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แนวนโยบาย
ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข 

การศึกษา และวัฒนธรรม

มาตรา ๗๙ รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนา 
ที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริมความ
เขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุน
การนำหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
มาตรา ๘๐ รฐัตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานสงัคม การสาธารณสขุ การศึกษา 
และวัฒนธรรม 
(๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให 
 การศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและ 
 พฒันาความเปนปกแผนของสถาบนัครอบครวัและชมุชน รวมทัง้ตองสงเคราะห  
 และจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูใน 
 สภาวะยากลำบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได 
(๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ 
 อันนำไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชน 
 ไดรบับริการสาธารณสขุท่ีมีมาตรฐานอยางทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริม 
 ใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการ 
 สาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน 
 วิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
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(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให 
 สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการ 
 ศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนา 
 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของ 
 สังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสำนึกของความเปนไทย มีระเบียบ 
 วินยั คำนึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 เพ ื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเท ียมและสอดคลองกับ 
 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตางๆ และเผยแพร 
 ขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
(๖) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสำนึก และ 
 เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยม 
 อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 
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รัฐบาลไดใหความสำคัญในการสงเสริมพระพุทธศาสนา การสงเสริมความเขาใจอันดีและ
ความสมานฉันท รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมมาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและใชหลักธรรม 
มาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 

 
๑. อุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  

๑.๑ สนับสนุนเผยแผการปฏิบัติธรรมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยในป ๒๕๕๓ 
ไดมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเผยแผความรูดานการปฏิบัติธรรม โดย (๑) จัดใหมีการอบรม
ถวายความรูแดพระสงฆและสนับสนุนพระธรรมทูตในการออกไปเผยแผพระพุทธศาสนา 
แตเนื่องจากงบประมาณถูกปรับลดทำใหสามารถจัดฝกอบรมถวายความรูได จำนวน ๑,๓๘๓ รูป 
ขณะที่ในป ๒๕๕๒ จัดฝกอบรมถวายความรูได จำนวน ๑,๘๓๓ รูป (๒) จัดโครงการวัดตนแบบที่มี
ความมั่นคง เขมแข็ง และมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน โดยมีวัดตนแบบในป ๒๕๕๓ จำนวน 
๑๑,๗๒๗ แหง เพิ่มขึ้นจากในป ๒๕๕๒ จำนวน ๘,๙๐๒ แหง (๓) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ที่เปนมาตรฐานสำหรับวัดตามเกณฑที่กำหนด ในป ๒๕๕๓ มีจำนวน ๑๑,๒๗๐ แหง เพิ่มขึ้นจาก 
ป ๒๕๕๒ จำนวน ๔,๐๒๔ แหง และ (๔) ทำนุบำรุงวัดในป ๒๕๕๓ จำนวน ๓,๒๖๙ แหง เพิ่มขึ้น
จากในป ๒๕๕๒ มีวัดที่ไดรับการทำนุบำรุง จำนวน ๓,๑๕๖ แหง 

๑.๒ โครงการอุดหนุนซอมแซมศาสนสถานของศาสนาอื่น รัฐบาลไดใหความสำคัญกับ
การอุปถัมภและคุมครองศาสนาอื่น โดยไดจัดทำโครงการอุดหนุนซอมแซมศาสนสถานของศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาซิกข เพื่อรวมรักษาศาสนสถานใหเหมาะสม
แกการประกอบศาสนกิจของศาสนิกชน รวมทั้งเปนศูนยรวมในการศึกษาเรียนรูงานดานศาสนาและ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชุมชน ซึ่งในป ๒๕๕๓ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการซอมแซม
ศาสนสถานแกองคการทางศาสนา รวมจำนวน ๙๑๗ แหง ประกอบดวย (๑) ศาสนาอิสลาม 
อุดหนุนซอมแซม จำนวน ๘๗๐ แหง (๒) ศาสนาคริสต อุดหนุนซอมแซม จำนวน ๔๕ แหง 
(๓) ศาสนาพราหมณ-ฮินดู อุดหนุนซอมแซม จำนวน ๑ แหง และ (๔) ศาสนาซิกข อุดหนุนซอมแซม 
จำนวน ๔๐๒ แหง เพิ่มขึ้นจากในป ๒๕๕๒ จำนวน ๑ แหง 

 
๒. สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา  

จดัโครงการคายเยาวชนสมานฉนัทรวมกบัองคการศาสนา ๕ ศาสนา เพือ่ใหเยาวชนทีเ่ขารวม
โครงการเรียนรูการอยูรวมกัน เปดโลกทัศนในการศึกษาองคความรูใหม เกิดเครือขายในการเปน 
พลงัขบัเคลือ่นการเสรมิสรางความสงบสขุความสมานฉนัทอยางเขมแขง็ในสงัคมไทย เกดิภาคคีวามรวมมอื
ในการดำเนินกิจกรรมระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรศาสนา และองคกรชุมชน รวมจัด
กจิกรรมอบรมคายเยาวชนสมานฉนัท ระหวางวนัที ่๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ อทุยานการเรยีนรู
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา จังหวัดชลบุรี มีผูเขารวมโครงการเปน
เยาวชนและผูแทนศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดู และซิกข เขารวมโครงการทั้งสิ้น 
จำนวน ๒๒๐ คน และสวนภูมิภาคไดสนับสนุนงบประมาณใหสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๓๘ 
จังหวัด รวมกับองคการศาสนาในพื้นที่จัดคายเยาวชนสมานฉันท เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวาง
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ศาสนาและศาสนิกชน มีเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม จำนวน ๔,๑๐๔ คน และจัดทำโครงการสงเสริม
กิจการฮัจญเพื่อใหชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญในชวงเดือนรอมฎอน มีผูสนใจเขารวม
โครงการจำนวน ๑๑,๙๒๕ คน มากกวาจำนวนโควตาที่ไดรับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 

 
๓. สนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนาและเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

โดยใหการอบรมสั่งสอนใหผูเรียนเปนคนดี มีความรู และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ผาน
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับการศึกษา โดยมีนักเรียนและเยาวชนเขารวม
กิจกรรมคายคุณธรรมและศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล ในป ๒๕๕๒ จำนวน 
๕๗,๔๘๕ คน และในป ๒๕๕๓ เพิ่มเปนจำนวน ๕๗,๘๖๙ คน กิจกรรมปฏิบัติธรรมและครอบครัว
อบอุนดวยพระธรรมมีประชาชนเขารวมกิจกรรมในป ๒๕๕๒ จำนวน ๑๗๔,๓๗๐ คน และในป 
๒๕๕๓ เพิ่มเปนจำนวน ๑๗๙,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีโครงการเพื่อสนับสนุนและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญ ไดแก 

๓.๑ โครงการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานศาสนาและ
เครือขายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับชุมชน โดยในป ๒๕๕๓ ไดขยายผลการจัดตั้งศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๒ จำนวน ๒๑๑ แหง รวมทั้งสิ้น ๓,๔๗๓ ศูนย 
ทั่วประเทศ มีจำนวนนักเรียนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ในป ๒๕๕๒ จำนวน 
๖๘๑,๓๔๑ คน และในป ๒๕๕๓ เพิ่มเปนจำนวน ๑,๐๗๔,๙๓๘ คน 

๓.๒ โครงการเขาวดัปฏบิตัธิรรมในวนัธรรมสวนะหรอืวนัพระ เชญิชวนขาราชการ นกัเรยีน 
นักศึกษา และพนักงานจากสวนราชการสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ และพนักงานภาคธุรกิจเอกชน 
ทุกภาคสวน เขาวดัฟงธรรมในทกุวนัธรรมสวนะ โดยมวีดัทีเ่ขารวมโครงการในสวนกลาง จำนวน ๔๙ วดั 
และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อขอความรวมมือใหพระสังฆาธิการสนับสนุนโครงการ
เขาวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตยและเปดตัวโครงการพรอมแถลงขาวเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ณ วดัปญญานนัทาราม อำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีและวดัทัว่ประเทศ รวมจำนวน ๒,๔๕๙ วดั 

๓.๓ โครงการศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เปนศูนยอบรมให
ความรูเกี่ยวกับหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชน ซึ่ง
รัฐบาลไดสนับสนุนการดำเนินงาน โดยไดพัฒนาการดำเนินงานของศูนยอบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจำมัสยิดที่กระจายอยูในชุมชนมุสลิมทั่วประเทศใหดำเนินงานอยางเปนระบบไปใน
ทิศทางเดียวกันและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งจะนำไปสูความสุขของ
สังคมและประเทศชาติ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดมีการจัดตั้งและจัดสรรเงินอุดหนุนศูนยอบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั้งสิ้น ๘๒๒ แหง เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๒ จำนวน ๖๓ แหง  
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๔. สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสำนึกและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น ในป ๒๕๕๓ ไดจัดโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ ไดแก  

๔.๑ โครงการลานบุญ ลานปญญา เพื่อที่จะพลิกฟนวิถีชีวิตไทย วิถีธรรมในอดีตใหคืนกลับ
มาสูสงัคมไทย เนนเปดพืน้ทีข่องศาสนสถานทกุศาสนาใหเปนศนูยกลางของชมุชน เปนฐานปฏบิตักิาร 
เปนพื้นที่สรางสรรค เปนศูนยการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญา 
เพือ่เสรมิสรางปญญาใหกบัคนในชมุชน (ลานปญญา) ไดรวมจดัทำ
โครงการและกจิกรรมทางศาสนาสรางความด ี(ลานบญุ) ในโอกาส
ตาง ๆ เปนการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็งตามนโยบายของรัฐบาล ดำเนินการในพื้นที ่ ๗๕ จังหวัด 
จังหวัดละ ๘ แหง รวม ๖๐๐ แหงทั่วประเทศ ประกอบดวย 
ศาสนสถานของศาสนาพุทธ ๔๖๓ แหง ศาสนสถานของศาสนา
อสิลาม ๗๕ แหง ศาสนสถานของศาสนาครสิต ๕๙ แหง ศาสนสถาน
ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ๑ แหง และศาสนสถานของศาสนา
ซิกข ๒ แหง 

๔.๒ โครงการงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและ 
เขาพรรษา เพือ่สงเสรมิใหวดัเปนศนูยรวมเผยแพรหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ณ วดัสระเกศราชวร-
มหาวิหาร ระหวางวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีประชาชนเขารวมกิจกรรมถึง ๒๕,๗๕๘ คน 

๔.๓ โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสรางความสมานฉันทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำพลังทางศาสนามาเปนพลังขับเคลื่อนในการแกไขปญหา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งแสดงออกถึงความรักสามัคคีระหวางศาสนิกชนตาง ๆ ใน
ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงละครแหงชาติ มีผูเขารวมโครงการ จำนวน 
๑,๐๗๖ คน 

๔.๔ นโยบายฟนฟูวิถีชีวิตชาติพันธุชาวเล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี 
ใหความเห็นชอบตามนโยบายการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลใน ๒ มาตรการคือ (๑) มาตรการระยะสั้น 
ระยะเวลา ๖-๑๒ เดือน ในการแกปญหาอคติทางชาติพันธุ การสงเสริมดานภาษาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น สงเสริมการใชสื่อที่หลากหลายในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สงเสริมการทำงานของเครือขายชาวเล และ (๒) มาตรการฟนฟูระยะยาว ๑-๓ ป ในการพิจารณา
กำหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษที่เอื้อตอกลุมชาติพันธุที่มีลักษณะสังคมวัฒนธรรมจำเพาะ มี
โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการแลว ไดแก การรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชาวเล ภายใตชื่อ “วันรวมญาติชาติพันธุชาวเล” ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ อำเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา และโครงการที่กำลังดำเนินการ ไดแก โครงการพัฒนาเนื้อหาหนังสือทักษะวัฒนธรรม
ชาวเลและโครงการกลุมวิจัยความขัดแยงและพหุวัฒนธรรม 
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๔.๕ นโยบายฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ดานการสงเสริมอัตลักษณชาติพันธุตามแผน 
ระยะสั้น ๖-๑๒ เดือน ไดจัดงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่นขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน- 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เชิญคณะนักรองนักดนตรีชาวกะเหรี่ยงเขารวมแสดงศิลปวัฒนธรรมกะเหรี่ยง 
ดานการศึกษาแนวคิดเขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามแผนระยะยาว ๑-๓ ป ดำเนินงานในโครงการ 
กลุมวิจัยความขัดแยงและพหุวัฒนธรรม สำรวจศึกษาแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติตอกรณี 
“เขตวัฒนธรรมพิเศษ” เพื่อที่จะนำองคความรูมานำเสนอตอคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ
เพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงตอไป และดานการสนับสนุนความเขมแข็งดานวิชาการและวัฒนธรรม
ใหชุมชนกะเหรี่ยง สำหรับปงบประมาณ ๒๕๕๔ อยูระหวางดำเนินโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน ซึ่ง
เปนการสนับสนุนใหชุมชนกะเหรี่ยงทำงานวิจัยเรื่องราวชีวิตของตนเองในประเด็นที่เปนปญหาหรือ
ตองการสรางความเขมแข็ง 

๔.๖ นโยบายอนุรักษภาษาถิ่น จัดงานวันภาษาไทยเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดำเนิน
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลผูมีความสามารถ ความชำนาญ มีผลงานการสรางสรรคดานการใช
ภาษาไทยหรือภาษาไทยถิ่นอยางเหมาะสม มีผลงานดีเดนเปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางใหแก
บุคคลในองคกรและสังคม โดยมีผูที่ไดรับการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติและมอบประกาศนียบัตร 
จำนวน ๔๑ คน 

