงได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และครอบคลุม
ทุกภาคส่วนต่อไป 

 
 
 



๔ 

 

 
ส่วนที่ ๓ การบริหารราชการแผ่นดิน 
 

นโยบายที่ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

                การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ ๑ มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
 (๑) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินการสร้างจิตส านึก
และฝึกอบรมเพ่ือเทิดทูนสถาบัน  
                (๒) การเชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ
โดยไดด้ าเนินการใน ๓ ส่วนดังน้ี 

        - การใช้มาตรการทางกฎหมาย การด าเนินงานเกี่ยวกับการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์กรณีเว็บไซต์หมิ่นสถาบันโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการส่ง
พยานหลักฐานให้ฝ่ายกฎหมาย และการระงับการท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามค าสั่งศาล
อาญา โดยปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การด าเนินการระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ด าเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ไม่เหมาะสมได้รวดเร็วทันที เนื่องจากจากต้องด าเนินการตามมาตรา ๒๐ ตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนส่งค าสั่งศาลอาญา 
และยังขาดระบบตรวจสอบการด าเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ให้บริการในต่างประเทศที่มิใช่ผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว      

      - การใช้มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจพบเว็บไซต์ที่
เข้าข่ายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นข่าวสารที่บิดเบือน/บ่อนท าลาย
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยหน่วยงานของกองทัพบกทั่วประเทศ 

      - การใช้มาตรการทางสังคมจิตวิทยา โดยหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดงานต่างๆ การจัดประชุมวิชาการ และการจัด
พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล 

        (๓) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปลูก
จิตส านึก สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกัน เผยแพร่พระเกียรติคุณ 

         (๔) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีการด าเนินงานที่ส าคัญได้แก่ 



๕ 

 

                    - กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา  
                    - ภาคอุตสาหกรรมก าหนดมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
                    - กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บริการวิเคราะห์ดิน                                                                                                                                               
                    - กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
                    - กรมการปกครองพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้า  
                    - กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ โดยจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการบริหารงบประมาณ  
                    - กรมการปกครองได้จัดท าและแจกจ่ายคู่มือการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

          (๕) การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้
เข้าใจหลักการทรงงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ด าเนินโครงการ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ (ภาคใต้)  

           (๖) เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็น
ที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร  

           (๗) การก าหนดมาตรการทางนโยบายในการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดย สมช. ได้จัดท าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก       
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นรม./ประธาน) ได้มีการพิจารณาให้การเห็นชอบ
แล้วโดยเมื่อ ๒๓ ม.ค. ๕๘ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ สมช. น าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบัน
หลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น าเสนอต่อ 
ครม. เพื่อทราบ โดย สมช. ได้ส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อ ๖ ก.พ. ๕๘ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาจัดเข้าสู่วาระการประชุมของ ครม. ซึ่งแนวทางฯ ดังกล่าวจะใช้เป็นกรอบการ
ท างานของส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันต่อไป 

 
 
 



๖ 

 

นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

          การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ ๒ มีประเด็นส าคัญ ๖ 
ประเด็นหลัก ได้แก่ 

 ๑. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ  ๔ ด้าน ดังน้ี   
      1.๑) การบริหารจัดการชายแดน ได้มีการขยายเวลาท าการจุดผ่านแดนถาวร ๒ แห่ง

เพ่ือประโยชน์ในด้านการค้าและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก และจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๑ และได้ขยายเวลาเปิด    
จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน จากเดิม ๓ วัน เป็น ๕ วัน  

      1.๒) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเล โดย สมช. ได้ด าเนินการ  
             ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล โดยเบื้องต้นได้ก าหนดแผนงาน/

โครงการส าคัญ (Flagship Project) ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ รองรับแผนความ
มั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์อ านวยการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมี สมช. และ ศรชล. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (๒) การการคุ้มครอง ปกป้อง รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (๓) โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 
โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

              พิจารณาแนวทางในการจัดต้ังสถาบันกิจการทางทะเลแห่งประเทศไทยภายใต้
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเชิงวิชาการทางทะเล โดยมี สมช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ  

       1.๓) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดย สมช. ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อ
การกระท าความผิดในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ และมีกรอบแนวทางปฏิบัติต่อการกระท าความผิด
ในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติที่ส าคัญโดยเฉพาะปัญหาการก่อการร้ายและแนวทางปฏิบัติต่อกรณี       
ผู้หลบหนีเข้าเมือง  
              1.๔) การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ 
การประชุมระดับสุดยอดผู้น าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง The 5 th GMS SUMMIT โดยได้ทบทวนและ
ประเมินผลความคืบหน้าของแผนงาน ยืนยันความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและเป้าหมายร่วมกัน รวมท้ัง
มอบแนวทางในภาพรวมแก่โครงการความริเริ่มหลักของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศในระยะต่อไป และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป     
ไทย – กัมพูชา (GBC) ครั้งที่ ๑๐ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วย



๗ 

 

การรักษาสันติภาพ และยุติการลักลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการลักลอบตัดไม้ข้ามแนวชายแดน  
ทางบก และทางทะเล  

 ๒. การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล เพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่ การจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ
หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ๓. การก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด 
การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและ
แก้ไขโดยการบังคับใชก้ฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ มีการ
ด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 
                 3.๑) กองทัพบกสนับสนุนการปฏิบัติให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยจัดก าลัง 
จ านวน ๒๔๐ กองร้อยเพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
ภายใต้การควบคุมและอ านวยการของกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย 
        3.๒) การแก้ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  
                        - ด าเนินการช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาด้านสถานะบุคคลและตกค้างอยู่ใน
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเป็นเวลานาน (ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมซึ่งมีภูมิล าเนาเดิมในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้)                      
                        - กระทรวงมหาดไทยส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยให้เป็นปัจจุบันและตรงต่อความเป็นจริง และด าเนินโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์  
         3.๓) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
                        - กระทรวงแรงงานจัดระเบียบบริษัทจัดหางานเพ่ือคุ้มครองทั้งแรงงานไทยไป
ท างานต่างประเทศและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย 
                        - กระทรวงแรงงานได้ก าหนดมาตรการป้องปรามเพ่ือลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์ 
ได้แก่ มาตรการตรวจแรงงาน เน้นตรวจกลุ่มเสี่ยง  มาตรการตรวจร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                       
มาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน และมาตรการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  
          3.๔) การป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
                         - การจับกุมและด าเนินคดีเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติของหน่วยงานต่างๆ 
อาทิ การจับกุมแก๊งชาวจีนตามหมายจับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน       
ในความผิดฐานความผิดฟอกเงิน การจับกุมชาวปากีสถาน ผู้ต้องหาคดีก่อการร้าย  การจับกุมชาว



๘ 

 

ไนจีเรียร่วมกับคนไทย ข้อหาโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ การจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ลวงเหยื่อ      
ค้าแรงงานบนเรือประมงในน่านน้ าอินโดนีเซีย  

           - สมช. ได้ประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ส าคัญ ซึ่งมีมติให้ปรับปรุงระเบียบการรักษาความปลอดภัยและเพ่ิม
ภารกิจการรักษาความปลอดภัยแก่ผลประโยชน์ของนานาชาติในไทย และให้ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
(ศรภ.) กองบัญชาการกองทัพไทย พัฒนาหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรกัษาความปลอดภยั
เพิ่มเติมด้วย 
       3.๕) การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
                       - กระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา 
ลาว และกัมพูชา) ให้เร่งด าเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวให้ทันก าหนดภายในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ จากข้อมูล ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อ
เข้ารับการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้ว จ านวน ๑๘๐,๙๐๒ คน ทั้งนี้ ได้มีมาตรการรองรับในกรณีไม่สามารถ
พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ไม่ทันตามก าหนดเวลาด้วย 
                      - การจับกุมผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยพ้ืนที่ที่ตรวจพบส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่ 
จ.สระแก้ว ตาก และระนอง รวมถึงการตรวจและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮีนจา พบว่ามีทั้งกลุ่ม
คนในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รัฐใน จ.ระนอง ร่วมกันเป็นขบวนการน าพา ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค ๔ ได้
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยมาตรการต่างๆ 
                    - การจัดระเบียบเรือประมงและการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย กระทรวงแรงงาน 
ได้ด าเนินการจดทะเบียนเรือประมงและจัดท าฐานข้อมูลเรือประมง รวมถึงการช่วยเหลือลูกเรือประมง
กรณีทางการอินโดนีเซียจมเรือประมงเซ็นจูรี ๔ และ ๗ ของไทย ซึ่งในการนี้ รอง นรม./รมว.กต. ให้
ความเห็น/สั่งการ ให้กรมการกงสุลช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยกลับประเทศ  
       3.๖) การแก้ปัญหายาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. จัดท าแผนงานบูรณาการด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด าเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งให้การฟ้ืนฟูและ
พัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด  
        3 .๗)  การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสิ่ งแวดล้อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) (ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)  



๙ 

 