 
๕. การสรางความปรองดองดวยมิติทางวัฒนธรรม  

โดยนำหลักการสำคัญของแผนปรองดองแหงชาติเปนหัวใจในการดำเนินงานภายใต
ยุทธศาสตรสรางความปรองดองดวยมิติวัฒนธรรม ภายใต ๓ ยุทธศาสตร ๕ กิจกรรม คือ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
และยุทธศาสตรที่ ๓ ปฏิรูปประเทศไทยดวยมิติทางวัฒนธรรม โดยไดมีการดำเนินการ เชน การจัด
สมัมนา “ทศิทางประเทศไทยในมติวิฒันธรรมภายใตแผนปรองดองแหงชาต”ิ เมือ่วนัที ่๒๑ มถินุายน 
๒๕๕๓ มีเจาหนาที่และเครือขายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ รวมถึงผูแทนกระทรวงตาง ๆ และ
สื่อมวลชนเขารวมโครงการ จำนวน ๖๗๓ คน และไดดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษตัรยิ การสงเสรมิความเปนธรรมในสงัคมดวยมติทิางศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม การพฒันา
สื่อปลอดภัยและสรางสรรค การสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย การสงเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรม
ในการเฝาระวังและสรางสรรควัฒนธรรมชุมชน โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เปนตน  

นอกจากนี้ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและพิพิธภัณฑทองถิ่น
โดยใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมดำเนินการ เพื่อใหการดำเนินนโยบายฟนชีวิตพิพิธภัณฑสถาน
เปนรูปธรรม และเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิต มีมาตรฐานและทันสมัย โดยเลือกพิพิธภัณฑสถานแหง
ชาติ เปนพิพิธภัณฑสถานนำรองในการพัฒนาในป ๒๕๕๔ โดยมีเปาหมายการปรับปรุงและพัฒนา
องคกรรวม ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ประกอบดวย (๑) ระยะเรงดวน ๑ ป เชน ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศนบริเวณสวนหนาพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน และพระที่นั่งพุทไธสวรรย ปรับปรุงอาคารบริการฯ 
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระที่นั่งปาฏิหาริยทัศนัย ปรับปรุงโรงราชรถ เปนตน (๒) ระยะสั้น ๒ ป 
เชน ปรับปรุงการจัดแสดงภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ปรับปรุงการใหบริการภาพลักษณ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร เปนตน และ (๓) ระยะยาว ๒ ป เชน บูรณะอาคารจัดแสดง เชน 
หมูพระวิมาน อาคารมหาสุรสิงหนาท อาคารประพาสพิพิธภัณฑ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศนโดยรวม 
เปนตน 
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๖. การคุมครองและพฒันาเดก็และเยาวชน  
๖.๑  การปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม เนื่องจาก 

สถานการณปญหาเดก็และเยาวชนตัง้ครรภไมพรอมมแีนวโนมเพิม่มากขึน้และเปนปญหารนุแรงสงผล
กระทบตอภาพลักษณของประเทศ รัฐบาลจึงไดดำเนินยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภไมพรอมใน ๖ ดาน ไดแก (๑) การปองกันภัย (๒) การชวยเหลือและบำบัดฟนฟู (๓) 
การเสริมสรางบทบาทและองคความรูแกกลุมผูนำทางความคิดของเด็กและเยาวชน (๔) การขจัดสิ่ง
ยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ (๕) การผลักดันนโยบาย และ (๖) การสำรวจขอมูล การพัฒนาระบบงาน 
และการติดตาม  

 นอกจากนี้ ไดดำเนินการอยูระหวางการจัดทำรางพระราชบัญญัติคุมครอง 
อนามัยเจริญพันธุ พ.ศ. .... เปนการคุมครองสุขภาพอนามัยของผูที่อยูในวัยเจริญพันธุทุกคน โดยเปน
กฎหมายที่รับรองสิทธิทางเพศของคนทุกเพศในชวงวัยเจริญพันธุและรับรองสิทธิในการเขาถึงการรับ
รูขอมูลขาวสาร การไดรับคำปรึกษาแนะนำ และการไดรับบริการดานอนามัยเจริญพันธุจากสถาน
บริการสาธารณสุขอยางเหมาะสม มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ไดดำเนินโครงการ Stop Teen Mom 
เพื่อรณรงคปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน ภายใตโครงการสายใยรักแหงครอบครัวใน 
พระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยการสรางเครือขายเยาวชน
วิทยากรเพื่อใหเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มีความรูความเขาใจในเรื่องเพศ โรคเอดส และ
การปองกันโรคทางเพศสัมพันธมากขึ้น รูจักปรับตัวและวางตัวที่เหมาะสมเมื่ออยูกับเพศตรงขาม 
สามารถถายทอดความรูสูเยาวชนวัยเดียวกันไดและรวมเปนพลังในการปองกันการตั้งครรภไมพรอม
ในวัยรุน จัดอบรม ๔ รุน มีนักเรียนเขารับการอบรมกวา ๕๐๐ คน จาก ๑๐ สถาบัน  

 รวมทั้งการดำเนินนโยบายเขาไปดูแลเด็กที่มีปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมในเชิงรุก ไดแก (๑) ยุทธศาสตรสรางมาตรการเพื่อดำเนินการ
ใหเดก็ในวยัศกึษาเลาเรยีนไมมเีพศสมัพนัธ (No Sex) โดยจะปรบัปรงุหลกัสตูร กระบวนการสอน มุง
เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทาทันตอพฤติกรรมในการ 
อยูรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเพิ่มความรูเกี่ยวกับครอบครัวศึกษา พฤติกรรมวัยรุน การพัฒนา
บุคลิกภาพ ซึ่งจะเปนเกราะกำบังไมใหเด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธในวัยที่ไมสมควร การทำใหเด็ก
สามารถปองกันตนเองได (๒) ยุทธศาสตรในการรักษาและดูแลตนเองเมื่อมีความจำเปนตองมี 
เพศสัมพันธ (Safety Sex) เด็กและเยาวชนตองมีกระบวนการเรียนรู ควรทำอยางไรไมใหตั้งครรภ 
ในขณะทีย่งัไมพรอมและถามคีวามจำเปนทีจ่ะมคีรรภในขณะทีอ่ยูในวยัเรยีนตองดำเนนิการใหเปนไป
ตามกฎหมายคุมครองเด็กและเยาวชนและกฎหมายคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ และ (๓) 
ยุทธศาสตรสงเสริมความประพฤตินักเรียน ขณะนี้มีการจัดตั้งภาคีเครือขายเปนอาสาสมัครเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤตินักเรียน จำนวน ๑,๕๐๐ คน มีการจัดตั้งศูนยเสมารักษเครือขาย ๔ มุมเมือง 
และ ๑๒ ภูมิภาค และดำเนินการสงเสริมความประพฤตินักเรียน ๔ ดาน ไดแก (๑) ปญหา 
การทะเลาะวิวาทของนักเรียน (๒) ปญหาพฤติกรรมความสัมพันธเชิงชูสาว (๓) ปญหานักเรียนที่มี
พฤติกรรมการหนีเรียน และ (๔) ปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด นอกจากนี้ ได
รวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และองคการแพธ (Path) 
จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการตั้งครรภในวัยรุนใหกับนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน
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คณะกรรมการการอาชวีศกึษา โดยนำรองในสถานศกึษา จำนวน ๒๐๐ แหง ใน ๑๙ จงัหวดั ผานการ
จัดกิจกรรมและสื่อตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การถามตอบปญหา สื่อวีดิทัศน อินเทอรเน็ต 
เปนตน 

๖.๒ โครงการปาฏิหาริยแหงชีวิต (Miracle of life) ในพระดำริของทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี เพื่อใหเด็กและเยาวชน อาย ุ ๑๓-๑๘ ป ไดมีโอกาสและม ี
พื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถและความสนใจ ภายใตกรอบวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
ทั้งยังสรางโอกาสใหมีการพัฒนาความสามารถเพื่อนำไปสูศักยภาพที่สูงขึ้นและเกิดการรวมกลุมเพื่อ
สรางประโยชนแกตนเอง กลุม และสังคม โดยในป ๒๕๕๒ มีเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการที่เกี่ยว
กับการใหและการเสียสละ ๑๐,๙๒๕ คน โครงการที่ผานการคัดเลือก ๖ โครงการ สำหรับป 
๒๕๕๓ จำนวนผูเขารวม ๑๒,๐๐๐ คน ผานการคดัเลอืก ๗๒ โครงการ อาท ิโครงการปลกูปาสานฝน 
ปนรักใหโลก จังหวัดสุราษฎรธานี โครงการหองสมุดนอยชวยนองสรางชาติ จังหวัดพัทลุง โครงการ
วัยทีนยุคใหมใสใจเพลงพื้นบาน จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการเลานิทานใหนองฟง จังหวัดอุบลราชธานี 
โครงการเพื่อนองบานไกล ปนไปโรงเรียน จังหวัดเชียงราย และโครงการหาขาใหเพื่อน จังหวัดแพร 
และในป ๒๕๕๔ มเีปาหมายสนบัสนนุเดก็และเยาวชนเขารวมโครงการมากกวา ๑๒,๐๐๐ คน เปนตน 

๖.๓ วาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดใหความสำคัญกับ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เห็นชอบวาระ
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ป ๒๕๕๓ เพื่อขับเคลื่อนประเด็น “จังหวัดนาอยูสำหรับเด็กและ
เยาวชน” และ “กิจกรรมสรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน” โดยมีผลการดำเนินงานใหทุกจังหวัด
จัดสภาพแวดลอมที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนตามตัวชี้วัดจังหวัดนาอยูและกิจกรรมสรางสรรคสำหรับ
เด็กและเยาวชน โดยบรรจุเรื่องนี้ไวในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่น รวมทั้งจัดสรร 
งบประมาณดำเนินการตามศักยภาพของสถานะทางการคลังของแตละแหงและรายงานผล 
ความกาวหนาเปนระยะทุกป คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติไดคัดเลือก 
๑๐ จังหวัดนำรองเปนรายภาค เพื่อเปนจังหวัดตนแบบในการจัดทำโครงการและกิจกรรมตาม
ประเด็นจังหวัดนาอยูและกิจกรรมสรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีการบูรณาการรวมกัน
ของทุกภาคสวนในจังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก ยโสธร สุรินทร กาญจนบุรี สระแกว 
พระนครศรีอยุธยา อางทอง กระบี่ และสตูล ตัวอยางโครงการสรางสรรคสำหรับเด็กที่ดำเนินการ 
อาทิ “โครงการบานหลังเลิกเรียนและพื้นที่สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของ
เด็กและเยาวชน “โครงการลานสรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน (ถนนเด็กเดิน)” จังหวัดสตูล 
เพื่อสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดมีเวทีในการแสดงออกในทางที่ดีและถูกตอง ทำใหเด็กและ
เยาวชนอยางนอย ๒๐ กลุม ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่สรางสรรคและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนตน 
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๖.๔ การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในระดับอำเภอ ๘๗๘ อำเภอ และ 
จังหวัด ๗๕ จังหวัด สงเสริมใหทองถิ่นรวมกับสภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมสรางสรรค โดยใน ป 
๒๕๕๓ สภาเด็กและเยาวชนไดรวมกันจัดกิจกรรมรวม ๒๒๘ โครงการ มีผูเขารวมกิจกรรม ๔๖,๑๘๓ 
คน แยกกิจกรรมเปน ๙ ดาน คือ (๑) ดานการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม (๒) ดานการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน (๓) ดานการรณรงคปองกันแกไขปญหาเด็ก เยาวชน และสังคม (๔) 
ดานการจดักจิกรรมเนือ่งในวนัสำคญั ๆ (๕) ดานการอนรุกัษทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๖) 
ดานประเพณแีละวฒันธรรมทองถิน่ (๗) ดานการบำเพญ็สาธารณ-ประโยชน (๘) ดานภูมิปญญาทองถิ่น 
และ (๙) ดานอาชีพ นอกจากนี้ ไดมีนโยบายใหมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุกตำบล 
ทั่วประเทศเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการปองกันแกไข
ปญหาและพัฒนาตนเอง ชุมชน และทองถิ่นเนนแกนนำในการ 
จัดกิจกรรม เสนอแนะและใหความเห็นเพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในทองถิ่น รวมทั้งใหมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ซึ่งปจจุบันมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลแลว 
จำนวน ๓,๕๐๐ ตำบล ใน ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศ 

๖.๕ การสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการใหเขมแข็ง 
เชน สนับสนุนการแขงขันดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ ป ๒๕๕๓ เยาวชนไทยไดสรางชื่อ
เสียงจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน ๗ 
สาขา ไดแก คณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ดาราศาสตรและฟสิกส
ดาราศาสตร โลกและอวกาศ รวมทั้งการแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
รวมรางวัลที่ไดรับ ๔๑ รางวัล คือ ๑๗ เหรียญทอง ๒๐ เหรียญเงิน และ ๔ เหรียญทองแดง 
นอกจากนี้ นักเรียนไทยยังสรางชื่อเสียงจากการแขงขันอื่น ๆ อีก เชน รางวัลแกรนดอวอรด (Grand 
Award) และสเปเชี่ยล อวอรด (Special Award) จากการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตรระดับนานาชาติหรืออินเทลไอเซฟ (Intel ISEF) รางวัลทีมยอดเยี่ยมจากการแขงขัน 
First LEGO league Open International Championship รางวัลเหรียญทองจากการแขงขัน 
โยธวาทิตโลก ประจำป ๒๐๑๐ หรือ 2010 WCMSB RESULTS POTSDAM GERMANY ในรายการ 
WAMSB WORLD CHAMPIONSHIP FOR SHOW BAND 2010 SHOW FINALS และในการ 
แขงขันหุนยนตนานาชาติ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา Inter Robotic City 2010 นักเรียน
ไทยกวาดรางวัลรวมทั้งสิ้น ๓๐ รางวัล เปนตน 

๖.๖ โครงการปรับปรุงการดื่มนมและอาหารกลางวันฟรี ใชงบประมาณทั้งหมด 
๙,๒๙๘ ลานบาท โดยเพิ่มงบประมาณรายหัวใหแกเด็กใหดื่มนมฟรีจาก ๖ บาท เปน ๗ บาทตอคน
ตอวนั จำนวน ๒๐๐ วนั โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มเีดก็นกัเรยีนไดดืม่นม ๔,๙๕๗,๖๗๘ คน 

เสียงจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน ๗ 
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ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มีจำนวน ๖,๐๘๓,๐๑๓ คน และในปงบประมาณ ๒๕๕๔ มีจำนวน 
๖,๒๑๔,๗๐๐ คน ปรับปรุงงบประมาณรายหัวโครงการอาหารกลางวันจากรายหัวละ ๑๑ บาท  
เปน ๑๓ บาท โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเด็กนักเรียนไดรับอาหารกลางวัน ๔,๗๑๗,๓๗๘ คน  
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มีจำนวน ๔,๖๑๐,๖๓๔ คน และในปงบประมาณ ๒๕๕๔ มีจำนวน 
๖,๒๑๘,๘๐๐ คน  

๖.๗ โครงการเด็กพิการเรียนฟรีตั้ งแตชั้นกอนประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี 
เพิ่มจำนวนนกัเรยีนพกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงักดัสำนกับรหิารงานการศกึษาพเิศษจาก ๑๙,๙๑๔ 
คน เปน ๒๐,๙๘๑ คน เรียนตอระดับปริญญาตรีสูงขึ้น เปน ๔,๕๖๒ คน มีโรงเรียนรวม ๑๕,๕๓๐ 
โรง จำนวนนักเรียน ๑๘๙,๔๓๗ คน งบประมาณทั้งหมดประมาณ ๑,๔๙๖.๔๘ ลานบาท เปนการ 
ชวยเหลอืเด็กดอยโอกาส เด็กชายขอบและอื่น ๆ ใหมีโอกาสทางการศึกษาไดทั่วถึง 

๖.๘ การจัดตั้งสำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน หรือ 
Quality Learning Foundation (QLF) เพื่อการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา โดยสงเสริมให
เกิดสังคมแหงการเรียนรูเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยใหมีจิตสำนึกของการเรียนรูตลอดชีวิตและเพื่อให
เยาวชนไทยมีคุณภาพสูงขึ้น มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ไดมีการดำเนินโครงการสงเสริมนวัตกรรม
สรางสรรคการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาและโครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ
เยาวชนในทองถิ่น (เทศบาล) ไดรับงบประมาณป ๒๕๕๓ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน ๑๒๐ ลานบาท 

 
๗. การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย  

มุงใหความชวยเหลือและสงเสริมเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาเหมาะสมตามวัยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยูในครอบครัวและสังคมไดอยางปกติสุข โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

๗.๑ การพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมของประเทศ ในเชิงปริมาณพบวา การเขาเรียน
ของเด็กกอนวัยเรียนในระดับปฐมวัยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยในปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ใน 
ภาพรวมอัตราการเขาเรียนคิดเปนรอยละ ๗๓.๗๘, ๗๔.๐๑ และ ๗๔.๓๓ ของประชากรระดับ
ปฐมวัยตามลำดับ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ที่ผานการเตรียมความพรอม ในปการศึกษา 
๒๕๕๐-๒๕๕๒ มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน คิดเปนรอยละ ๓๑.๘๔, ๓๒.๗๔ และ ๓๔.๔๕ ของ
ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตามลำดับ 
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แผนภูมิแสดงสัดสวนการเขาศึกษาในระดับปฐมวัย 
ระหวางปการศึกษา ๒๕๕๐ ถึงปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 

สำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเชิงคุณภาพ รัฐบาลไดขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัอาย ุ๐-๕ ป โดยมกีารอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบาน (อสม.) จำนวน ๑,๕๐๐ คน 
ในการนำหนังสือเลมแรกเพื่อเลี้ยงดูเด็กอายุ ๐-๓ ป (Book Start) ไปถายทอดสูพอแม ผูปกครอง 
ผูดแูลเดก็ และผูทีเ่กีย่วของและใหการอบรมเรือ่งการสงเสรมิการเรยีนรูตามสมรรถนะของเดก็ปฐมวยั 
นอกจากนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานยังไดสงเสริมการเลานิทานใหเด็กแรกเกิดถึงต่ำกวา 
๖ ป จำนวน ๑,๘๔๒,๙๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๗๑.๘๐ ของเด็กแรกเกิดถึงต่ำกวา ๖ ป การเสริม
สรางจิตสาธารณะใหกับเด็กและเยาวชนในการรวมเปนอาสาสมัครนักอานเพื่อการบำบัดสำหรับ 
เด็กพิเศษ จัดทำแผนพับเผยแพร “เลี้ยงลูกดวยหนังสือ เกิดปุป อานปบ” จัดทำคูมือการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใชสื่อตนแบบวิทยาศาสตรและ 
อบรมครู ผูดูแลเด็ก ผูเกี่ยวของ จำนวน ๑๑๔ คน 

๗.๒ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย (๑) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปจจุบัน 
มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๙,๔๘๑ ศูนย ผูดูแลเด็ก จำนวน 
๔๙,๕๘๗ คน ใหการดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย จำนวน ๘๙๑,๖๕๑ คน 
โดยในป ๒๕๕๓ ไดจัดอบรมผูดูแลเด็กดีเดนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๘๐๙ คน นอกจากนี้ ไดดำเนินการ
จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับชาติ เพื่อใชเปนมาตรฐานกลางของประเทศ

๗๔.๕๐

๗๔.๔๐

๗๔.๓๐

๗๔.๒๐

๗๔.๑๐

๗๔.๐๐

๗๓.๙๐

๗๓.๘๐

๗๓.๗๐

๗๓.๖๐

๗๓.๕๐

รอยละ

ปการศึกษา ๒๕๕๒ปการศึกษา ๒๕๕๑ปการศึกษา ๒๕๕๐

๗๓.๗๘

๗๔.๐๑

๗๔.๓๓

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในความดูแลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
๑๙,๔๘๑ ศูนย ใหการ
ดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อใหมี
พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย จำนวน 
๘๙๑,๖๕๑ คน  
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เพื่อนำไปใชในการกำกับดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีมาตรฐานใน ๕ ดาน ไดแก ๑) ดานการบริหาร
จัดการ/การจัดโครงสรางองคกร ๒) ดานบุคลากร ๓) ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔) ดานคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย และ ๕) ดานการสรางเครือขายและการมีสวนรวม (๒) ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและ
สถานสงเคราะหเด็กเอกชน โดยรัฐไดสนับสนุนอาหารเสริมและสื่ออุปกรณเพื่อการพัฒนาเด็ก 
ในสถานรับเลี้ยงเด็กที่เก็บคาบริการไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท/เดือน และสถานสงเคราะหเด็กเอกชน ในป 
๒๕๕๓ มีจำนวน ๑,๑๗๐ แหง จำนวนเด็ก ๔๕,๒๐๗ คน รวมทั้งจัดอบรมใหความรูแกพอแม 
ผูปกครอง พี่เลี้ยง และผูดำเนินกิจการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนใหมีทักษะในการอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง โดยมีผูเขารับการอบรมจำนวน ๑๐,๒๐๐ คน และ (๓) พัฒนา 
เด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สมุทรปราการ จำนวน ๑,๔๙๔ คน 

๗.๓ สนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนจัดแหลงเรียนรูและสันทนาการที่เหมาะสมแกเด็ก 
เพื่อสงเสริมใหเด็กอายุ ๐-๑๘ ป เกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
มีพื้นที่และเขารวมกิจกรรมสรางสรรคที่เปนประโยชนตอพัฒนาการดาน IQ และ EQ ทั้งในดานดี 
ดานเกง และดานสขุ อาท ิการใหความรูแกพอแม เพือ่เสรมิสรางความตระหนกัในการอบรมเลีย้งดลูกู 
กิจกรรมเลานิทานเพื่อสงเสริมนิสัยการรักการอานในเด็กปฐมวัย กิจกรรมเสริมสรางความฉลาด 
ดานสติปญญาและความฉลาดดานอารมณ เปนตน โดยดำเนินการตั้งแตป ๒๕๔๙ ถึงปจจุบัน 
ในพื้นที่ ๑,๔๐๐ ตำบล ใน ๗๕ จังหวัด และ ๕๐ ชุมชน ในกรุงเทพมหานครและมีเด็กเขารวม
กิจกรรมกวา ๒๐๐,๐๐๐ คน 

 
๘. การสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 

ไดมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานนโยบาย มาตรการ และกลไกในการ 
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงกับชายที่มีความชัดเจน อาทิ การผลักดันใหมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่เลือกปฏิบัติตอสตรี การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีฯ อนุสัญญาวาดวยการขจัด 
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ และปฏิญญาและแผน
ปฏิบัติการปกกิ่งเพื่อความกาวหนาของสตรี เปนตน นอกจากนี้ ไดมีการดำเนินงานในประเด็นตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ เชน การจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย การจัดทำดัชนี 
การพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย รวมทั้งการรณรงคสรางกระแสสังคมใหตระหนักถึงความ
เสมอภาคระหวางหญิงชาย ในการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหนวยงานภาครัฐ จัดอบรมให
ความรูความเขาใจในมิติหญิงชายในครอบครัว การใหความรูเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุแกบุคลากร
สาธารณสขุ การไมละเมดิสทิธขิองผูรบับรกิารทัง้หญงิและชาย การจดัทำงบประมาณทีม่มีติหิญงิชาย 
การผลักดันรางกฎหมายใหมีอัตราสวนในการดำรงตำแหนงทางการเมืองของหญิงและชาย 
แบบ ๕๐:๕๐ ซึ่งสงผลใหสตรีเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้น สะทอนจากสตรีที่มีตำแหนงในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสัดสวนสูงขึ้น เปนตน 
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๙. การเสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน  
ดำเนินการสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวตามโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

ในพระราชปูถมัภ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร โดยดำเนนิโครงการ “เลานทิาน 
อาน และเลนกับลูก” เพื่อวางรากฐานที่เขมแข็งในชวง ๖ ปทองของชีวิตเด็กไทยทุกคน สนับสนุน 
(๑) โครงการศนูย ๓ วยั สานสายใยรกัแหงครอบครวั ในพระอปุถมัภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
ศรรีศัมิ ์พระวรชายาฯ เพือ่เปนศนูยกลางในการพฒันาคณุภาพชวีติคนทกุชวงวยั ซึง่เปดดำเนนิการแลว 
๔๒ แหง มผีูรบับรกิารทัง้สิน้ ๗๑๗,๕๔๖ คน และ (๒) การดำเนนิงานศนูยการเรยีนรูโครงการสายใยรกั
แหงครอบครวั จงัหวดัราชบรุ ีในพระราชปูถมัภฯ เพือ่เปนศนูยตนแบบในการดำเนนิโครงการสายใยรกั
แหงครอบครัวในพื้นที่ ๔ ภาค โดยเปนศูนยขอมูลและสารสนเทศงานโครงการฯ ฝกอบรมและ
พัฒนา จัดบริการแกกลุมเปาหมายตั้งแตป ๒๕๕๒ จำนวน ๑๐๗,๔๑๖ คน สนับสนุนกิจกรรมศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน ๕,๙๑๑ แหงทั่วประเทศ โดยมีครอบครัวเขารวมกิจกรรมกวา ๓๐๐,๐๐๐ 
ครอบครัว นอกจากนี้ ไดมีการดำเนินการแกไขปญหาความยากจนในระดับพื้นที่ โดยการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาสให
ครัวเรือนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ การเขาถึงแหลงทุน การจัดทำบัญชีรายรับ-จาย และการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน ทำใหครัวเรือนที่มีรายไดต่ำกวา ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ป ลดลงจำนวน 
๕๑,๑๙๑ ครัวเรือน เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๒ การแกไขปญหาที่อยูอาศัยของคนจนตามโครงการ 
บานมั่นคง มีผูรับประโยชน ๙๑,๓๓๓ ครัวเรือนใน ๗๖ จังหวัด ๒๖๙ เมือง/เขต โดยที่รัฐบาลได
สนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
วงเงิน ๓,๐๐๐ ลานบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อใหกับสหกรณหรือกลุมออมทรัพยที่เปนกลไกหลัก
ในการดำเนินโครงการของชุมชนและงบพัฒนากระบวนการในเมือง ๑๔๔.๑๗ ลานบาท 
งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน ๑๑๖.๓๑ ลานบาท ขณะเดียวกันรัฐบาลยังไดดำเนินการยก
ระดับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตใหเปนสถาบันการจัดการเงินทุนของชุมชนจำนวน ๗๕ แหง 
และพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชน จำนวน ๑๐,๕๐๐ คน ปจจุบันกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๕,๘๙๑ กลุม 

๑. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ๒๕๓ ๒๕๘ ๒๗๕ 

๒. สมาชิกสภาเทศบาล ๒,๕๑๗ ๒,๕๗๔ ๒,๖๘๐ 

๓. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ๑๓,๔๙๘ ๑๓,๕๗๕ ๑๔,๐๗๐ 

                            รวม ๑๖,๒๖๘ ๑๖,๔๐๗ ๑๗,๐๒๕ 

ตำแหนง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จำนวน (คน) 