         3.๘) การแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ รัฐบาลใช้มาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน โดยมอบหมาย ๓ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจกับเกษตรกรและผ่าน
เครือข่ายชุมชน ถึงสาเหตุไฟป่า หมอกควัน และผลกระทบ รวมทั้งแนะน าวิธีการก าจัดเศษวัสดุทาง
การเกษตรด้วยการท าปุ๋ยอินทรีย์ หรือการใช้ประโยชน์อื่นแทนการเผา รวมทั้งจัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการ 
สั่งการ และประสานงานการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” เพ่ือการ
ซักซ้อมแผนการปฏิบัติรับมือไฟป่าโดยรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 ๔. เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
     4.๑) การด าเนินงานในระดับนโยบาย ดังนี้ 

                       - จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                       - จัดท าร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดย สมช.  
                       - ก าหนดกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งนี้  ได้
ก าหนดการพูดคุยไว้เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับนโยบาย มี นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า (๒) คณะ
ขับเคลื่อน มี พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นหัวหน้าทีมพูดคุย (ประกอบไป
ด้วยเรื่องกฎหมาย การพัฒนา และ กอ.รมน.) (๓) ส่วนพ้ืนที่ โดยให้ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า โดยแม่ทัพ
ภาคที่ ๔ เป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
                4.๒) ด้านการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ จชต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินงาน
การเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งในพ้ืนที่  จัดตั้งชุดคุ้มครองต าบล เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน ด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางอ าเภอต้นแบบทุ่งยางแดง (ทุ่งยางแดง
โมเดล) ปฏิบัติทางทหารเชิงรุกด้วยการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือกดดัน และจ ากัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รุนแรง ควบคู่ไปกับงานการเมือง และการช่วยเหลือประชาชนเพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รุนแรง                           
        4.๓) ด้านพัฒนาสังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ได้ด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาแก่  
ผู้ได้รับผลกระทบ ส่งเสริมอาชีพ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน เสริมสร้างความเข้าใจด้านสิทธิ
มนุษยชน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐ และประชาชน ในพ้ืนที่เพ่ือยุติแนวคิดและวิธีการใช้ความ
รุนแรงในการแก้ไขปัญหา ด าเนินโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ในการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        4.๔) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กระทรวงคมนาคมด าเนินโครงข่ายทางหลวง
ชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก่อสร้างถนนและสะพานในพ้ืนที่ 



๑๐ 

 

        4.๕) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานที่
ยั่งยืนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดตั้งนิคมฯ ยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้  
        4.๖) ด้านพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการ ส่งเสริมการเรียนรู้
การศึกษา พร้อมทั้งดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ พัฒนาโรงเรียนที่มี
ศักยภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา พัฒนาหมู่บ้านครูแบบยั่งยืน การ
รักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน ของรัฐ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ จะน้อมน าเอายุทธศาสตร์พระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานทุกแผนงาน 
เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
        4.๗) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้น าเสนอการแก้ไขปัญหาที่
มุ่งเน้นการท าพ้ืนที่ให้ปลอดภัย ควบคู่กับการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยเพ่ือ
สันติสุข  
        4.๘) ด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดหลักสูตร
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน ๒๐ รุ่น 
 

 ๕. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย  
     5.๑) สมช. ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์

พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ พร้อมทั้งเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX ๑๕)  
               5.๒) กองทัพบกรับมอบเสื้อเกราะกันกระสุน เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพบก 

     5.๓) เตรียมการฝึกทางอากาศภายใต้รหัส THAI BOOMERANG 15 โดยกองทัพอากาศ 
ร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ก าหนดการฝึกระหว่าง ๓ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  

 

 ๖. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  

     6.๑) ด าเนินการช่วยเหลือกรณีเหตุภัยพิบัติ 
         - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณา 

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดของมาเลเซียในรอบ ๔๐ ปี เมื่อ
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗  



๑๑ 

 

         - การบริจาคข้าวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ และรัฐบาลมาเลเซีย เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากกรณีพายุไต้ฝุ่น Hag pit และปัญหาอุทกภัย 

           - มอบเงินช่วยเหลือแก่ประเทศมัลดีฟส์ เนื่องด้วยสภาวะขาดแคลนน้ าจืด เมื่อวันที่ ๑๔ 
ม.ค. ๕๘ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ าจืดแห่งเดียวในกรุงมาเล  

         6.๒) การเดินทางเยือนต่างประเทศและการหารือของผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับนานาประเทศ  ๔๑ ครั้ง ก่อให้เกิดประเด็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ส าคัญ อาทิ 

               (๑) การร่วมมือระหว่างไทย- กัมพูชา ในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านท าลายป่า 
การค้าการลงทุน การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนโดยเฉพาะการยกระดับจุดผ่านแดนเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
รวมถึงการร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาเขตแดนและแรงงานผิดกฎหมาย 

               (๒) การชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของต่างประเทศเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในประชาคมโลก 

               (๓) การร่วมมือระหว่างไทย – ลาว เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและแก้ปัญหา
แรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงการค้าและการลงทุนในด้านต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาเขตแดน 

               (๔) การลงนามข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย-เอเชียเพ่ือ
ต่อต้านการค้ามนุษย์  

               (๕) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมติ
ความร่วมมือที่ส าคัญ คือ การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเชื่อมต่อด้าน 
IT และการเสริมสร้างเครือข่ายสังคมและเศรษฐกิจ 

               (๖) ความร่วมมือกับเมียนมาร์ด้านการปราบปรามยาเสพติด โดยส านักงาน ป.ป.ส. 
น าไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

       อนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมการลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพ่ือร่วมมือกับ
ต่างประเทศ อาทิ จัดระเบียบน าเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ความร่วมมือเกษตรกรไทย -   
เมียนมา บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีนในความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

      6.๓) การด าเนินการอื่นๆ  
             ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการตาม

แผนงานกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจ าปี ๒๕๕๘ 
โดย จัดกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative Relations) ผ่านการศึกษาเชิงลึกด้านการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิกร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Join Study) และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing) ด้วยการเตรียมจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย



๑๒ 

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ 
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งได้
จัดท าร่างหัวข้อ และก าหนดการของการด าเนินการจัดประชุมนานาชาติ (International Conference) 
ครั้งที่ ๓ ที่จะมีขึ้นในเดือน พ.ค. ๒๕๕๘ 

 ๗. ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ ๒ 
              7.๑) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงภายใต้นโยบายรัฐบาล (Action 
Plan) โดย สมช. เป็นหน่วยรับผิดชอบการขับเคลื่อนภาพรวมการด าเนินงานด้านความมั่นคงภายใต้
นโยบายรัฐบาลคู่ขนานไปกับการด าเนินการของ สศช. และ สงป. โดยรายงานต่อ รอง นรม.        
(พล.อ.ประวิตรฯ) เพ่ือพิจารณาใช้ประโยชน์ในการอ านวยการ ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงาน
ของส่วนราชการต่างๆ และจะใช้ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙  
              7.๒) การเสนอร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ให้สภาความ
มั่นคงแห่งชาติพิจารณาในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ 
มีมติเห็นชอบร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งนโยบายฯ ดังกล่าวก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการด้านความมั่นคง ของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีเอกภาพและประสานสอดคล้องกัน ต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา ๗ ปี รวมถึงใช้เป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของส่วนราชการ เชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่จะมีขึ้นในอนาคต เพ่ือขับเคลื่อนประเทศทั้ง
ทางด้านการพัฒนาและความมั่นคงอย่างประสานสอดคล้องสมดุลกัน ทั้งนี้ สมช . อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมร่างนโยบายฯ ตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ หลังจากนั้นจะน าร่างนโยบายดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยเจ้าภาพต่อไป 
                   อนึ่ง สมช. อยู่ระหว่างการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง รองรับนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๔ และนโยบายการบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  

นโยบายที่  ๓  การลดความเหลื่อมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 
  ๑. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 

๑) การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยประสาน
ให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ มีประชาชนได้รับบริการ ๙๒,๗๓๐ ราย



๑๓ 

 

ให้บริการจัดหางาน จ านวน ๓๑๖,๓๑๓ คน โดยได้รับการบรรจุงาน ๑๗๐,๙๔๕ คนฝึกอบรมแรงงานไทย
ให้มีศักยภาพได้มาตรฐาน ๑,๑๖๐,๖๕๑ คน และเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๑๔,๔๕๗ คน จัดส่ง
แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ จ านวน ๓๖,๗๒๐ คน และจัดโครงการสินเชื่อ SSME_OTOP เพ่ือผู้
ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์และเริ่มมีลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียด
โครงการฯ กับธนาคาร 

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยจัดประชุมหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเด็นการปรับลดระดับของประเทศไทยใน
รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้
มนุษย์ของประเทศไทยประจ าปี ๒๕๕๗ รวมทั้งจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการค้ ามนุษย์  จ านวน ๕ คณะ ได้แก่  คณะอนุกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์
คณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา 
การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าวคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมทั้งมีการจัดระเบียบคนขอทานน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร รวม ๔๓๑ คน เป็นคน
ไทย ๑๙๐ คน คนต่างด้าว ๒๔๑ คน ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
จ านวน ๓,๕๑๖ คน ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ แห่ง   
มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง ๒๐,๓๕๓ คน รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลของเรือประมงและแรงงานประมง ร่วมกัน
ระหว่าง ๗ หน่วยงานภาครัฐส าหรับใช้บูรณาการตรวจตราเรือประมงและแรงงานประมงเพ่ือป้องกัน
การค้ามนุษย์ 