ตารางแสดงจำนวนสตรีที่ดำรงตำแหนงทางการเมืองระดับทองถิ่น  
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย 

แกปญหาที่อยูอาศัย
ของคนจนตามโครงการ
บานมั่นคง 
มีผูรับประโยชน 
๙๑,๓๓๓ ครัวเรือน 
ใน ๗๖ จังหวัด ๒๖๙  
เมือง/เขต 
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๑๐. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขยายผลไปทั่วประเทศ 
 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหชุมชนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อใหเกิดระบบชวยเหลือ

พึ่งพาและดูแลกันเองในชุมชนตั้งแตเกิดจนตาย โดยการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน มารวมกัน
ออมและบริหารจัดการกองทุน โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเปนเงิน ๗๒๗.๓๐ ลานบาท เพื่อ
สมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชน ในอัตรา ๑:๑ จำนวน ๒,๐๔๘ กองทุน มีสมาชิกกองทุนทั้งสิ้น 
๑,๑๙๙,๖๕๔ คน สำหรับในป ๒๕๕๔ รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๐๐ ลานบาท 
ในกลุมเปาหมาย ๓,๓๐๐ ตำบลหรอืกองทนุ สมาชกิรวม ๒.๔ ลานคน แผนงานสำคญั คอื การ
พฒันาและสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตอเนื่อง จำนวน ๒,๓๐๐ ตำบล และการ
สงเสริมจัดตั้งองคกรสวัสดิการชุมชนใหม จำนวน ๑,๐๐๐ ตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. สงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการและทุพพลภาพ 
และผูอยูในภาวะยากลำบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได  

๑๑.๑ การจัดสวัสดิการและสงเคราะหผูสูงอายุ 
 ๑๑.๑.๑ การชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพื่อสรางหลักประกันดานรายไดใหแก

ผูสูงอายุ รัฐบาลเห็นเปนภารกิจสำคัญและกำหนดใหเปนหนึ่งในนโยบายเรงดวนในการสรางหลัก
ประกันรายไดแกผูสูงอายุทุกคน โดยไดปรับแนวคิดแบบเดิมที่เปนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพที่ให
เฉพาะผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน จำนวน ๑,๗๖๓,๙๖๖ คน ในป ๒๕๕๑ มาเปนแนวคิดในเรื่องสิทธิ

ตารางแสดงจำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชนและงบประมาณสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑. กองทุนที่จัดตั้งแลว (กองทุน) 

   ๑.๑ จำนวนสมาชิก (คน) 

   ๑.๒ จำนวนเงินกองทุน (บาท) 

   ๑.๓ จำนวนหมูบาน (หมูบาน) 

 

   ๒.๑ จำนวนกองทุน (กองทุน) 

   ๒.๒ จำนวนสมาชิกทั้งหมด (คน) 

  ๒.๓ จำนวนเงินกองทุน (บาท) 

   ๒.๔ จำนวนสมาชิกเฉลี่ยตอกองทุน 

   ๒.๕ จำนวนเงินกองทุนเฉลี่ยตอกองทุน 

๓๗๓ 

๑๑๙,๘๗๗ 

๑๕๒,๖๙๔,๓๕๘ 

๒,๙๕๓ 

 

๑๙๓ 

๑๒๕,๙๒๗ 

๘๕,๙๕๙,๘๐๖ 

๖๕๒ 

๙๓๑,๕๒๒.๕๔ 

๖๒๕ 

๒๐๕,๑๘๐ 

๑๒๗,๙๘๗,๔๐๙ 

๔,๘๘๐ 

 

๓๔๒ 

๑๓๖,๐๔๙ 

๑๔๐,๐๑๐,๔๖๗ 

๔๐๖ 

๒๕๕,๗๒๘.๗๖ 

๗๓๓ 

๓๕๗,๙๔๑ 

๑๔๘,๒๓๖,๔๕๐ 

๕,๔๘๖ 

 

๓๖๐ 

๒๑๗,๘๘๓ 

๑๗๙,๗๘๓,๘๕๐ 

๖๐๕ 

๒๓๘,๗๗๗.๒๔ 

๑,๐๙๓ 

๓๗๐,๔๕๙ 

๑๗๒,๑๑๖,๑๖๓ 

๙,๓๙๘ 

 

๗๔๗ 

๔๒๓,๑๔๖ 

๘๗,๔๕๙,๒๓๖ 

๕๖๖ 

๒๔๕,๕๑๓.๔๕ 

๖๑๙ 

๓๗๐,๔๕๙ 

๑๘๙,๖๙๓,๙๓๔ 

๓,๘๓๒ 

 

๔๐๖ 

๒๙๖,๖๔๙ 

๑๘๓,๓๙๘,๕๔๔ 

๗๓๐ 

๓๔๔,๘๕๓.๓๗ 

๓,๔๔๓ 

๑,๔๔๖,๒๖๒ 

๗๙๐,๗๒๘,๓๑๔ 

๒๖,๕๔๙ 

 

๒,๐๔๘ 

๑,๑๙๙,๖๕๔ 

๖๗๖,๖๑๑,๙๐๖ 

๕๘๕ 

๓๓๐,๓๗๖.๙๐ 

๒. กองทุนที่ไดรับการสมทบ (สมทบ ๓๖๕ บาทตอคนตอป) 

ตำแหนง 

กรุงเทพ 

ปริมณฑล 

ตะวันออก 

กลาง 

ตอนบน 

ตะวันออก 

 

เหนือ 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

 

ใต 

 

รวมหรือเฉลี่ย 

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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๘,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๐

คน

พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑,๗๖๓,๙๖๖

๕,๔๔๘,๘๔๓ ๕,๖๕๒,๘๙๓

๖,๕๒๑,๗๔๙

และสวสัดกิารทีผู่สงูอายทุีม่อีาย ุ๖๐ ปขึน้ไปทกุคนพงึไดรบัเดอืนละ ๕๐๐ บาท จากรฐัไปจนตลอดชพี 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจำนวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน ๕,๔๔๘,๘๔๓ คน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพจำนวน ๕,๖๕๒,๘๙๓ คน และ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๖,๕๒๑,๗๔๙ คน จากจำนวน
ผูสูงอายุทั่วประเทศจำนวน ๗.๔๔ ลานคน 

  
แผนภูมิแสดงจำนวนผูสูงอายุที่ไดรับการสรางหลักประกันดานรายได  

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงมหาดไทย 

 ๑๑.๑.๒ การสงเคราะหคาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี เปนนโยบายของ
รัฐบาลในการจายคาจัดการศพใหแกผูสูงอายุทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไปที่ถึงแกกรรมและมีสัญชาติ
ไทย โดยไดรับสิทธิรายละ ๒,๐๐๐ บาท ในป ๒๕๕๒ เปนการชวยเหลือคาจัดการศพเฉพาะผูสูงอายุ
ที่มีฐานะยากจน จำนวน ๒๒,๐๔๖ ราย เปนเงิน ๔๔,๐๙๒,๐๐๐ บาท สำหรับในปงบประมาณ 
๒๕๕๓ เปนปแรกที่ไดดำเนินงานในการชวยเหลือคาจัดการศพผูสูงอายุทุกคนตามนโยบายรัฐบาล 
จำนวน ๙๑,๓๓๙ ราย เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๖๗๘,๐๐๐ บาท 

 ๑๑.๑.๓ โครงการอาสาสมคัรดแูลผูสงูอายทุีบ่าน สงเสรมิใหเกดิระบบงานอาสาสมคัร
ดูแลผูสูงอายุที่บานเพื่อเปนกลไกในระดับฐานรากของชุมชนในการดูแลชวยเหลือ คุมครอง และ
พิทักษสิทธิผูสูงอายุในชุมชน (community care) โดยมีอาสาสมัครซึ่งเปนคนภายในชุมชนที่ไดรับ
การฝกอบรม ฝกทักษะ เสริมสรางทัศนคติ ใหมีความสามารถปฏิบัติหนาที่ไปใหความคุมครอง 
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สวัสดิภาพและพิทักษ ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที่ขาดผูดูแล ชวยเหลือตัวเองไมได ถูกทอดทิ้ง ถูกทิ้งให
อยูตามลำพัง ถูกละเลยเพิกเฉย ไดรับการดูแลไมถูกตอง ยากจน ถึงบานพัก ผลการดำเนินงาน
จนถึงปจจุบันมีพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดดำเนินโครงการแลว จำนวน ๒,๘๐๐ แหง 
มอีาสาสมคัรดแูลผูสงูอายทุีบ่าน (อผส.) จำนวน ๔๒,๒๐๘ คน ใหการดแูลผูสงูอาย ุ๓๖๔,๓๕๔ คน 
และจะสามารถดำเนินการไดครอบคลุมทุกเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นในป ๒๕๕๖ 

๑๑.๒ การสรางหลักประกันรายไดใหกับผูพิการ รัฐบาลยังเห็นความสำคัญในการสราง
หลักประกันรายไดใหกับผูพิการ โดยไดดำเนินการสนับสนุนเบี้ยความพิการเพื่อเปนสวัสดิการในการ
ดำรงชวีติใหกบัคนพกิารทกุคนทีไ่ดรบัการจดทะเบยีนคนพกิารใหไดรบัสทิธเิบีย้ความพกิารอยางทัว่ถงึ 
ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๓ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๓ มีคนพิการไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการและ
สวัสดิการเบี้ยความพิการ ๘๓๕,๐๖๒ คน ในป ๒๕๕๔ มีคนพิการยื่นคำรองขอรับเบี้ยความพิการ
จำนวน ๙๕๓,๗๒๖ คน มีการผลักดันมาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือคนพิการในการยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเฉพาะสวนของเงินไดพึงประเมินที่ไมเกิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท ในปภาษีสำหรับเงินได 
พึงประเมินที่ผูมีเงินไดเปนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๑๑.๓ การฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนเรรอนและกลุมเสี่ยง ไดดำเนินการชวยเหลือ 
คนเรรอนไรบานเพื่อใหมีคุณภาพชีวิต สามารถชวยเหลือตนเองไดไมกลับไปเรรอนหรือถูกลอลวง 
เขาสูกระบวนการคามนุษย โดย (๑) ใหการคุมครองและพัฒนาศักยภาพแกคนเรรอนไรบานในเมือง 
โดยดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธเชิญชวนใหคนเรรอนสมัครเขารับการชวยเหลือคุมครอง
ฟนฟูในบานมิตรไมตรี ๔ แหง ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช ซึ่ง
เปนที่พักชั่วคราวและใหบริการดานปจจัย ๔ การฝกอบรมวิชาชีพ การประสานจัดหางาน การ
ติดตามหาครอบครัว และการสงกลับคืนสูครอบครัวและสังคม โดยในป ๒๕๕๓ ไดใหความ 
ชวยเหลือ จำนวน ๕๙๘ คน และ (๒) ปองกันกลุมเสี่ยงที่มีแนวโนมจะเขามาเรรอนในเมืองใหญ เชน 
ผูที่มีรายไดต่ำกวาเกณฑ ไมมีอาชีพและรายไดที่แนนอน ไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง หรือประสบ
ภาวะการถูกเลิกจาง ประสบภัยพิบัติ เปนตน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางโอกาสการมีงานทำ โดย
ในป ๒๕๕๓ ดำเนนิการจดัฝกอบรมวชิาชพีแกกลุมเปาหมาย ในพืน้ที ่๓๓ จงัหวดั จำนวน ๒,๐๐๐ คน 

๑๑.๔ การชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอยภายใตโครงการบานเอื้ออาทร เปน
โครงการที่รัฐบาลมอบหมายใหดำเนินการจัดสรางที่อยูอาศัยสำหรับผูดอยโอกาส ผูมีรายไดนอย 
ขาราชการและพนักงานชั้นผูนอย โดยมีเปาหมายการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตาม 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ จำนวน ๒๘๑,๕๕๖ หนวย ซึ่งมีผลการดำเนินงาน
ตั้งแตป ๒๕๔๖ จนถึง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประกอบดวย โครงการที่กอสรางแลวเสร็จ 
๒๕๐ โครงการ จำนวน ๒๔๐,๑๘๖ หนวย อยูระหวางกอสราง ๕๖ โครงการ จำนวน ๔๐,๙๘๓ หนวย 
อยูระหวางจัดหาผูรับจาง ๑ โครงการ จำนวน ๓๕๖ หนวย และอยูระหวางการพิจารณาปรับหนวย
ดำเนินการเพิ่มบางโครงการตาม Active Demand อีกจำนวน ๓๑ หนวย โดยไดสงมอบอาคาร 
ใหแกผูพักอาศัยแลว จำนวน ๑๗๔,๕๔๕ หนวย 

 

สรางหลักประกันรายได
ใหกับผูพิการ โดยได
ดำเนินการสนับสนุน 
เบี้ยความพิการ เพื่อเปน
สวสัดกิารในการดำรงชวีติ 
มีคนพิการไดรับเบี้ย
ยังชีพคนพิการและ
สวัสดิการเบี้ยความ
พิการ ๘๓๕,๐๖๒ คน 
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๑๒. สงเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาระบบสขุภาพทีเ่นนการสรางเสรมิสขุภาพอนันำไป
สูสขุภาวะทีย่ัง่ยนืของประชาชน  

๑๒.๑ โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.เชิงรุก) การจัดใหมี
สวสัดกิารคาตอบแทนใหแกอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบานคนละ ๖๐๐ บาทตอเดอืน ใหแก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จำนวน ๑,๐๐๕,๖๓๓ คน โดยที่ผานมาอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบานไดบริการใหคำแนะนำแกหญิงตั้งครรภที่ไปฝากครรภเฉลี่ย ๑๒๖,๒๘๙ 
คน (รอยละ ๙๔.๑๕) เยี่ยมและใหคำแนะนำหญิงหลังคลอดเฉลี่ย ๑๐๖,๔๗๓ คน (รอยละ ๙๙.๑๕) 
ดูแลสุขภาพกลุมเด็กแรกเกิดถึง ๖ ป เฉลี่ย ๑,๕๔๕,๔๐๓ คน (รอยละ ๗๑.๐๐) เยี่ยมบานและให 
คำแนะนำการดูแลสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการในเขตรับผิดชอบเฉลี่ย ๓,๐๓๓,๘๔๕ คน (รอยละ 
๖๓.๗๙) และ ๔๓๙,๓๘๖ คน (รอยละ ๘๖.๒๐) ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังไดมีการลงนามบันทึก 
ขอตกลงความรวมมือจัดใหมีการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานในการใหคำปรึกษาและดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน  
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงพ.ศ. ๒๕๕๓  

จำแนกตามกลุมเปาหมาย 

 
กลุมเปาหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จำนวนทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนทั้งหมด 
(คน) 

ใหคำปรึกษา 
และดูแล (คน) 

ใหคำปรึกษา 
และดูแล (คน) 

รอยละการ 
ดำเนินงาน 

รอยละการ 
ดำเนินงาน 

๑. หญิงตั้งครรภ  ๑๗๘,๗๒๑ ๑๕๒,๒๗๑ ๘๕.๒๐ ๑๓๔,๑๔๒ ๑๒๖,๒๘๙ ๙๔.๑๕ 

๒. หญิงหลังคลอด ๑๒๙,๕๙๙ ๑๒๗,๔๖๔ ๙๘.๓๕ ๑๐๗,๒๙๑ ๑๐๖,๔๗๓ ๙๙.๒๔ 

๓. เด็กแรกเกิด ถึง ๖ ป ๒,๔๗๓,๔๖๖ ๑,๕๙๔,๖๘๐ ๖๔.๔๗ ๒,๑๗๖,๖๘๔ ๑,๕๔๕,๔๐๓ ๗๑.๐๐ 

๔. ผูสูงอายุ  ๔,๘๐๒,๘๖๔ ๒,๕๔๙,๐๙๙ ๕๓.๐๗ ๔,๗๕๖,๐๑๗ ๓,๐๓๓,๘๔๕ ๖๓.๗๙ 

๕. ผูพิการ  ๔๗๒,๑๓๒ ๓๙๒,๙๗๘ ๘๓.๒๓ ๕๐๖,๒๒๑ ๔๓๖,๓๘๖ ๘๖.๒๐ 

               รวม ๘,๐๕๖,๗๘๑ ๔,๘๑๖,๔๙๑ ๕๙.๗๘ ๗,๖๘๐,๓๕๔ ๕,๒๔๘,๓๙๖ ๖๘.๓๔ 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 
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๑,๐๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๙๙๐,๐๐๐

๙๘๐,๐๐๐

๙๗๐,๐๐๐

๙๖๐,๐๐๐

๙๕๐,๐๐๐

คน

พ.ศ. ๒๕๕๓พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

๙๗๖,๓๔๓ ๙๗๖,๓๔๓

๑,๐๐๕,๖๓๓

แผนภูมิแสดงจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
ในโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานเชิงรุก  

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 

 
๑๒.๒ โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา รัฐบาลถือเปนนโยบายในการพัฒนาระบบ

หลักประกันสุขภาพใหเกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพมาตรฐานโดยใหประชาชนเขาถึงบริการไดเพิ่มขึ้น 
โดยปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไดจดัสรรงบประมาณเหมาจายรายหวัเปนจำนวน ๒,๕๔๖.๔๘ บาท เพิม่ขึน้ 
๑๔๕.๑๕ บาท จากป ๒๕๕๓ ที่ไดรับงบเหมาจายรายหัว ๒,๔๐๑.๓๓ บาท ผลการดำเนินงาน 
ที่ผานมาพบวา คนไทยมีหลักประกันสุขภาพจำนวน ๖๓,๐๔๖,๐๐๑ คน (รอยละ ๙๙.๓๖ ของ
ประชากรผูมสีทิธทิัง้ประเทศ ๖๓,๔๗๑,๒๙๐ คน) เปนสทิธปิระกนัสขุภาพถวนหนา ๔๗,๗๒๙,๕๑๖ คน 
(รอยละ ๗๕.๒๐) อัตราการใชบริการผูปวยนอก ๓.๑๓ ครั้ง/คน/ป และอัตราการใชบริการผูปวยใน 
๐.๑๑๗ ครั้ง/คน/ป มีการขยายการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (ซีแอล) ในกลุมยาตานไวรัสเอดส 
๒ รายการ คือ ยาเอฟฟาไวเรนซ (Efavirenz) และยาสูตรผสมระหวางโลพินาเวียรกับริโทนาเวียร 
(Lopinavir and Ritonavir) เพื่อใหขยายเวลาการทำซีแอลไปจนกวาจะหมดความจำเปนและ
ครอบคลุมถึงบุคคลซึ่งรอพิสูจนสัญชาติจำนวน ๔๕๗,๐๐๐ ราย ที่ไปขึ้นทะเบียนรับการรักษาโดย 
โรงพยาบาลตามแนวชายแดนจำนวน ๑๗๒ แหง 

 

คนไทยมีหลักประกัน
สุขภาพจำนวน 
๖๓,๐๔๖,๐๐๑ คน คดิเปน 
รอยละ ๙๙.๓๖ ของ
ประชากรผูมีสิทธิ 
ทั้งประเทศ 
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ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

หนวย : คน 

 

สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 

สิทธิประกันสังคม 

สิทธิขาราชการ รัฐวิสาหกิจ 

สิทธิอื่นๆ 

ผูที่ยังไมลงทะเบียนสิทธิ 

รวม (๑) 

ความครอบคลุม 

หลักประกันสุขภาพ 

ของประเทศ 

บุคคลรอพิสูจนสถานะ 

คนไทยในตางประเทศ 

คนตางดาว 

รวม (๒) 

รวมประชากรทั้งประเทศ 

        (๑) + (๒) 

๔๖,๖๗๒,๖๑๓ 

๙,๕๘๑,๖๖๕ 

๕,๑๓๒,๕๕๖ 

๒๔๒,๓๙๕ 

๗๗๙,๒๖๓ 

๖๒,๔๐๘,๔๙๒ 

 

๖๑,๖๒๙,๒๒๙ 

 

๘๙๗,๓๗๑ 

๕๗,๐๒๐ 

๒๙๙,๙๒๙ 

๑,๒๕๔,๓๒๐ 

๖๓,๖๖๒,๘๑๒ 

๔๖,๙๔๙,๒๖๗ 

๙,๘๓๕,๕๒๘ 

๕,๐๐๒,๑๐๖ 

๒๓๗,๓๗๕ 

๕๒๒,๓๕๒ 

๖๒,๕๔๖,๖๒๘ 

 

๖๒,๐๒๔,๒๗๖ 

 

๑,๑๕๖,๔๐๔ 

๕๕,๑๖๗ 

๓๑๒,๘๘๘ 

๑,๕๒๔,๔๕๙ 

๖๔,๐๗๑,๐๘๗ 

๔๗,๕๕๘,๔๕๖ 

๙,๖๑๖,๖๐๒ 

๔,๙๕๕,๓๑๓ 

๒๓๒,๑๓๕ 

๓๓๒,๕๔๑ 

๖๒,๖๙๕,๐๔๗ 

 

๖๒,๓๖๒,๕๐๖ 

 

๑,๔๔๐,๑๗๓ 

๑๔,๓๒๘ 

๓๒๔,๙๐๔ 

๑,๗๗๙,๔๐๕ 

๖๔,๔๗๔,๔๕๒ 

๔๗,๗๒๙,๕๑๖ 

๙,๘๙๙,๖๘๗ 

๔,๙๑๘,๕๔๔ 

๕๑๖,๒๕๔ 

๔๐๗,๒๘๙ 

๖๓,๔๗๑,๒๙๐ 

 

๖๓,๐๖๔,๐๐๑ 

 

๑,๓๔๗,๐๓๑ 

๑๕,๒๖๑ 

๑๗๖,๙๘๑ 

๑,๕๓๙,๒๗๓ 

๖๕,๐๑๐,๕๖๓ 

๗๔.๗๙ 

๑๕.๓๕ 

๘.๒๒ 

๐.๓๙ 

๑.๒๕ 

๑๐๐ 

 

๙๘.๗๕ 

 

๗๑.๕๔ 

๔.๕๕ 

๒๓.๙๑ 

๑๐๐ 

๗๕.๐๖ 

๑๕.๗๓ 

๘.๐๐ 

๐.๓๘ 

๐.๘๔ 

๑๐๐ 

 

๙๙.๑๖ 

 

๗๕.๘๖ 

๓.๖๒ 

๒๐.๕๒ 

๑๐๐ 

 

๗๕.๘๖ 

๑๕.๓๔ 

๗.๙๐ 

๐.๓๗ 

๐.๕๓ 

๑๐๐ 

 

๙๙.๔๗ 

 

๘๐.๙๔ 

๐.๘๑ 

๑๘.๒๖ 

๑๐๐ 

๗๕.๒๐ 

๑๕.๖๐ 

๗.๗๕ 

๐.๘๑ 

๐.๖๔ 

๑๐๐ 

 

๙๙.๓๖ 

 

๘๗.๕๑ 

๐.๙๙ 

๑๑.๕๐ 

๑๐๐ 

 

กลุมเปาหมาย พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

ตารางแสดงความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๒.๓ เสริมสรางความรวมมือเพื่อยกระดับการใหบริการสาธารณสุขกับประชาชน 
อยางทั่วถึง โดย 

 ๑๒.๓.๑ การปรบัปรงุระบบบรกิารสขุภาพ รฐับาลมนีโยบายปรบัปรงุสถานพยาบาล
ของภาครัฐทุกระดับใหไดมาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
(รพ.สต.) และพัฒนาระบบเครือขายการสงตอในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน เพือ่ใหระบบหลกัประกนัสขุภาพมคีณุภาพอยางเพยีงพอทัว่ถงึ มทีางเลอืกหลากหลาย
รูปแบบ โดยมีเปาหมายทั้งสิ้นจำนวน ๙,๗๕๐ แหง โดยในป ๒๕๕๓ สถานีอนามัยไดดำเนินการดาน
องคประกอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ๔ ดาน คือ มีการจัดทำปายชื่อและโลโก 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแลว ๒,๓๒๖ แหง (รอยละ ๓๐.๐๒) มีบุคลากรครบตามเกณฑ 
๕,๘๐๙ แหง (รอยละ ๗๔.๙๘) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมตอกับโรงพยาบาลแมขาย 
๖,๔๕๙ แหง (รอยละ ๘๓.๓๗) และมีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
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๗,๐๒๑ แหง (รอยละ ๙๐.๖๓) โดยสถานีอนามัย (สอ.) ที่มีองคประกอบครบทั้ง ๔ ดานไดดำเนิน
การยกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแลวทั้งสิ้น ๔,๐๑๐ แหง 

 ๑๒.๓.๒ การผลักดันการขับเคลื่อนใหประเทศไทยสูระบบสาธารณสุขยุคใหม 
มีการดำเนินการในหลายรูปแบบ คือ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ หนวยบริการสาธารณสุข 
ทัว่ประเทศทีเ่ขารวมโครงการ โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหมเพือ่คนไทยสขุภาพด ีมรีอยยิม้ (โรงพยาบาล 
๓ ด)ี เพือ่เปนการพฒันาการบรหิารจดัการภายในโรงพยาบาลใหมคีณุภาพ ในดานกายภาพ (Structure) 
มีสภาพแวดลอมดี บรรยากาศดี ดานการบริการ (Service) พัฒนาระบบบริการลดการรอนาน ให
บริการที่รวดเร็ว และดานการบริหารดี (System) ไดเปดใหบริการพรอมกันทั่วประเทศ ผลการ
ดำเนนิงานภาพรวมในกจิกรรม The must (เกณฑทีท่กุโรงพยาบาลตองผาน จำนวน ๑๑ ขอ) พบวา 
โรงพยาบาลทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุข ๘๙๑ แหง สามารถผานเกณฑ The must แลวทุกขอ
จำนวน ๘๕๔ แหง คิดเปนรอยละ ๙๕.๕๕ ผานเกณฑ The best (เพิ่มเกณฑจาก The must 
๕ ขอ) ทุกขอแลว ๔๕๖ แหง คิดเปนรอยละ ๕๑.๑๘ มีการมอบรางวัลใหแกสถานบริการที่ไดรับ
รางวัล Best of the best เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจะมีการปรับเกณฑเพิ่มเรื่องการ
ลดความแออัดโดยจัดทำแผนลดระยะเวลาการรอรับบริการทุกระดับ กำหนดเปาหมาย คือ ระยะ
เวลา ๓ เดือน ลดเปาหมายการรอรับบริการรอยละ ๒๐ ระยะเวลา ๖ เดือน ลดเปาหมายการรอรับ
บริการรอยละ ๓๐ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ลดเปาหมายการรอรับบริการรอยละ ๔๐ จะมีการพัฒนา
บคุลากรฝายตอนรบัในโรงพยาบาลและจะมกีารประเมนิผล Best of the best ระดบัประเทศตอไป 
และตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประชาชนผูมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาสามารถใชบัตร
ประจำตวัประชาชนแทนบตัรประกนัสขุภาพถวนหนาในการเขารบับรกิารในสถานบรกิารสาธารณสขุ
ทกุระดบั 