๓) การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ
สวัสดิการชุมชนโดย 

  ๓.๑) ส่งเสริมแรงงานให้ได้รับการคุ้มครอง โดยให้ความคุ้มครองแก่
ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๙) ๑๑.๑๓ ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๑๑ จากเป้าหมาย ๑๑.๒๓ ล้านคน) ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ๙,๒๔๐,๑๖๙ ราย 
เป็นเงิน๑๒,๘๘๔ ล้านบาท ให้ความคุ้มครองลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จ านวน ๙.๑๐ ล้านคน 
(คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๐ จากเป้าหมาย ๙.๒๒ ล้านคน) มีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน 
๒๓,๙๖๘ ราย เป็นเงิน ๓๑๓.๐๖๗ ล้านบาท ให้ความคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบตามมาตรา ๔๐ 
จ านวน ๒.๕ ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากเป้าหมาย ๒.๑๕ ล้านคน) มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทดแทน จ านวน ๒๕,๐๘๙ ราย คิดเป็นเงิน ๗๙.๐๔ ล้านบาท 



๑๔ 

 

  ๓.๒) การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสโดย
ด าเนินการฝึกทักษะอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่หลักสูตร ๔๔ วันให้สตรีและครอบครัวที่ว่างงาน
และมีฐานะยากจนทั่วประเทศ บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กในสถาบันให้การสงเคราะห์และคุ้มครอง
สวัสดิภาพแก่เด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ รวม ๓๐ แห่ง เพ่ือเตรียมความพร้อม  
ในการกลับสู่ครอบครัวและสังคม ๖,๐๖๓ คน ให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์แก่เด็ก
และสตรีที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากเอดส์ ๑,๘๒๒ ราย ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น การประชุม อบรม รณรงค์ อบรม ผลิตสื่อสนับสนุน พัฒนา
เครือข่าย พัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
OSCC ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗– ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ได้รับการแจ้งเหตุ
ทั้งสิ้น ๑๕,๕๖๙ กรณี โดยได้รับแจ้งผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่สายด่วน จ านวน ๑๔,๐๖๔ กรณี, Walk-in 
จ านวน  ๒๘๙ กรณี และ Social media จ านวน ๑,๒๑๖ ครั้ง 

  ๓.๓) การพัฒนา/ส่งเสริมระบบการออมโดยด าเนินโครงการเงินฝากถึง
ใจวัยเกษียณ มีผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘ (สิ้นสุดโครงการ) จ านวน ๔๒,๙๕๓.๕๑ ล้านบาท โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุขเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะเร่งด่วนมีผลการด าเนินงาน ๑๐,๖๙๐ บัญชี วงเงินท านิติกรรม ๒,๔๓๔.๕๘ ล้านบาท
โครงการสินเชื่อเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๑ ปี ธอส. เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ า 
มีผลการด าเนินงาน ๒,๒๐๙ บัญชี วงเงินท านิติกรรม ๑,๗๗๓.๕๕ ล้านบาท โครงการสินเชื่อร่วมกับการ
เคหะแห่งชาติ เพ่ือจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีผลการด าเนินงาน ๘,๙๙๑ 
บัญช ีวงเงินท านิติกรรม ๔,๑๑๐.๗๕ ล้านบาท การด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ
และยั่งยืน สศค. อยู่ระหว่างการเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน การพิจารณาน าระบบ Negative Income Tax (NIT) มาใช้สศค.อยู่ระหว่างการยกร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน โดยรับฟังรวมความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ต่างๆ และได้จัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ รวมทั้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมและขอความร่วมมือทางวิชาการกับ IMF
ความก้าวหน้าพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔อยู่ระหว่างน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งต่อไปต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึง
กฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  

  ๓.๔) การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น
ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยการจัดท าข้อมูลสถานะพ้ืนที่ต าบล ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
๑๒๐ ต าบล เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุม
การพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการ



๑๕ 

 

บ้านมั่นคงเพ่ือผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบทโดยสร้างกลไกร่วมในพ้ืนที่มีผลการด าเนินงาน ณ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๘ รวม ๓๘ โครงการ ๑๖,๑๔๖ หน่วย การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยภายใต้
โครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ผลการด าเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ จ านวน 
๒๘๑,๕๕๖ หน่วยและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน๑๒ โครงการ ๕,๙๓๑ หน่วย 

  ๔) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยด าเนินโครงการบ้านพักเพ่ือ
ผู้สูงอายุ ผลการด าเนินงานในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน ๒ แปลง เป็นโครงการ “ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ” 
และ“ศูนย์ธาราบ าบัด” โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ตาม
แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  จ านวน ๑๐๐ หลัง ในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
แพร่ สิงห์บุรี ลพบุรี อุบลราชธานี สุรินทร์ เลย และจันทบุรี โดยได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการในจังหวัดลพบุรีแล้วเสร็จโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไดจ้ดัท าสือ่และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุและการสร้าง
ความเข้าใจฯโครงการความสุขผู้สูงวัยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกลไก
การดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๕ รุ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
เตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ จ านวน ๕ รุ่น ระยะที่ ๒ 

๕) การจัดระเบียบสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการเชิญผู้แทนกระทรวง
วัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรายการสนทนาแนวทางที่จะท าให้มีการน า
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไปใช้ในทางปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจ าวันและเปิดรับฟังแนวคิดจากทุกภาค
ส่วนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนเรียนรู้ปฏิบัติ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทยจัดท าแผ่นป้ายไวนิลค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ติดตั้ง/ประดับที่อาคารของหน่วยงาน 
ลงเผยแพร่ในหนังสือที่ดินสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแบนเนอร์ทางเว็บไซต์ การประปา
นครหลวง จัดท าโปสเตอร์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการเผยแพร่ตามส านักงานประปาสาขาและส านักงาน
ใหญ่ รวมทั้งได้จัดท าโครงการ Young MEA  สร้างเครือข่ายและปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนและ
ครอบครัวด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ร่วมรณรงค์ “โครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข”อย่างต่อเนื่องโดยสัมภาษณ์ผู้แทนกรมการศาสนา และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถึงแนวทางการด าเนินงาน “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข”   
ในปี ๒๕๕๘ 

๖) การจัดหาที่ดินท ากินจัดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยากจนแล้ว ๑,๑๒๓ แปลง 
อนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
ชนบท ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดคือ จังหวัดตาก ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี และอุดรธานี รวม ๘๐๔ แปลง 



๑๖ 

 

โครงการการบริหารที่ราชพัสดุเพ่ือให้ราษฎรอยู่อาศัยและท ากินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ปัจจุบัน
ด าเนินการได้ประมาณ ๑,๔๙๘ รายส่วนการน าที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยที่ท ากิน กรมธนารักษ์ประสานแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องส่งคืนที่ราชพัสดุรวม 
๕๕๑ แปลง เนื้อที่ ๘,๕๘๒ไร่ เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเตรียมความพร้อมน าที่ราชพัสดุมาใช้ประโยชน์บรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน และจัดท าโครงการน าร่องจังหวัดพิษณุโลกในปี ๒๕๕๘  ส่วนการคืนที่
ราชพัสดุแปลง บร.๘๐๘ อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ และแปลง ปจ.๒๕๙ อ.กระบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตาม
นโยบาย คสช. อยู่ระหว่างการส่งมอบ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

๗) การพัฒนากฎหมายด้านสังคม ได้ประกาศพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗  ในราชกิจจานุเบกษา แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗นอกจากนั้นยังมีการ
ผลักดันกฎหมายที่ส าคัญ เช่น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่..)     
พ.ศ. . . . .  ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่ งยั่ วยุพฤติกรรมอันตราย พ .ศ. . . . .                 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. .... 
เป็นต้น 

๒.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยจัดประชุมเวทีสาธารณะส่วนภูมิภาค  

ใน ๔ ภูมิภาค เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการจัดท า Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙)  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะปฏิรูปด้านการศึกษาของประเทศจัดเสวนา 
"ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน"ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษาโดยจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนการสอนทั้งการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดเรียนการสอนพัฒนาการศึกษาโดยใช้ผล
ประเมินเป็นโจทย์ในการพัฒนาและน าแนวทางจากประเทศต้นแบบที่ดีมาปรับใช้ น าแนวทางการสอบ 
PISA มาใช้ขับเคลื่อนระบบการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตเปา้หมาย
ยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) ก าหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียน
คล่องและสื่อสารได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ        
มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับ ๓๖,๖๒๕ แห่ง พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 ๒) การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือ
ด้อยโอกาสโดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐาน จ านวน 
๑,๒๓๓,๕๖๙,๙๙๕ บาท ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๗  จ านวน ๖๘๗,๓๐๓ คน และจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๘๔,๙๙๘,๑๕๔,๙๐๐ บาท ให้กับ
ผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  



๑๗ 

 

จ านวน ๑๑,๕๙๑,๖๒๗ คน ให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปัจจุบันมีผู้กู ้จ านวน 
๗๓๘,๖๑๓ ราย เป็นเงิน ๒๙,๔๐๕.๕๙ ล้านบาท จากสถานศึกษา ๔,๑๓๐ แห่งและกองทุนเงินกู้ยืม
เพื ่อการศึกษาที ่ผ ูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ป ัจจุบ ันมีผู ้กู ้จ านวน ๖๖,๘๒๘ ราย เป็นเง ิน 
๔,๔๒๘.๓๓ ล้านบาท จากสถานศึกษา ๒๙๐ แห่ง และได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือควบรวมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ.ขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอ ต่อส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังจัดบริการการศึกษาบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ บุตร
ของแรงงานต่างด้าว เด็กในพื้นที ่ชายแดนและเด็กที ่ตกหล่น ยากจน ไร้ที ่พึ ่ง รวมทั ้งจัดบริการ
การศึกษาให้กับเด็กที่ตกหล่น ยากจนไร้ที่พ่ึง โดย กศน. ต าบล จ านวน ๗,๔๒๔ แห่ง 

 ๓) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยด าเนินโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนเพ่ือน าร่องการกระจายอ านาจลงสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาร่างประกาศหลักเกณฑ์การอุดหนุนทาง
การเงิน และให้ความช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ...พัฒนาสาระการเรียนรู้ พัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ๕๔,๑๒๑ คน การอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนจ านวน ๑,๕๙๖,๑๑๑ คน จ านวน ๓,๑๘๑ โรง และอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียน จ านวน ๔๐๕,๐๘๙ คน จ านวน ๑,๘๙๓ โรงรวมทั้งส่งเสริมสถานประกอบการภาค
ธุรกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่สถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ๓๗๓ แห่ง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๑๓๓ แห่ง  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ๑๐๗ แห่ง และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ๖๔๗ แห่ง 

 ๔) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การศึกษา
นอกระบบในวัดแบบไม่เป็นทางการ เชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เข้าด้วยกัน จ านวน ๑,๑๐๒ แห่ง 
ในพ้ืนที่ ๕๐๔ อ าเภอ ใน ๗๕ จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูล) จัดการศึกษาและกิจกรรม 
อาทิ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพระยะสั้น) และจัดการศึกษาให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือ
หรือผู้สนใจที่ต้องการรู้หนังสือไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะชีวิตจัดแหล่งเรียนรู้
ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 
๗,๔๒๔ แห่ง และจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อภาพยนตร์โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผูช้มทีเ่ปน็เดก็และเยาวชน 
จ านวน ๒๒๓,๓๕๙ คน 

 ๕) การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และเร่งผลิตและ
พัฒนาการก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ โดยจัดท าประชาพิจารณ์ (ร่าง) 
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. .... จัดท ามาตรฐานอาชีพ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยจัดอบรมแบบเข้มด้วยหลักสูตรเร่งรัดให้กับนักเรียน
ระดับ ปวช. ๑,๐๐๐ คน เปิดสอนหลักสูตร English Program (EP) ๖ แห่ง และหลักสูตร Mini English 
Program ๑๔๑ แห่ง มีนักเรียนทั้ง ๒หลักสูตร ๔,๐๐๐ คน พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการ
วิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของครูและนักศึกษา รวม ๖๐๐ คน ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาโดย



๑๘ 

 

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุกเตรียมความพร้อม
อาชีวศึกษาให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา ๗๙ คน จัดศูนย์อาชีวะอาสา จัดกิจกรรม “อาชีวะเอกชน สร้างคน   
สร้างชาติ”  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒,๐๐๐ คน สถานศึกษา ๘๕ แห่ง พัฒนารูปแบบ “ชุมแพโมเดล” ในการ
แนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา แบบเชิงรุก ส่งเสริมการจัด
อาชีวศึกษาทวิภาคี ร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการผลิตก าลังคนรองรับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ และจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนมีผู้รับบริการการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับ 
ปวช. และ ระดับ ปวส. ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ จ านวน ๑๖,๔๘๐ คน มีผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ณ ไตรมาส ๑ จ านวน ๓,๙๘๒ คน/๔๔ 
ชุมชน 

 ๖) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการพัฒนาระบบ
การผลิตครูคุณภาพแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ผลิตครูคุณภาพด าเนินโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบโครงการผลิตครูมืออาชีพ ใน
รูปแบบประกันการมีงานท าด าเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน
พัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูโดยรับรองคุณวุฒิและ
ปริญญาที่เป็นสาขาขาดแคลนตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ จ านวน ๙๘ สาขา จัดท าร่างหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาโดยมีการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๕,๓๖๙ โรง ครอบคลุมผู้เรียน 
๑,๐๑๕,๙๗๔ คน และโครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา (MoENET)  มีหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
ศธ. จ านวน ๓๕,๐๒๒ แห่ง สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ ๑๐ ,๖๓๓ แห่ง
โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย มีจ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ๑๔ ฐาน จ านวนบทความ
ในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้  ๒๔,๘๒๒,๑๔๙ เรื่อง และจ านวนความถี่การเข้าใช้บริการ ๑๐,๔๓๑,๐๖๕ ครั้ง 

 ๗) การสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยมีการด าเนินงานอาทิ (๑) จัดท าโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และความมั่นคง มีผลการด าเนินงานโครงการท่ัวประเทศ รวม ๗๖ จังหวัด ๑๔,๑๔๔ หมู่บ้าน 
๒,๕๐๐ ต าบล และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓,๘๘๙,๔๐๓ คน (๒) จัดท าโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕ และ
ตั้งใจรักษาศีล ๕ เพื่อความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้มีการด าเนินการรวม 
๗,๑๐๐ หมู่บ้าน (จังหวัดทั่วไป ๖๕ จังหวัด รวม ๑,๙๑๙ หมู่บ้าน และจังหวัดต้นแบบ ๑๑ จังหวัด รวม 
๕,๑๘๑ หมู่บ้าน) และ (๓) จัดกิจกรรม "คืนความสุขให้คนในชาติ" เพ่ือส่งเสริมแนวทางการขับเคลื่อน
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปและคืนความสุขให้คนในชาติ จ านวน ๑๙ ครั้ง เป็นต้น 

 ๘) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม โดยจัดนิทรรศการ
พิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ จัดท าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวร



๑๙ 

 

สถานมงคล (วังหน้า) รณรงค์การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย และรณรงค์กินของไทย 
ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๔ 
จ านวน ๒๕ เรื่องการปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการส่งมอบ
โบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ Bowers กลับคืนประเทศไทย จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จ านวน ๕๕๔ ชิ้น
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การออกแบบผ้าไทย)จัดพิพิธภัณฑ์
เคลื่อนที่ส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ จัดแสดงเครื่องประดับอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ ศาลา
เครื่องราชอิสริยยศฯ โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โครงการพัฒนาหอสมุด
แห่งชาติเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์    
คีตศิลป์และช่างศิลป์ทั้งไทยและต่างประเทศ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘ กว่า ๕๐ ครั้งทั่วประเทศ 
รวมทั้งโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพระราชฐาน  และการ
ส่งเสริมเทศกาลและประเพณีต่างๆ อาทิ จัดแสดงโขนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
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 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสืบ
สานมรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ของเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน โดยมีนักเรียนและเยาวชน ภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ตามสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมถึงในส่วน
ภูมิภาค ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๕๘ และโครงการอบรมบ่มเพาะความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยจัด
กิจกรรมการเสวนาวิชาการทางศิลปะในบริบทของอุษาคเนย์ เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ์
บ้านจิมทอมสัน กรุงเทพฯผู้เข้าร่วมการเสวนา จ านวน ๒๐๐ คน 

 ๑๐) การปลูกฝังค่านิยมหลัก และค่านิยมความเป็นไทย โดยการเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อาทิ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหลักสูตรการบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยจัด
อบรมไปแล้ว ๘ รุ่น เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการอบรมรวม ๘,๓๕๘ คน รวมทั้งการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ตระหนักรู้และน าค่านิยม ๑๒ ประการ  
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น การจัดท าเพลงรักชาติร่วมสมัย บทเพลง “ค่านิยม ๑๒ ประการ” การ
ผลิตรายการโทรทัศน์ละครสร้างสรรค์เกี่ยวกับน้ าใจไมตรีและค่านิยม ๑๒ ประการ ออกอากาศผ่านทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ และการจัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” ให้กับนักศึกษา ประชาชน 
เป้าหมายจ านวน ๖๔,๙๐๐ คน ใน ๙๒๘ อ าเภอทั่วประเทศรวมทั้งประกาศพ้ืนที่คุณธรรม ๔ จังหวัด    



๒๐ 

 

น าร่อง ตามแผนงานการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมกับเครือข่าย
ขับเคลื่อนคุณธรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ คือ จังหวัดพิจิตร พัทลุง บุรีรัมย์ และราชบุรี 