 ๑๒.๓.๓ การตดิตามเฝาระวงัการระบาดของโรคไขหวดัใหญสายพนัธุใหม ชนดิ A 
(H1N1) กระทรวงสาธารณสุขไดแบงการระบาดออกเปนสองชวง คือ ชวงแรกเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม ๒๕๕๒ ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 2009 ชนิด H1N1 แกกลุมเสี่ยงแลว 
๑,๕๓๒,๓๑๐ โดส (รอยละ ๗๖.๖) ชวงที่สอง เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๓ ใหบริการฉีดวัคซีน

รวม ๓ สายพันธุ คือชนิด A (H1N1) ชนิด A (H3N2) และ
ชนิด B รวม ๑,๗๒๘,๓๘๖ โดส (รอยละ ๘๑.๕)  

 ๑๒.๓.๔ การสงเสริมปองกันและควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน โดยเฉพาะ ๒ กลุมเสี่ยงสำคัญ ไดแก 
หญงิตัง้ครรภและเดก็แรกเกดิทกุคน เพือ่เปนการพฒันาไอควิ
และการเจริญเติบโตของเด็กอยางสมวัยไดตามมาตรฐาน
สากล ครอบคลุมทุกสิทธิสวัสดิการ จัดระบบใหบริการแจก
ยาเม็ดไอโอดีน ใหกินวันละ ๑ เม็ด ซึ่งเปนยาเม็ดเสริม 
สารอาหารสำคัญที่มีสวนประกอบของไอโอดีน โฟเลต และ 
ธาตุเหล็ก ใหแกหญิงตั้งครรภรายใหมทั่วประเทศ ปละ 
๘๐๐,๐๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และใหหญิง 
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ตั้งครรภรายเกาพรอมกันตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยทุกแหง และเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ไดมีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ๔ ฉบับ บังคับใหผลิตภัณฑ ๔ ชนิด ไดแก น้ำเกลือปรุงอาหาร น้ำปลา เกลือ
บริโภค และผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง ไดแก ซอส ซีอิ๊ว เตาเจี้ยว 
ตองเติมสารไอโอดีน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

 ๑๒.๓.๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดแก (๑) 
โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงหวงใยสุขภาพประชาชน เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ เปนการตรวจสุขภาพเชิงรุก เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชน
อายุ ๓๕ ป ขึ้นไป เพื่อใหการดูแลรักษา รวมทั้งใหความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม ในป ๒๕๕๓ ดำเนินการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจำนวน 
๒๓,๐๔๔,๐๖๐ คน (รอยละ ๘๖.๑๙ ของประชากรเปาหมาย) อัตราการเขารับการรักษาตัวใน 
โรงพยาบาลดวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีเปาหมาย ลดลงรอยละ ๓ ผลการดำเนินงาน
เปรยีบเทยีบกบัป ๒๕๕๒ ในชวงเวลาเดยีวกนัลดลงรอยละ ๕.๙๘ และ ๗.๓๘ ตามลำดบั นอกจากนี ้
ดำเนินการพัฒนาหมูบาน ชุมชน ลดเสี่ยง ลดโรคตนแบบไดรวมทั้งหมด ๑,๒๖๑ หมูบาน และ (๒) 
โครงการรากฟนเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มีผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรากฟนเทียม จำนวน ๓,๔๕๙ ราย จาก
เปาหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย หนวยงานเครือขาย ๘๕ หนวยงาน 

 ๑๒.๓.๖ การพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก การสงเสริม
และสนับสนุนสมุนไพรไทย นวดแผนไทย สปา ใหมีบทบาทในการบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
เปนการลดการนำเขายาจากตางประเทศ โดยการพัฒนาโรงพยาบาลตนแบบแพทยแผนไทย จำนวน 
๙ แหง ไดแก โรงพยาบาลพระปกกลา จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โรงพยาบาลขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย จังหวัดแพร โรงพยาบาลเทิง จังหวัด
เชียงราย โรงพยาบาลทาโรงชาง จังหวัดสุราษฎรธานี และสถาบันวิจัยการแพทยแผนไทย 
(โรงพยาบาลแพทยแผนไทย) รวมถึงการสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย จัดทำคูมือและตำรับตำรา 
การแพทยแผนไทยและสมุนไพร การรักษาการแพทยแผนไทยควบคูกับการแพทยแผนปจจุบัน 
โครงการสนับสนุนการจัดบริการการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จัดใหมี
แพทยแผนไทยไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ จำนวน ๑๕๐ แหง และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการขยายเปาหมายในโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๘๗ แหง รวมทั้งหมดเปน ๒๓๗ แหง ขณะนี้มี
แพทยแผนไทยไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๓๗ แหง จัดทำโครงการ
รวมพลังสรางสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานทั่วทุกภาคของประเทศ 
มีปฏิญญารวมกัน โดยมีการขึ้นทะเบียนและรับรองสถานภาพทางกฎหมายของหมอพื้นบานแลว 
จำนวน ๓๙ คน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒) และในป ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นอีก ๕๖ คน รวมทั้งมี
การใชภูมิปญญาสมุนไพรชวยลดพิษจากการใชสารเคมีในเกษตรกรทั่วประเทศ 
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๑๓. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให 
สอดคลองกบัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม จดัใหมแีผนการศกึษาแหงชาต ิ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษาใหกาวหนาทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ปลกูฝงใหผูเรยีนมี
จติสำนกึของความเปนไทย มรีะเบยีบวนิยั คำนงึถงึประโยชนสวนรวม และยดึมัน่ใน
การปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 

๑๓.๑ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ เปน การลดคาครองชีพของผูปกครอง 
สรางและขยายโอกาสทางการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ประชากรในกลุมผูดอยโอกาส ตั้งแตอนุบาลไป
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาใหไดรับการศึกษาฟรี ซึ่งเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่กำหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา ๑๒ ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๒ รัฐ
ไดจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาทุกสังกัดรวมทั้งประเทศ 
จำนวน ๖๙,๒๓๒,๕๙๐,๕๐๐ บาท เริ่มดำเนินการตั้งแต 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ ครอบคลุมคาใชจายในเรื่อง
คาเลาเรียน คาหนงัสอืเรยีน คาอปุกรณการเรยีน คาเครือ่งแบบ
นกัเรยีน และคากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเรยีน มีนักเรียนไดรับ
ประโยชน ๑๒,๔๗๑,๖๑๑ คน และในการดำเนินงานตาม
นโยบายเรยีนฟร ี๑๕ ป ในป ๒๕๕๓ ใชงบประมาณ ๗๓,๒๒๓.๘๔๖ 
ลานบาท มีนักเรียนไดรับประโยชน ๑๒,๔๘๐,๔๗๓ คน เปน

นักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑,๗๔๑,๕๔๑ คน นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๗๓๘,๙๓๒ คน ซึง่ในปนีไ้ดปรบัปรงุประสทิธภิาพของโครงการโดยกำหนดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๔-๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดหนังสือฟรี โดยไมตองยืมเรียน และสงเสริม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน รวมทั้ง
รัฐบาลไดผลักดันงบประมาณป ๒๕๕๔ เพิ่มเปน ๘๐,๐๐๐ ลานบาท 

นักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่ไดรับประโยชนและงบประมาณ  
ตามโครงการเรียนฟรี เรียนเดน ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
หนวยงาน 

จำนวนนักเรียน (คน) งบประมาณ (บาท) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ ๑๑,๘๘๔,๒๓๖ ๑๑,๗๔๑,๕๔๑ ๖๘,๑๙๔,๔๖๘,๖๐๐ ๗๐,๘๗๙,๐๓๙,๕๒๒ 

นอกกระทรวงศึกษาธิการ ๕๙๐,๓๗๕ ๗๓๘,๙๓๒ ๑,๐๓๘,๑๒๑,๙๐๐ ๒,๓๔๔,๘๐๗,๓๖๗ 

            รวม ๑๒,๔๗๑,๖๑๑ ๑๒,๔๘๐,๔๗๓ ๖๙,๒๓๒,๕๙๐,๕๐๐ ๗๓,๒๒๓,๘๔๖,๘๘๙ 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป ในป ๒๕๕๓ ใชงบประมาณ ๗๓,๒๒๓.๘๔๖ ลานบาท 
มนีกัเรยีนไดรบัประโยชน ๑๒,๔๘๐,๔๗๓ คน 
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๑๓.๒ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ 
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของการ
ศึกษาจึงไดนำมาใชเปนเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่นำไปสูความยั่งยืน 
ที่มุงยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมีการดำเนินงานเพื่อผลักดันนโยบาย
ดานการศึกษาในหลายประเด็นผานนโยบายและโครงการตาง ๆ อาทิ 

 ๑๓.๒.๑ โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
๒๕๕๒-๒๕๖๑) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไดกำหนดวิสัยทัศนไววา “คนไทยไดเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” โดยมีเปาหมายหลัก ๓ ประการ คือ (๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรูของคนไทย (๒) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
และ (๓) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีการ
ดำเนนิการประชมุคณะกรรมการนโยบายปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (กนป.) แลวจำนวน ๗ ครัง้ 
และไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา จำนวน ๗ คณะ รวมทั้งประชุมคณะ
กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กขป.) ไปแลว ๓ ครั้ง โดยใหความเห็น
ชอบหลักการกรอบแนวทางยุทธศาสตรและกลไกขับเคลื่อนเพื่อการบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการ
ศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑) และมอบหมายใหจัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติการ 
(Roadmap) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๔๔๗) นอกจากนี้ 
ไดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทางสื่อสิ่งพิมพ ภาพยนตรโฆษณา การประชุมเสวนา
กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อประชาสัมพันธ รณรงค สรางความรู ความเขาใจ และตระหนักถึง
ภาวะวิกฤติของการศึกษาไทยและสงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางกวาง
ขวาง 

 ๑๓.๒.๒ โครงการประกาศจุดเนนคุณภาพผูเรียนแตละชวงชั้น โดยกำหนดเปา
หมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เนนปรับโครงสรางหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการประเมิน
ผล เพื่อเนนกระบวนการเรียนรู ปรับโครงสรางเวลา รอยละ ๗๐ สำหรับสอนเนื้อหาสาระ รอยละ 
๓๐ เนนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  

 ๑๓.๒.๓ การปรับคุณภาพสถานศึกษา ในชวงป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดดำเนินการที่
สำคัญ ดังนี้ 

  ๑๓.๒.๓.๑ โครงการปรับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยเพิ่มเงิน
รายหัวใหกับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนต่ำกวา ๑๒๐ คน คนละ ๕๐๐ บาท/คน/ป 
และระดับมัธยมศึกษาที่นักเรียนต่ำกวา ๒๐๐ คน ไดรับเพิ่มคนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ป และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพมาตรฐานของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพของชุมชน มีจำนวนนักเรียนไมลด
ลงและชุมชนมีสวนรวมใหมีคุณภาพ ใชงบประมาณทั้งสิ้น ๘๘๘.๗ ลานบาท เปนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ๑,๐๗๐,๔๐๐ คน เปนเงิน ๕๓๕.๒ ลานบาท และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
๓๕๓,๕๐๐ คน เปนเงิน ๓๕๓.๕ ลานบาท  

  ๑๓.๒.๓.๒ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล มีการปรับปรุงมาตรฐาน
และคุณภาพโรงเรียนในชนบทนำรอง ๑๘๒ โรง งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๐๐ ลานบาท และ 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ขยายผล ๑,๐๐๐ โรง งบประมาณ ๒,๒๐๐ ลานบาท และจะขยายเปน 
๗,๐๐๐ โรง ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
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  ๑๓.๒.๓.๓ โครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำอำเภอ ๒,๕๐๐ โรง และ
พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล ๕๐๐ โรง และกลุมโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติใหมี
มาตรฐานสากล จำนวน ๑,๐๐๐ โรง ไดดำเนินการสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนัก
ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนไปสูระดับมาตรฐานสากล โดยการประชุมทางไกล การจัดทำสื่อ 
จัดประชุมสัญจร ๕ ภูมิภาค จัดเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษาเพื่อนำเสนอแผนกลยุทธและวิธี
การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใหเกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ๔ สาระ ประชุมชี้แจงผูบริหาร
และบุคลากรหลัก จำนวน ๖๐ โรง และจัดตั้งภาคีเครือขายและคณะกรรมการประสานงานโรงเรียน
รวมพัฒนาทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางเขมขน
เพื่อเปนเครื่องมือในการที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พรอมทั้งมุงเนนการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 

  ๑๓.๒.๓.๔ โครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค เปนการ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน ๑๒ แหง ใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค เพื่อการ
กระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมทั้ง 
จะเปนการสงเสริมสนับสนุนฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เปนตนแบบและกระตุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มรับนักเรียน 
ตั้งแตป ๒๕๕๔ 

 ๑๓.๒.๔ โครงการ Student Channel และ Thai 
Teacher TV เปนการเสริมสรางและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหเกิดความ 
เทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท โดยใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู
จากครูที่มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งสง
เสริมใหครูไดเห็นตัวอยางการสอน การบริหารจัดการที่ดีจากครู ผูบริหารทัง้ในและ 
ตางประเทศ โดยไดผลิตรายการ Student Channel ๑๑๐ รายการ และ
กิจกรรม Student Channel on Tour ๒๑ ครั้ง สำเนาสื่อวีดิทัศนจำนวน 
๗๒,๘๖๐ แผน สำหรับ Thai Teacher TV ไดดำเนินการออกอากาศผาน
ชองทีวีไทยในชื่อรายการ “ครูมืออาชีพ” ผลิตสื่อและจัดหาสื่อสำหรับ 
เผยแพร ๑๐๐ รายการ และไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
และปรับปรุงสถานีวิทยุศึกษาและสถานศึกษาวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
จำนวน ๓๕๗.๕๙ ลานบาท 