         บทวิเคราะห์ 

การขับเคลื่อนนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในช่วง
ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 – มกราคม 2558 ส่วนราชการได้เร่งรัดขับเคลื่อนงาน/โครงการ
ส าคัญให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2558 และการด าเนินงานตาม      
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ส าหรับข้อมูลในส่วนของมิติด้านการศึกษา มีการเร่งรัดการด าเนินการ     
ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา การขับเคลื่อนหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้าง
โอกาสทางการศึกษาผ่านกองทุน กยศ. กรอ. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน บ้าน วัด โรงเรียน    
สร้างครูผลิตครู และพัฒนาครู โดยมุ่งสร้างครูเก่ง ดี มีคุณธรรม ปฏิรูปรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู 
แล้วเร่งผลิตและพัฒนาก าลังให้มีความสามารถในการแข่งขันผ่านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในระดับ
อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ส าหรับมิติด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม เร่งด าเนินการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ผ่านโครงการหมู่บ้านศีล 5 

ความคืบหน้าของการด าเนินการในภาพรวม พบว่า ส่วนราชการส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากไตรมาสแรก และมีผลผลิตของการ
ด าเนินการที่เป็นรูปธรรมสะท้อนถึงการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างชัดเจนขึ้น  

      ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ    ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการก าหนดจุดเน้นส าคัญของการขับเคลื่อนงาน/โครงการในแต่ละนโยบาย และก าหนด
ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในภาพรวม เพื่อน าไปสู่การก าหนดทิศทางและเร่งรัดด าเนินการ
ของส่วนราชการในแต่ละนโยบายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 

นโยบายที่ ๕  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 ผลการด้าเนินงานท่ีส้าคัญ 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 

๑) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพมาตรฐาน โดยเน้น
เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้มีสิทธิภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า ผู้ป่วย HIV และ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษา ๒๐๖,๒๔๐ ราย ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับการดูแลสุขภาพ ๓๔,๑๙๓ ราย 
และผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค 
๒,๔๔๒,๓๑๔ ราย 



๒๑ 

 

๒) จัดบริการการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน โดยมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิการ
รักษาพยาบาลตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น ๑๑.๔๔ ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๘๘ จากเป้าหมาย ๑๑.๕๗ ล้านคน 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๑) สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต โดยจัดตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการ
เขตสุขภาพ ๑๒ เขต และมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ 
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒ และจัดตั้งส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑ – 
๑๒ โดยก าหนดกรอบโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังส านักงานเขตสุขภาพ และบทบาทและภารกิจของ
ส านักงานเขตสุขภาพ รวมถึงอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพ และรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตสุขภาพ 

๒) พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยพัฒนาการท างานในรูปแบบทีมหมอประจ าครอบครัว 
(Family care team) โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินการ จัดท าแนวทาง/คู่มือการ 
การด าเนินการส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินการแก่ผู้บริหารทั้งส่วนกลาง /     
ส่วนภูมิภาค และติดตามผลการด าเนินการ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีทีมหมอครอบครัว ๕,๐๐๐ ทีม และศูนย์
เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวกระจายในทุกเขต รวมทั้งสิ้น ๔๔ แห่ง รวมทั้งมีรูปแบบการด าเนินการ
บริการระดับปฐมภูมิจัดการปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ ๑๘ เรื่อง มีแพทย์ที่ปรึกษาจากโรงพยาบาลชุมชน 
๒๕๐ แห่ง อีกทั้งยังด าเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมือง และชุมชนหนาแน่น 
โดยมี โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เป็น รพ.แม่ข่าย รวมทั้งสิ้น ๒๕๒ แห่ง 

๓) จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย 

๓.๑) ทารกและเด็กเล็ก (๐-๕ ปี) โดยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ...  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไข 
ร่าง พ.ร.บ.ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าประชาพิจารณ์ นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือสถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่งจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกให้กับผูห้ญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์
ทุกรายตลอดการตั้งครรภ์ และผู้หญิงท่ีให้นมบุตร ๖ เดือน หลังคลอด เพ่ือแก้ปัญหาความพิการทาง
สติปัญญาของเด็ก 

๓.๒) วัยเรียน (๕-๑๔ ปี) โดยด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ าหนักเด็ก 
วัยเรียนเพื่อลดปัญหาภาวะอ้วน และอยู่ระหว่างติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 
นอกจากนี้ ได้เริ่มด าเนินการตรวจคัดกรองเด็กเริ่มอ้วนและเด็กอ้วนในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๓ ๔ ๖ และ ๑๒ 

๓.๓) วัยรุ่นและวัยท้างาน (๑๕-๕๙ ปี) โดยจัดพิมพ์องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดู
วัยรุ่นและความเป็นพ่อแม่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น ๓๘๐ ชุด และพัฒนา/ผลิตสื่อ New Media เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่วัยรุ่น พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรม
เสี่ยงของประชาชนวัยท างาน ย้อนหลัง ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗) เพื่อใช้จัดท าเกณฑ์พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม รวมทั้งประชุมทบทวนและพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยท างานตาม
ประเด็น ๓อ ๒ส  



๒๒ 

 

๓.๔) ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด าเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในพ้ืนที่
เป้าหมาย ๒๔ จังหวัด โดยจัดฝึกอบรมการตรวจคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ให้แก่ Aging 
Manager และผู้ปฏิบัติงานจริงจากเขตภาคกลาง ๒๐๐ คน และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care 
giver) ๔๘ คน อบรม Care manager ๑๔๓ คน ขณะที่ได้มีการให้บริการแก่ผู้พิการทั้งสิ้น ๒๓๙ ราย 
ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การออกเอกสารรับรองความพิการและจดทะเบียนคนพิการ การผลิตขา/แขน
เทียม การซ่อมแซมและเปลี่ยนกายอุปกรณ์ที่ช ารุด และการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ประเภทอื่นๆ  

๔) พัฒนาประชาชนให้ดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  โดยจัดท า 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในต าบลจัดการสุขภาพ และแนวทางการด าเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือแนวทางดังกล่าว ๓,๗๐๐ เล่ม 
เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสาธารณสุขในพ้ืนที่เป้าหมายน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพระดับต าบล 

๕) สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่าง
ครบวงจร โดยด าเนินการจัดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานกับ OPD ปกติที่ได้มาตรฐาน ๓๖๑ แห่ง 
และสนับสนุนงบประมาณส าหรับกระบวนการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP ให้กับโรงพยาบาลที่
มีการผลิตผ่านมาตรฐาน GMP รวมทั้งสิ้น ๑๕ แห่ง 

๖) คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย โดย
ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพ/มาตรฐานเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิต
และจ าหน่าย รวมทั้งจัดท าหนังสือและส่งเครื่อง I-Reader ส าหรับวัดค่าไอโอดีน และ I-reagent (น้ ายา
ทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค) ให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และจัดท า Fact sheet 
การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกลือบริโภค ณ จังหวัดน่าน 

๗) พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ โดยจัดตั้ง palliative care unit ในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ๑๑๖ แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ ๑๖ แห่ง ครอบคลุม         
ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคส าคัญ ได้แก่ การขาดมาตรฐานกลาง
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ชัดเจนท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ซึ่งในส่วนนี้กรมการแพทย์
ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของไทย
(Standardize Hospice Care in Thai) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๕.๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

๑) เฝ้าระวังโรคติดเชื อไวรัสอีโบลาและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื อ
ไวรัสอีโบลา โดยจัดท าแนวทางการสอบสวนโรคอย่างละเอียดทั้งในส่วนของการสอบสวนโรคเมื่อพบ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และกรณีที่พบผู้ป่วยในชุมชน โดยประยุกต์จากแนวทางขององค์การอนามัยโลก 
และศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในประเทศ



๒๓ 

 

ไทย โดยเฉพาะด้านการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมกับการถอดบทเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการสอบสวนโรคแต่ละกรณี รวมถึงปัญหาที่พบจากการซ้อมสถานการณ์สมมุติ
ส าหรับทีมสอบสวนโรคในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการพัฒนาทีมสอบสวนโรค โดยจัดตั้ง
คณะท างานจากภาคส่วนต่างๆ และจัดสรรให้มีค่าตอบแทนเสี่ยงภัยส าหรับผู้ที่ออกปฏิบัติการสอบสวน
และควบคุมโรคโรคอีโบลา รวมทั้งด าเนินการคัดกรองโดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งจะ
ซักประวัติ วัดอุณหภูมิ และคัดกรองผู้เดินทางประเทศกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าประเทศไทย 

๒) เฝ้าระวังโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒ เฉพาะในกลุ่มที่ไปประกอบพิธี
ฮัจจ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ด าเนินการคัดกรอง 
ผู้เดินทางที่ไปประกอบพิธีฮัจจ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย จากจ านวนผู้ลงทะเบียนไปประกอบพิธีฮัจจ์ 
๑๐,๑๙๙ คน พบว่า เข้าข่ายเฝ้าระวัง ๓๐ ราย แต่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรค 
โคโรน่าไวรัสฯ  นอกจากนี้ ผลจากการเฝ้าระวังติดตามกลุ่มที่เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจจ์ที่
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเดินทางกลับมาครบแล้ว พบว่า ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ 

๓) พัฒนาศักยภาพทีมประเมินสถานการณ์สาธารณสุขระดับเขต/ระดับจังหวัด
(Situation Awareness Team: SAT) โดยจัดตั้งทีมประเมินสถานการณ์สาธารณสุขระดับเขต/ระดับ
จังหวัดตามแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการประเมินสถานการณ์สาธารณสุข และจัดเวร
ทีมตรวจสอบข่าวการระบาดและสอบสวนโรค รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์และตรวจสอบขา่ว
การระบาดแบบบูรณาการ และพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขเพ่ือรองรับ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทางสาธารณสุข  

 ๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 

  ๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร มีผู้ป่วยจากอุบัติเหตุยานยนต์
เข้ารับบริการด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม –๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น 
๑๐๕,๕๘๑  ราย นอกจากนี้ ได้มีการจัดอบรมเทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานสหสาขา และอบรมการด าเนินงานป้องกันและลดการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนให้กับบุคลากรของส านักงานควบคุมป้องกันโรค (สคร.) และเขตบริการสุขภาพ 

  ๒) คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้
ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรคในการลงพ้ืนที่สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลระดับ
เขตทั่วประเทศ และจัดท าความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่นเพื่อทดลองน าร่องศึกษาการเกิดอุบัติเหตขุอง
รถพยาบาลย้อนหลัง รวมทั้งจัดอบรมเทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนให้กับ
บุคลากรสาธารณสุขและทีมงานสหสาขา และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขับเคลื่อนการ
ท างานร่วมกับทุกภาคส่วน  

  ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอบุตัเิหตุ
ทางถนน โดยรณรงค์ลดความเร็วในการขับขี่ การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนส าหรับเด็ก  และการ
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังด าเนินการติดตามและประเมินผลการ



๒๔ 

 

ปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น และจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการสร้างความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อาทิ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การแก้ไขปรับปรุงถนนใหอ้ยู่
ในสภาพที่มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ ผู้ขับขี่
ยานพาหนะยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อาทิ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เมาแล้วขับ 
และไม่สวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ การที่ประชาชนใช้รถยนต์เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิล าเนาเป็น
จ านวนมากในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ประกอบกับเส้นทางทั้งถนนสายหลักและสายรองมีหลายเส้นทาง 
รวมกันเป็นระยะทางยาว แต่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
งบประมาณมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

นโยบายที่ ๖  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
รัฐบาลไดเ้ร่งรัดการขับเคลื่อนการบรหิารเศรษฐกิจของประเทศ โดยในเดือนที่ผ่านมาไดด้ าเนิน

นโยบายด้านต่าง ๆ สรปุไดด้ังนี้ 

6.1 ด้านการเร่งรัดการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 ส่วนราชการเบิกจ่ายได้รวม    
ร้อยละ 37.63 แบ่งเป็นรายจ่ายประจ าร้อยละ 42.75 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 13.08 ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายจ านวนมาก  ทั้งนี้ แม้ว่าส่วนราชการส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ    
จัดจ้าง แต่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนก็ยังต่ ามาก สมควรที่จะต้องเร่งรัดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ เร่งรัดการด าเนินการ 

6.2 ด้านการดูแลเกษตรกรได้มีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีโครงการที่มี
ความคืบหน้าส าคัญ ดังนี้ 

- โครงการประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งการจ าหน่ายประกันได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีเกษตรกรเสนอขอรับสินไหมทั้งสิ้น 5,650 ราย  

- มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แกผู้มีรายได้น้อย และการช่วยเหลือด้านสินเชื่อต่าง ๆ  
- การระบายข้าวในสต๊อกของรัฐฯ ซึ่งได้จัดให้มีการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารของรัฐ

ครั้งที่ 1/2558 ปริมาณ 9.99 แสนตัน ซึ่งมีผู้ยื่นซองเสนอราคาจ านวน 100 ราย นอกจากนี้ ยังได้น า
ข้าวไปบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน 8 จังหวัดภาคใต้ อีกด้วย 

- จัดท าตลาดเกษตรกรเพ่ือเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตผลจากเกษตรกรโดยตรง
ซึ่งปัจจุบันได้เปิดครบ 77 จังหวัด 86 แห่งแล้ว 

6.3 ด้านการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนปัจจุบันมาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (Nano Finance) ได้มีผลใช้บังคับแล้ว  
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6.4 ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ด าเนินการเร่งส่งเสริม
การลงทุนในประเทศ ลดอุปสรรคในการส่งออก พัฒนาการขยายตลาดการค้าตามตลาดที่มีศักยภาพ
รวมทั้งตลาด online พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  

6.5 ด้านการท่องเที่ยวในประเทศ กรมการท่องเที่ยว ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ร่วมกันจัดท า
บันทึกข้อตกลง ด้านการจดทะเบียนและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ด้านการประสานงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการก ากับดูแลและป้องปราม และด้านการส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพ่ือ
แก้ไขปัญหาทัวร์นอมินี  นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือส่ งเสริมการใช้จักรยานเป็น
ทางเลือกในการเดินทางอีกด้วย 

6.6 ด้านการรักษาเสถียรภาพของราคา ได้ดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และจัด
งานจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้มีการขยายระยะเวลาด าเนิน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (รถเมล์และรถไฟฟรี) ออกไปอีก 6 เดือน 
(1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2558) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีการทบทวนความเหมาะสมของ
มาตรการส าหรับการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในระยะต่อไป โดยอาจก าหนดให้มีการให้บริการฟรี
เฉพาะกลุ่มแบบมีเงื่อนไขและหรือให้ส่วนลดแทน 

6.7 ด้านการบริหารจัดการพลังงานจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้ง
ผลักดันพลังงานทางเลือกและการประหยัดพลังงาน เช่น การผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากขยะ     
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดท าแผนพลังงานทดแทนและแผนอนุรักษ์พลังงาน  ทั้งนี้ 
การพัฒนาโรงไฟฟ้าจากขยะยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ อาทิ องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) มีงบประมาณจ ากัดในการบริหารจัดการขยะซึ่งต้องอาศัยการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินการ         
การต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะของประชาชนบางพ้ืนที่ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะได้เร่งแก้ไขต่อไป นอกจากนี้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานให้สะท้อนต้นทุนและเกิดประสิทธิภาพ  

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

6.9 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั้งระบบรถไฟทางคู ่17 โครงการ รถไฟฟ้า 8 โครงการ พัฒนาการขนส่งทางถนน 13 โครงการ 
พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ เช่น พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ศึกษาการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย และพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ า โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือ
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อเนกประสงค์ คลองใหญ่ จ.ตราด ปรับปรุงท่าเรือจ านวน 17 แห่ง และโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2558 และสามารถ
รับมอบรถได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 

6.10 ด้านการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ คนร. ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งมีมติเห็นชอบกรอบและ
โครงสร้างการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบก ากับดูและและระบบ
บรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ รับทราบผลการพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของ รฟท. ขสมก เห็นชอบ
ในหลักการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ .ศ. 2558-2565 และ
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 เห็นชอบในหลักการให้ กฟภ. ด าเนิน
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล และเห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงอัตรา
ค่าจ้างตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 

6.11 ด้านการขับเคลื่อน Digital Economy  ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ Hard 
Infrastructure , Soft Infrastructure, Service Infrastructure, Digital Economy Promotion, 
Digital Society และ Knowledge Resource รวมถึงการใช้ดิจิทอลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ
การเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ 

บทวิเคราะห์ 

เศรษฐกิจไทยปัจจุบันก าลังมีการฟ้ืนตัวจากปีก่อน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลต้องเร่งรัด
สนับสนุน เพ่ือให้เศรษฐกิจสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน  ในระยะเร่งด่วนยังคงมีความจ าเป็นใน
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐเพ่ือให้มีเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันการเบิกจ่ายภาครัฐ
ยังคงต่ ากว่าเป้าหมายมาก  พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น อาทิ ปัญหาทางด้านพลังงานของ
ประเทศ  ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน  ปัญหาค่าครองชีพ เป็นต้น  นอกจากปัญหาเร่งด่วนที่กล่าว
แล้ว  จ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนแผนงานในการดูแลธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้
มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ และ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจ าเป็นต้องมีการ
ขับเคลื่อนเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐต่อไปเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 
ประกอบกับการเร่งการเตรียมผู้ประกอบการและรากหญ้า ให้พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต่อไป 