 ๑๓.๒.๕ การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและไดมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา พรอมกับประกาศนโยบาย 3 Ns ไดแก NEdNet (National 
Education Network) เครือขายเพื่อการพัฒนาแหงชาติ NEIS (National 
Education Information System) ศูนยสารสนเทศเพื่อการศึกษาแหงชาติ 

จะเปนการสงเสริมสนับสนุนฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
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และ NLC (National Learning Center) ศูนยการเรียนรูแหงชาติ รวมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพ ICT เพื่อคุณภาพการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยเฉลี่ยคอมพิวเตอร 
๑ เครื่องตอนักเรียน ๑๐ คน ป ๒๕๕๓ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ ชุด งบประมาณ ๔,๖๐๐ ลานบาท 
ป ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด งบประมาณ ๓,๗๐๐ ลานบาท จัดงบประมาณสรางโครงการ 
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ๓,๐๐๐ ลานบาท และงบประมาณในการพัฒนาเนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส
ตามหลักสูตรอีก ๖๗๐ ลานบาท 

  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน โดยจัดทำโครงการ 
กศน. ตำบล : ศูนยการเรียนรูชุมชนตลอดชีวิต ดำเนินการปรับศูนยการเรียนรูชุมชนเปนศูนย
ศึกษานอกโรงเรียนตำบล จำนวน ๗,๔๐๙ แหง ดำเนินการยกฐานะครูศูนยการเรียนรูชุมชน 
(ศรช.) และครู ศูนยศึกษานอกโรงเรียนตำบลใหเปนพนักงานราชการ ๗,๒๑๖ คน 

 ๑๓.๒.๖ การสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต คณะ
รัฐมนตรีไดมีมติใหการอานเปนวาระแหงชาติและมีการประกาศทศวรรษแหงการอานของประเทศ 
(ป ๒๕๕๒-๒๕๖๑) จึงไดกำหนดแผนสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
๕ แผน ไดแก (๑) รณรงคสรางนิสัยรักการอาน (๒) เพิ่มสมรรถนะการอาน (๓) สรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมในการอาน จัดสรางแหลงเรียนรูใหม (๔) เครือขายความรวมมือการอาน-จัดโครงการ
อบรมอาสาสมัครสงเสริมการอาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยไดดำเนินการอบรมกลุม 
เปาหมายแกนนำอาสาสมัครฯ จำนวน ๑,๐๐๐ คน ใน ๕ จังหวัดนำรอง ไดแก จังหวัดลำปาง 
ขอนแกน ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช และ (๕) วิจัยและพัฒนาเพื่อการอาน รวมทั้ง 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการอาน
เปนที่เรียบรอย 

๑๓.๓ จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา คณะรัฐมนตรีได
มีมติเห็นชอบแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๓ มีเจตนารมณเพื่อมุงพัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง 
มีความสุข” และพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน ๓ ดาน คือ เปน
สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน และ
เพื่อใหบรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
๒๕๕๒-๒๕๕๙) จึงกำหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) พัฒนาคนอยางรอบ
ดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา (๒) เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม 
ภูมิปญญาและการเรียนรู และ (๓) เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน 
และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู ในสวนของกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา 
มกีฎหมายการศกึษาทีป่รบัปรงุไดรบัการประกาศใชแลว จำนวน ๖ ฉบบั 
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๑๓.๔ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาและทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

 ๑๓.๔.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ เรงรัดการพัฒนาครูเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกงมีศรัทธาและเขาสูวิชาชีพครู 
พัฒนาคุณภาพครูโดยเนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสำคัญ ในปงบประมาณ 
๒๕๕๓ ไดรบังบประมาณเพือ่พฒันาครทูัง้สิน้ ๕,๘๔๑,๗๗๖,๔๐๐ บาท โดยมกีจิกรรมทีไ่ดดำเนนิการ 
อาทิ การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๕ ป) จำนวน ๒,๕๐๐ คน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารทรพัยากรบคุคล ๑๘๕ เขตพืน้ทีก่ารศกึษา การคนืครใูหกบันกัเรยีน จำนวน ๓๐,๙๒๓ คน 
ประเมินสมรรถนะครูเปนรายบุคคล จำนวน ๕๑๗,๒๖๘ คน การพัฒนาครูดวยระบบ e-Training 
จำนวน ๓๓๘,๓๒๙ คน พัฒนาครูและผูบริหารทุกคนโดยกลุมเครือขายระดับจังหวัดทุกเขตพื้นที่การ
ศึกษา รวม ๔๑๗,๘๘๙ คน การจัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) อิเล็กทรอนิกสของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ใน ๔๗ เขตพื้นที่การศึกษา การแกไขปญหาหนี้สิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดคลินิกการเงินเคลื่อนที่ ๑๐ จังหวัด สำรวจขอมูลสภาพหนี้สิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๐๐,๐๐๐ คน และอบรมการพัฒนาชีวิตดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาชีวิตดวยการสรางวินัยทางการเงิน จำนวน ๑,๗๖๐ คน เปนตน 

 ๑๓.๔.๒ โครงการผลิตครูพันธุใหม มีเปาหมายการรับนักศึกษา จำนวน ๖ รุน 
จำนวน ๓๐,๐๐๐ คน ตัง้แตปการศกึษา ๒๕๕๔-๒๕๕๘ โดยรบันกัศกึษาเขารวมโครงการ ๓ ประเภท 
ไดแก (๑) รับผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ (๒) รับนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร ๕ ป ที่กำลังศึกษาอยูชั้นปที่ ๔ และ (๓) รับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
อื่นเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (๑ ป) 

 ๑๓.๔.๓ การสรางขวัญกำลังใจครู เสนอพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
ใหครูไดรับปรับเพดานขั้นเงินเดือนประมาณรอยละ ๘ แกกฎคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงขึ้นเทียบเทา
วิชาชีพแพทยและกฎหมาย เสนอเงินวิทยพัฒนฯ ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหผูบริหารการ
ศึกษาระดับจังหวัดเปนระดับ คศ. ๔ นอกจากนี้ ไดมีการปรับปรุงวิธีการประเมินวิทยฐานะแกครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 ๑๓.๔.๔ ดำเนินการถวายพระราชสมัญญา “พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ และจัดตั้ง “กองทุนครูของแผนดิน” 
เปนกองทุนเพื่อพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๒ แหง 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิโดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
“พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูที่มีความสามารถเปนครูตนแบบและ 
มอบทุนใหกับครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสงเสริมและตอยอดความเปนเลิศ 
ตลอดจนเพื่อสงเสริมสนับสนุน พัฒนาครูในพื้นที่ชายแดนภาคใต พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ทุรกันดาร 
และยกยองเชิดชูเกียรติครูซึ่งจะมีการมอบรางวัลครูของแผนดินตอไป 
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๑๔. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อ 
พฒันามาตรฐานคณุภาพการศกึษาใหเทาเทยีมและสอดคลองกบัแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรฐั 

การกระจายอำนาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ชุมชน องคการทาง
ศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ใหเทาเทียม ทำใหมีภาคีเครือขายตาง ๆ ไดเขารวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยทั่วประเทศ จำนวน ๑๐,๗๘๖ ภาคี รวมจัดการศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน ๖๙,๘๐๘ ภาคี 
รวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในลักษณะศูนยการเรียนบาน มีจำนวนผูเรียนทั้งสิ้น ๒๑๖ คน และมี
ศูนยการเรียนในสถานประกอบการ จำนวน ๒๓ แหง ผูเรียน ๔,๓๗๘ คน รวมทั้งมีการทำบันทึก
ความรวมมือระหวางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต ๓๐ คนลงมา และไมได
รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
มีโรงเรียนนำรอง ๘ โรง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน ๘ แหง และรวมจัดทำโครงการ
โรงเรียนดีประจำตำบล ตั้งแตการมีสวนรวมในการคัดเลือกโรงเรียนนำรองและการทำบันทึกความ
เขาใจ (MOU) ในรปูแบบตาง ๆ มกีารถายโอนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไปยงัองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในป ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นเปน ๔๔๙ แหง (ระดับประถมศึกษา ๑๗๔ แหง ขยายโอกาส ๔๔ แหง และ
มัธยมศึกษา ๒๓๑ แหง) รวมถึงการสนับสนุนใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป ไดแก การ
สนับสนุนตำราในวิชาหลักใหแกทุกโรงเรียน รวมถึงการจัดใหมีชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนฟรี
ใหทันปการศึกษา ๒๕๕๓ และสนับสนุนคาใชจายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการตาง ๆ ที่โรงเรียนเรียก
เก็บจากผูปกครอง การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ๑๕ ป (อนุบาลศึกษา-
มัธยมศึกษาปที่ ๖) ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดอบรมผูดูแลเด็กดีเดน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘๐๙ คน จัดฝกอบรมครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับชั้น 
ป.๔-ป.๖ จำนวน ๓ รุน รวม ๖๐๐ คน ในการสรางสรรคสื่อดวยศิลปะบนรากฐานวัฒนธรรมทองถิ่น 
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยสอดแทรกวิชาการทางการ
บริหารจัดการดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผูผานการอบรม จำนวน ๑๘๙ คน 

 
๑๕. สงเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาวจิยัในศลิปวทิยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพร 
ขอมลูผลการศกึษาวจิยัทีไ่ดรบัทนุสนบัสนนุการศกึษาวจิยัจากรฐั 

การสงเสริมการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และการใชประโยชน ไดแก 
การสงเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร หุนยนต และสื่อการเรียน
การสอนใหกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๔๑๕ แหง และได
ผลงานทั้งสิ้น ๒,๘๓๑ ผลงาน การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถใชงานไดกับ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ จำนวน ๒๒๘ โครงการ โครงการวิจัยที่หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนสามารถนำไปใชประโยชนไดเพิ่มขึ้น ๓๓ โครงการ และโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ภาคีเครือขายตาง ๆ  
ไดเขารวมจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยทั่วประเทศ 
จำนวน ๑๐,๗๘๖ ภาคี 
รวมจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา จำนวน 
๖๙,๘๐๘ ภาคี 
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ที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ๖๔ โครงการ สำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษา (๑) เพื่อพัฒนา
กำลังคนดานวิทยาศาสตรในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ จำนวน ๕๐๐ คน และ ๔๗๐ คน (๒) ดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทั้งในและตางประเทศ ในป ๒๕๕๒ และป ๒๕๕๓ จำนวน ๒๒ ทุน 
และ ๘๒ ทุน (๓) เพื่อพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี (พสวท.) ทั้งในและตางประเทศ ๙๙๐ ทุน (๔) เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ 
ทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร (สควค.) รวม ๖๔๓ ทนุ (๕) ทนุการศกึษาโอลมิปก ณ ตางประเทศ 
จำนวน ๒๐๖ ทุน และ (๖) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยอบรมครู รวม ๓๖,๘๙๓ คน รวมถึงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติในการผลิตกำลังคนระดับสูงในสาขาตาง ๆ เพื่อตอบสนองการพัฒนา
ชมุชน อตุสาหกรรม และระบบนวตักรรม นำไปสูการเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ
ในเวทีระดับนานาชาติและพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการฝก
อบรมนานาชาติในภูมิภาค โดยในป ๒๕๕๒ ไดคัดเลือกมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติจำนวน ๙ แหง 
ในป ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติไดเสนอโครงการวิจัย ๙๒๑ โครงการ และในป ๒๕๕๔ ไดรับ
งบประมาณสนบัสนนุเพือ่ดำเนนิโครงการดงักลาว จำนวน ๒,๐๐๐ ลานบาท เพือ่จดัสรรงบประมาณ
ใหมหาวิทยาลัยและสถาบันตามกลุมวิจัยที่จัดทำแผนงานเสนอ 
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ตารางแสดงงบประมาณการวิจัยของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น 
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 

 
กระทรวง/หนวยงาน 

งบประมาณ (ลานบาท) การเพิ่มลดของงบประมาณ  
ป พ.ศ. ๒๕๕๔  

เทียบป พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

งบประมาณการวิจัยทั้งสิ้น 

รายไดประชาชาติ (GDP) 

สัดสวนงบประมาณการวิจัยตอ GDP 

งบประมาณทั้งประเทศ 

สัดสวนงบประมาณการวิจัย 

ตองบประมาณทั้งประเทศ 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงการคลัง 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

สวนราชการที่ไมไดสังกัด 

สำนักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐวิสาหกิจ 

จังหวัด 

 

๗,๙๙๓.๐๕๖ 

๙,๒๓๒,๒๐๐ 

๐.๐๘๗ 

๑,๖๖๐,๐๐๐ 

๐.๔๘๒ 

 

๑,๓๑๓.๒๒๓ 

๓๐๒.๘๗๕ 

๑๓.๗๐๐ 

๑๕.๘๑๒ 

๘.๑๗๐ 

 

๘๓.๕๓๖ 

๕๐.๗๔๐ 

๓๐.๗๕๖ 

 

- 

๒๓.๔๙๖ 

- 

๑๑.๕๗๖ 

๑๖.๔๓๕ 

๒,๓๙๗.๕๙๘ 

๒,๖๒๙.๓๐๙ 

๒๔๖.๔๙๘ 

๖๕๕.๔๑๖ 

 