นโยบายข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

 การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ ๗ มีประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการ
ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ได้แก่ การเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ
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เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ทุกภาคส่วน เพ่ือให้สาธารณชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม เห็นโอกาส
และใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ไทยยังต้องด าเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ การ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เอื้อและสอดคล้องกับพันธกรณีในกรอบอาเซียน 
การอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมขีดความสามารถของ SMEs 
โดยน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทที่แข็งขันของไทยและเตรียม
ความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่นยืน 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี      
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 ๘.๑  การสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  โดยการ
ส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอกรอบการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ BOI ได้น าไปพิจารณาใช้ในการสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยจ านวน ๗๔๔ โครงการ (ต่อเนื่อง ๔๖๓ 
โครงการ และใหม่ ๙๙ โครงการ) และด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๘๒ โครงการ การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการหน่ึงต้าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ๕ ภูมิภาคโดยมีสินค้าที่ได้รับการทดสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จ านวน 4,439 
ผลิตภัณฑ์ 
 ๘.๒  การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  โดยการส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคผลิตและบริการ (Talent Mobility)โดยมีนักวิจัย
เคลื่อนย้ายไปจ านวน 27 คน และนักศึกษาจ านวน 31 คน รวม 58 คน ไปปฏิบัติงานวิจัยและช่วย
สนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตและบริการ และอยู่ระหว่างการติดตามการ
ด าเนินงานศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility  ในพ้ืนที่ภาคเหนือ  การขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาและน้าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ อยู่ระหว่างการจัดท านโยบาย 
National STEM Policy for Competitiveness หรือ การพัฒนานโยบายเพ่ิมผลิตภาพของ STEM 
Workforce ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการและอยู่ระหว่างการวางแนว
ทางการจัดท ารูปแบบการเรียนรู้ STEM ในเด็กแต่ละช่วงชั้น  
 ๘.๓  การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน้า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  โดยการผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓๐๐% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
จัดท าแนวทางและขั้นตอนการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี (R&D Tax 
Self-Declaration)  นอกจากนี้  ได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ได้รับการ
ลดหย่อน โดยก าหนดสิทธิประโยชน์การลดหย่อนแยกตามขนาดของบริษัท  และอยู่ระหว่างการยกร่าง
กฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   
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 8.4 การบริหารจัดการน ้า  ได้มีการเปิดศูนย์บริการให้ข้อมูลน้ าเคลื่อนที่ในภาวะ
ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  โดยศูนย์แห่งนี้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของ “คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ” ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่บัญชาการ
และประมวลผลได้ทุกสถานการณ์ สนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมถึงให้บริการข้อมูลน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน ได้ด าเนินโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้ส่งมอบระบบน ้าอุปโภค-บริโภคให้กับชุมชน 
ภายใต้โครงการ "ส่งน้ าสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง"  ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด (รวม 17 หมู่บ้าน) 
 ๘.๕ การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม โดยการจัดตั งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคน
พิการและผู้สูงอายุ (องค์การมหาชน) (Institute of Technology for Persons with Disability 
and Elderly Persons(Public Organization)) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเสนอเรื่อง การจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การมหาชน) ต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและจะได้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รวมถึงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ 
www.aseantalent.net เพ่ือเป็นที่รวบรวมข้อมูลส าคัญและรายงานผลการศึกษา โครงการ ASEAN 
Talent Mobility  ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ากรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการต่างประเทศและแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ของไทย 
 
นโยบายที่ 9   การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 
  ๙.๑ เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

      ๙.๑.๑  การหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
 ด าเนินการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้โดยมีผลคดี (ข้อมูล  

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 2557 –29มกราคม ๒๕๕8 )ดังนี้ 
-การบุกรุกพ้ืนที่ป่า 936คดี ผู้ต้องหา 202 คน พ้ืนที่ 34,022-2-7.05 ไร่ 
-การลักลอบตัดไม้ 1,104 ครั้ง ผู้ต้องหา459คน ปริมาตรไม้ 2,336.66 

ลูกบาศก์เมตร 
- การด าเนินคดีเกี่ยวกับป่าไม้และอุทยานแห่งชาติกว่า 1,110 คดี คิดเป็น

เนื้อที่ป่าที่กลับคืนมาได้กว่า 26,604 ไร ่
        9.1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
มีเป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ รวม 21,850 หมู่บ้าน พ้ืนที่ประมาณ 10 ล้านไร่ ปัจจุบัน 
ได้จัดตั้งป่าชุมชนแล้ว รวมทั้งสิ้น 9,085 หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ 3.8 ล้านไร่ 

9.2 การแก้ไขปัญหาภัยแลง้ 
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(1) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้าได้จัดท า
แผนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งสูง ๒๖ จังหวัด และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง ๒๔ จังหวัดโดยจะด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ตามแผนการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ า และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในพื้นที่เสี่ยง และแผนการพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาลเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนรองรับปัญหาได้เพ่ิมขึ้น 
๔๑๔.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตรประชาชนทั่วประเทศได้รับประโยชน์ ๗๙๖,๖๕๒ ครัวเรือน และมีจุดจ่ายน้ า
ถาวร ๖,๑๖๑ แห่งนอกจากนี้ คาดว่าจะสามารถจ้างแรงงาน (เอกชนและเกษตรกรในพ้ืนที่) ในช่วงวิกฤต
ภัยแล้ง (๒ เดือน) ได้ ๑๑๙,๒๓๗ คน 

(2) การแก้ปัญหาภัยแล้งเชิงรุก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(กรมทรัพยากรน้ าและกรมทรัพยากรน้ าบาดาล) ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/2558 โดยมีผล 
การด าเนินงานดังนี้ 

- 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 จ านวน 1,055 แห่ง 
(เป้าหมาย 1,321 แห่ง) แบ่งเป็น น้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 256 แห่ง (เป้าหมาย 305 แห่ง)  
น้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 251 แห่ง (เป้าหมาย 323 แห่ง) และน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 548 แห่ง 
(เป้าหมาย 693 แห่ง) 

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

- ให้ความช่วยเหลือด้านน้ าอุปโภคบริโภค โดยแจกจ่ายน้ ารวมทั้งสิ้น 774,325 
ลิตร แบ่งเป็น รถบรรทุกน้ าจุดจ่ายน้ า 459,200 ลิตร รถปรับปรุงคุณภาพน้ า 181,800 ลิตร และ 
น้ าดื่มบรรจุขวด 133,325 ลิตร และการเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล 25 บ่อ ซ่อมเครื่องสูบน้ า 30 เครื่อง 
และซ่อมระบบประปา 19 ระบบ 

(3) การจัดท าโครงการ “คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง” ณ จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้ง 
ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

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

- ปฏิบัติการเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 726 แห่ง แบ่งเป็น  
น้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริ โภค 227 แห่งน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 174 แห่งน้ าบาดาล 
เพ่ือการเกษตร 325 แห่ง นอกจากนั้น ได้ช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน โดยปล่อย
คาราวานรถเจาะน้ าบาดาล ชุดเป่าล้าง พร้อมรถผลิตน้ าสะอาดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน 
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ที่คาดว่าจะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง จ านวน 6 สาย (จังหวัดขอนแก่น ล าปาง สุพรรณบุรี ก าแพงเพชร
อุดรธานี และราชบุรี) 

- ช่วยเหลือด้านน้ ากินน้ าใช้ทั่วประเทศ แจกจ่ายน้ า รวมปริมาตร 347,500 
ลิตร เป่าล้างและซ่อมแซมบ่อบาดาล จ านวน 43 บ่อ 

(4) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ าน้อยในช่วง
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ได้แต่งตั้งคณะท 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 มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ คือ การแจ้งเตือนภัย การก าหนดแผนปฏิบัติการฝนหลวง การ
สนับสนุนเครื่องสูบน้ า รถบรรทุกน้ า การขุดลอกคูคลองระบายน้ า การส ารองเมล็ดพันธุ์พืช และการ
สนับสนุนเสบียงสัตว์ 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 32,652 ราย (เป้าหมาย 
44,388 ราย) ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ ๑๓,๓๘๙ ราย และส่งเสริมอาชีพประมง ๓,๕๗๔ ราย 
              9.3 มาตรการจัดการขยะมูลฝอย  
                       1. คัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง) จังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จ านวน 97 แห่ง และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 73 แห่ง เก็บขนขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท 26 แห่ง และก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องแล้วให้กับพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
63 แห่ง 
       2. จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง) ผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
แล้ว จ านวน 80 แห่ง และเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว 35 แห่ง รวมประมาณ 40.04 ตัน 
   3. ก าจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)  
                           3.1) การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) 6 จังหวัดวิกฤต ได้แก่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการ
ด าเนินแล้วดังนี้ 



๓๑ 

 

-  การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน 4 จั งหวัด (จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และจังหวัดลพบุรี) มีเป้าหมายการก าจัด จ านวนรวม 907,000 ตัน 
ปัจจุบันสามารถก าจัดได้แล้ว จ านวน 6,300 ตัน คาดว่าจะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2558 

-  การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน 2 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสมุทรปราการ) มีเป้าหมายการก าจัด จ านวนรวม 10,140,000 ตัน ปัจจุบันสามารถก าจัด
ได้แล้ว 2,015,000 ตัน 
                           3.2) จังหวัดทั่วประเทศอีก 71 จังหวัด ด าเนินการปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และน าขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปก าจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งสิ้น 11.1787 ล้านตัน 
                           3.3) ร่วมกับจังหวัดด าเนินนโยบายการสนับสนุนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน โดยมีเป้าหมาย 33 แห่ง ใน 14 พ้ืนที่ โดยด าเนินการโครงการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงานแล้ว จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนคร
หาดใหญ่  จั งหวัดสงขลา สามารถผลิตพลั งงานไฟฟ้า ได้  25.7 เมกกะวัตต์  อยู่ ระหว่ า ง 
การก่อสร้าง จ านวน 3 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเทศบาล
ต าบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 10.9 เมกกะวัตต์   

 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ข้อจ ากัดของเทคโนโลยีการจัดท าแผนที่ในอดีตไม่สามารถก าหนดรายละเอียด
ขอบเขตของพ้ืนที่ป่าไม้ได้อย่างชัดเจน จึงเกิดความสับสนในการน าไปใช้และท าให้เกิดปัญหามาโดยตลอด 
อีกทั้งยังพบข้อผิดพลาดที่มิได้กันพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ท ากินของประชาชนที่อยู่ก่อนการประกาศเขตป่าไม้
ออกจากพ้ืนที่ป่าไม้ที่สงวนคุ้มครอง ท าให้ประชาชนที่ควรเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินเหล่านี้แปรสภาพเป็นผู้บุกรุก
มาเป็นระยะเวลามากกว่า 70 ปี และในขณะเดียวกัน มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องและรุนแรง
มากขึ้นตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยช่องว่างที่เกิดจากแนวเขตป่าไม้ในแผนที่ไม่ชัดเจน 

2. ที่ผ่านมาได้มีความพยายามจะน าผืนป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรพ้ืนที่ท ากินให้กับ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ปฏิรูปเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ 
เป็นต้น ท าให้เกิดความสับสนในเรื่องของแนวเขตที่ดินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากแนวเขตที่ดินของรัฐเหล่านั้น
และแนวเขตป่าไม้ทับซ้อนกัน เพราะแผนที่แนวเขตของแต่ละหน่วยงานไม่ได้จัดท าบนพ้ืนฐาน  
และมาตราส่วนเดียวกัน จึงท าให้ยากต่อการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิผล 

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

๔. น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ น้ าตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่อาศัยใช้ ได้แก่ น้ าในบรรยากาศ (ฝน) น้ าผิวดิน 
และน้ าบาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพ่ิมขึ้นมาหรือลดปริมาณที่มีอยู่ใน



๓๒ 

 

ธรรมชาติได้เองตามต้องการ บางปีอาจเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น้ าในแม่น้ าล าธารมีน้อยจนไม่สามารถ
แบ่งปันได้ทั่วถึง บางทีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดความเสียหาย เนื่องจากน้ าท่วมทรัพย์สินและพ้ืนที่ชุมชน 
ตลอดจนการมีน้ าเสียหรือมลพิษทางน้ าเกิดขึ้นในหลายท้องที่ตามมาอีกด้วย น้ าจึงเป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ต้องมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และชุมชนในลุ่มน้ า ควรต้องร่วมกันทบทวน 
และปรับปรุงระบบการจัดการน้ าบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ด้วยแนวคิดของนโยบาย  
ที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูลความรอบรู้และสติปัญญา  
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน้ าในปัจจุบันควรมีกลไกส าคัญ คือ 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบูรณาการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าในมิติต่าง ๆ จึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม 

 
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

          ๑๐.๑ การปรับปรุงระบบราชการ 
 ๑๐.๑.๑ การทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 
      ส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือทบทวนบทบาท
ภารกิจและความจ าเป็นในการคงอยู่ขององค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง ๓๘ แห่ง พร้อมมาตรการ
รองรับส าหรับกรณีที่มีการเสนอยุบเลิกองค์การมหาชน 
 10.1.2  การจัดระบบอัตราก้าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
             ๑) ปรับระบบค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามแนว
ทางการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุกระดับ
หรือทุกอันดับ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเพ่ิมขึ้น ๓ ขั้น ส าหรับบัญชีเงินเดือนแบบ
ขั้น หรือประมาณร้อยละ ๑๐ ส าหรับบัญชีเงินเดือนแบบช่วง รวมทั้งปรับปรุงบัญชีเงินดือนข้าราชการ 
และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
             ๒) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนภาครัฐ เพ่ือรองรับบริบท
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีของประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่จะกระทบต่อก าลังคนใน
ภาครัฐ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่สามารถท างานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น ๘ สาขาอาชีพ คือ 
วิศวกรรม การส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี การบริการ/ท่องเที่ยว 

๑๐.๒ การกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ 
10.2.1 โครงการจัดท าร่างแผนการกระจายอ านาจฯ (ฉบับที่  ๓) และร่าง

แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 



๓๓ 

 

๑๐.๒.๒ โครงการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. และเพ่ือเพ่ิมยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งเป้าหมายได้แก่ เทศบาล 
และ อบต. ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลและ อบต. 
 ๑๐.๒.๓ โครงการจัดตั ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) 
เพ่ือให้บริการประชาชนแบบครบวงจรด้านแรงงาน โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิด ผลการด าเนินงานมีผู้มาใช้บริการจัดหางานแล้ว จ านวน ๖,๑๙๗ คน นอกจากนี้ได้เตรียมขยายผล
การให้บริการใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทยที่อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นแม่ข่ายในการด าเนินงาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะ
เดินทางไปเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 ๑๐.๒.๔  ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจร (One Stop Service)  
             ๑) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ด าเนินโครงการ พัฒนา
หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนกลางระดับ
กระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่ง
หน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
            ๒) การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ  รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งศูนย์บริการ ร่วมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ ใน
ลักษณะ One Stop Service และเป็นการส่งเสริมและยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานในภูมิภาค   
                    ๑๐.2.๕  การจัดต้ังศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า 

             ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 
(มหาชน) เพ่ือใช้พ้ืนที่ในศูนย์การค้าของเครือเซ็นทรัล จัดตั้งศูนย์บริการร่วม โดยคาดว่าจะเปิดศูนย์บริการ
ร่วมในห้างสรรพสินค้า (เซ็นทรัลเวิลด์ ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน โดยมีส่วนราชการที่จะเข้าร่วม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก ส านักงาน
ประกันสังคม กรมการจัดหางาน และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
  ๑๐.๓ การใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส้านึก 
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๑๐.๓.๑ โครงการรณรงค์ปลูกจิตส้านึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มเป้าหมายรอง ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป นักเรียน 
นักศึกษา และสื่อมวลชน ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ในการ



๓๔ 

 

รณรงค์ปลูกจิตส านึก  โดยประเมินผลจากการด าเนินงานในปี ๒๕๕๗  เพ่ือให้การด าเนินงานได้รับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง   
 ๑๐.๓.๒  การส่งเสริมให้ส่วนราชการรับรู้และเข้าใจสาระส้าคัญของวินัยและการ
ด้าเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการชี้แจงให้กับ
หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในเรื่องต่าง ๆ เช่น “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖” “การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
กระบวนการ และวิธีพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์”   
  นอกจากนี้ส่วนราชการต่าง ๆ ยังได้จัดท าโครงการเพ่ือรณรงค์และปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน อาทิ โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของกระทรวงมหาดไทย  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ  โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงใน
การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การปลุก
จิตส านึกสร้างค่านิยม ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นต้น 
                  10.๓.๓ โครงการวางระบบป้องกันการทุจริตในโครงการส าคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน (วางระบบและประสานความร่วมมือ) โดยการก าหนดมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการให้เงินช่วยเหลือแก่ชาวนา     
ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ
กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
ทะเบียนเกษตรกรที่เป็นชาวนาให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพ่ือ
ใช้ประกอบการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อให้ชาวนาได้รับประโยชน์โดยตรง ทั่วถึง และไม่มีการทุจริต
ในกระบวนการจ่ายเงิน ซึ่งได้มีการจัดท าแนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าว และจัดท าร่าง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) เพื่อให้ชาวนาได้รับเงินดังกล่าวด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง 

 

นโยบายที่ 11  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
11.1 การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม  ได้มีกฎหมายประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๑ ฉบับ คือร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน ๑๐ ฉบับ  และคาดว่า
จะมีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อีก ๑๘ ฉบับ 



๓๕ 

 

 ๑๑.๒  การน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมี
ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน้าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้โดยด าเนินการตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูล      
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๒๐ ครั้ง ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินคดี ๘๓ เรื่อง ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพ่ือคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชน  และน า
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิดในระบบงานคุมประพฤติ ๒๕๗ ราย 
  ๑๑.๓ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายฯ โดยได้ด้าเนินการ ดังนี  
          ๑๑.๓.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
       ๑๑.๓.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชน 
๗,๒๔๔ เรื่อง ยุติ ๑,๕๖๙ เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ ๕,๒๙๓ เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายนอก ๒๓๘ 
เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน ๑๐๙ เรื่อง เรื่องอื่น ๆ ๓๕ เรื่อง ซึ่งท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และเข้าถึงการให้บริการจากภาครัฐ 
         ๑๑.๓.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย โดยด าเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา จ านวน ๓,๒๑๓ ราย แยกเป็นผู้เสียหาย ๓,๑๖๘ ราย 
จ าเลย ๔๕ ราย รวมเป็นเงิน ๑๗๙.๑๓ ล้านบาท ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม 
๑,๖๔๗ ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ ๔๓.๘๐ ล้านบาท และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ๗,๑๙๓ ราย 
ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กระท าผิดกฎหมาย 
          ๑๑.๓.๒ การพัฒนาการอ้านวยความยุติธรรม  โดยการพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมทางเลือก การคุ้มครองพยาน  การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้  การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการ
ฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด เป็นต้น 
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