๕๖๐.๗๐๓ 

๒.๘๐๓ 

๑๗๐.๗๓๐ 

- 

๖,๘๓๖.๙๖๕ 

๙,๘๓๑,๘๐๐ 

๐.๐๗๐ 

๑,๙๕๑,๗๐๐ 

๐.๓๕๐ 

 

๑,๔๗๙.๔๑๔ 

๒๓๓.๖๓๔ 

๓๔.๒๑๑ 

๖.๓๙๙ 

๑๒.๐๐๐ 

 

๒๑.๔๙๘ 

๖๙.๒๓๘ 

๒๕.๓๙๒ 

 

- 

๓.๕๐๐ 

- 

๑๑.๐๑๙ 

๑๘.๗๘๗ 

๒,๒๑๖.๒๒๐ 

๒,๐๖๒.๗๑๔ 

๑๖๐.๔๐๓ 

๔๒๖.๘๙๐ 

 

๔๑๔.๐๐๐ 

๕.๗๐๐ 

๓๕.๔๘๔ 

๑.๙๖๕ 

๕,๖๘๐.๐๖๘ 

๙,๕๗๘,๔๐๐ 

๐.๐๕๙ 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

๐.๓๓๔ 

 

๑,๐๔๙.๙๘๗ 

๗๐.๐๐๐ 

๖.๒๗๐ 

๒.๔๖๙ 

๓.๒๖๐ 

 

๖.๕๐๐ 

๖๗.๒๖๘ 

๒๕.๔๕๕ 

 

๓.๐๐๐ 

- 

๐.๓๐๐ 

๔.๗๐๐ 

๑๘.๓๐๐ 

๑,๕๓๒.๑๓๘ 

๒,๐๘๘.๐๑๒ 

๑๔๖.๖๒๗ 

๕๙๓.๓๔๘ 

 

๕๕๘.๐๐๐ 

๖.๕๐๐ 

๕๔.๔๓๕ 

๑.๕๐๐ 

๙,๑๐๘.๙๔๘ 

๑๐,๒๐๐,๙๙๐ 

๐.๐๘๙ 

๒,๐๗๐,๐๐๐ 

๐.๔๔๐ 

 

๑,๑๓๐.๗๐๒ 

๙๗๓.๕๔๐ 

๓.๒๔๖ 

๑๐.๗๑๘ 

๕.๕๐๐ 

 

๖.๕๐๐ 

๖๗.๕๑๗ 

๒๗.๑๘๐ 

 

๑๐.๕๐๐ 

- 

๑.๖๒๐ 

- 

๑๔.๕๗๐ 

๑,๗๕๗.๓๑๐ 

๔,๐๖๑.๔๓๓ 

๒๒๙.๗๗๙ 

๖๖๑.๕๖๒ 

 

๖๒๓.๙๔๐ 

๗.๐๐๐ 

๑๐๗.๐๖๘ 

๒๙.๒๐๔ 

๓,๔๒๘.๘๘ 

 

๐.๐๓๐ 

๓๗๐,๐๐๐ 

๐.๑๐๖ 

 

๘๐.๗๑๕ 

๙๐๓.๕๔๐ 

- ๓.๐๒๔ 

๘.๒๔๙ 

๒.๒๔๐ 

 

- 

๐.๒๔๙ 

๑.๗๒๕ 

 

๗.๕๐๐ 

- 

๑.๓๒๐ 

- ๔.๗๐๐ 

-  ๓.๗๓๐ 

๒๒๕.๑๗๒ 

๑,๙๗๓.๔๒๑ 

๘๓.๑๕๒ 

๖๘.๒๑๔ 

 

๖๕.๙๔๐ 

๐.๕๐๐ 

๕๒.๖๓๓ 

๒๗.๗๐๔ 
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๑๖. สงเสรมิและสนบัสนนุความรูรกัสามคัคแีละการเรยีนรู ปลกูจติสำนกึ และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาต ิ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและ 
ภมูปิญญาทองถิน่ 

๑๖.๑ การเรงสรางความเชื่อมั่นและฟนฟูภาพลักษณของประเทศไทย โดยมีผลการดำเนิน
งานที่สำคัญ ดังนี้ 

 ๑๖.๑.๑ การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมในการ
จัดทำรายงานสภาวการณในแหลงมรดกโลกและการนำเสนอแหลงมรดกวัฒนธรรมเขาสูบัญชี
รายชื่อมรดกโลก โดยไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๑๔-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ แหลงมรดก
โลกบานเชียง อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท และโรงแรมเซนทารา จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมนำ
เสนอเขาสูบัญชีรายชื่อมรดกโลก โดยเชิญผูแทนจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก ลาว พมา กัมพูชา 
เวียดนาม และมาเลเซีย บุคลากรที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ผูเขารวมประชุม จำนวน 
๖๐ คน 

 ๑๖.๑.๒ การดำเนินการดานความรวมมือทวิภาคีและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
ไดดำเนินการความรวมมือทวิภาคีและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในป ๒๕๕๓ จำนวน ๑๙ ประเทศ 
ไดแก ประเทศญี่ปุน จีน สาธารณรัฐบูรียาเทีย มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย สิงคโปร สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส สาธารณรัฐเกาหลี ศรีลังกา กัมพูชา เปรู สาธารณรัฐประชาชนจีน เคนยา พมา และ
สวิสเซอรแลนด 

๑๖.๒ การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๑๖.๒.๑ การเสริมสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม สงเสริมสนับสนุนใหเด็ก 
เยาวชน และประชาชน ดำเนินชีวิตตามวิถีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ดวยการปรับเปลี่ยน
วิธีคิด วิธีปฏิบัติ และจัดระบบความสัมพันธในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมบนพื้นฐานการ
รูเทาทันสถานการณ โดยเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ประกอบดวย  

  ๑๖.๒.๑.๑ วิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรและนำ
ไปใชประโยชน ในป ๒๕๕๓ ไดดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น องคความรูดานวัฒนธรรม
ที่พรอมใหบริการ จำนวน ๑๐ เรื่อง ไดแก โครงการวิจัยเพื่อสรางเกณฑมาตรฐานสำหรับรานเกมให

๑๖.๒.๑.๑ วิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรและนำ๑๖.๒.๑.๑ วิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรและนำ๑๖.๒.๑.๑ วิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรและนำ
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เปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับสังคมไทย การศึกษาแนวทางรูปแบบการสนับสนุนงาน
ดานวัฒนธรรมขององคกรธุรกิจภาคเอกชนในประเทศไทย โครงการวิจัยและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การเสริมสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมของสังคมไทยระยะที่ ๑ รวมทั้งการเผยแพรและติดตาม
การนำผลการวิจัยดานการบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมไปใชประโยชน ไดแก โครงการ 
สงเสริมมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรม องคความรูศิลปนแหงชาติ ไดแก นายทวี 
รัชนีกร นายสำราญ เกิดผล นายพินิจ ฉายสุวรรณ นายจิรัส อาจณรงค และนายศิริ วิชเวช 

  ๑๖.๒.๑.๒ จัดโครงการสงเสริมการเรียนรูศาสนพิธีและศาสนพิธีที่
สำคัญของชาติ ไดมีการสืบทอดและธำรงรักษา ในป ๒๕๕๓ ไดจัดโครงการสงเสริมการเรียนรู
ศาสนพิธีแกเจาหนาที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน ๗๕ จังหวัดและเครือขายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและมีความชำนาญในการปฏิบัติศาสนพิธี รวมทั้งเปนผูนำชุมชนในการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ ของชาติ ตลอดจนเผยแพรแนะนำการปฏิบัติศาสนพิธีแกประชาชนได
อยางถูกตอง นอกจากนั้นยังไดปฏิบัติงานสนองงานศาสนพิธีในพระราชพิธีพระราชกุศลและรัฐพิธีแก
สถาบันพระมหากษัตริย และหนวยงานภาครัฐ โดยในป ๒๕๕๒ ไดจัดโครงการจำนวน ๑,๓๒๓ ครั้ง 
และในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๓๕๙ ครั้ง 

  ๑๖.๒.๑.๓ นำผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหไดรับการเสริมสราง
คุณคาและมูลคาเพิ่ม โดยมีผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไดรับการเสริมสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม
ในป ๒๕๕๓ ดังนี้ (๑) นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะในโครงการตลาดนัดศิลปะ ๓๐ ผลงาน 
(๒) นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแตงกาย (การออกแบบเครื่องประดับ) ๓๑ ผลงาน 
(๓) การแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแตงกายในเทศกาลเอ็มคิวเวียนนาแฟชั่นวีค (MQ Vienna 
Fashion Week 2010) จำนวน ๔ แบรนด ๗๐ ผลงาน (๔) นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธและ 
ผลงานออกแบบของนักศึกษาภาควิชาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปที่เขารอบประกวด ๔๐ 
ผลงาน (๕) นิทรรศการแสดงผลการการออกแบบมัณฑนศิลป (การออกแบบตกแตงภายใน) ๓๐ 
ผลงาน (๖) นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใตโครงการสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีหอศิลป
เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ๑๐๐ ผลงาน (๗) นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ (การออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบาน) ๓๑ ผลงาน และ (๘) การพัฒนาผลิตภัณฑและ
บรรจภุณัฑตนแบบสนิคาทางวฒันธรรมภายใตโครงการสานใจรกัษงานศลิปถิน่แดนใต ๓๖ ผลติภณัฑ 

 ๑๖.๒.๒ กิจกรรมเพื่อสงเสริมเยาวชนที่เปนศิลปนรุนใหม ในป ๒๕๕๓ ไดจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหมีเยาวชนที่เปนศิลปนรุนใหมเพิ่มมากขึ้น โดยดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย จำนวน ๑๗๒ คน ไดแก (๑) จัดอบรมการออกแบบเครื่องแตงกาย 
(การออกแบบเครื่องประดับ) ใหกับนักออกแบบรุนใหม จำนวน ๔๔ คน (๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบมัณฑนศิลป (การออกแบบตกแตงภายใน) ใหกับมัณฑนากรรุนใหม จำนวน ๔๐ คน 
(๓) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสถาปตยกรรมรวมสมัยเพื่อการพัฒนาชุมชน จำนวน ๔๘ คน และ 
(๔) จดัอบรมการออกแบบผลติภณัฑ (ผลติภณัฑตกแตงบาน) ใหกบันกัออกแบบรุนใหม จำนวน ๔๐ คน 
นอกจากนี้ ยังไดดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ มีเด็กและ
เยาวชนทีส่งผลงานเขารวมประกวดศลิปกรรมเดก็และเยาวชนแหงชาต ิครัง้ที ่๕ จำนวน ๑,๑๕๑ คน 
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และกิจกรรมครุศิลปะสรางสรรคงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ ไดมีเยาวชนที่เปนศิลปนรุนใหมใน
กิจกรรมครุศิลปะสรางสรรคงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ จำนวน ๑๐ คน 

 ๑๖.๒.๓ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงวัฒนธรรม โดยนำทุนทาง
วัฒนธรรมมาสรางสรรคใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ 
สาขาเศรษฐกิจสรางสรรค รวม ๗ โครงการ ไดแก (๑) โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิง
สรางสรรคระดับจังหวัด (Creative Province) และในกรุงเทพมหานคร (๒) โครงการลานบุญลาน
ปญญา (๓) โครงการพัฒนาแหลงอารยธรรมลานนาสูการเปนมรดกโลก (๔) โครงการฟนฟูแหลง
มรดกโลกอยุธยาในสภาวะเรงดวน (๕) โครงการฟนฟูคูเมืองกำแพงเมืองอุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย (๖) โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร และ (๗) 
โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางภาพยนตรและวีดิทัศน 

 ๑๖.๒.๔ การนำมิติทางวัฒนธรรมแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ตามนโยบายขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยจัดสรรงบประมาณใหสภาวัฒนธรรมตำบลใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน ๔๑๓ แหง ใน
การบริหารจัดการและดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบล สงเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมใน
การเฝาระวังและสรางสรรควัฒนธรรมของชุมชน ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอด 
ภูมิปญญา อีกทั้ง สืบคนภูมิปญญาทองถิ่น โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ดำเนินการสรางความรูความเขาใจในพื้นที่ จัดทำคูมือ อบรมอาสาสมัครวัฒนธรรม
ในพื้นที่ จำนวน ๕๖ คน จัดทำโครงการสานใจรักษงานศิลปถิ่นแดนใตเพื่อสงเสริมใหเยาวชนในพื้นที่ 
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ไดบอกเลาเรื่องราวความสวยงามใหคนไทยไดรับรูผานศิลปะภาพถายมี
นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการ จำนวน ๒๕๐ คน 

 ๑๖.๒.๕ การเรงรัดดำเนินงานและการพัฒนากิจการภาพยนตรและวีดิทัศนตาม 
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดเรงรัดการตรวจ
พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน งานทะเบียนและใบอนุญาตภาพยนตรและวีดิทัศน งานตรวจสถาน
ประกอบการและพัฒนากิจการภาพยนตรและวีดิทัศน โดยการเสริมสรางความรูความเขาใจแก 
เจาหนาที่รัฐผูประกอบกิจการและประชาชน รวมทั้งสิ้น ๑,๗๘๖ คน จัดทำสื่อและเอกสาร หนังสือ
คูมือฯ จำนวน ๒,๐๐๐ เลม และจางลงบทความในหนังสือพิมพ เกี่ยวกับการดำเนินงานดาน
ภาพยนตรและวีดิทัศน จำนวน ๖ ฉบับ อีกทั้งการพัฒนาระบบการดำเนินงานของสำนักพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนในเรื่องระบบฐานขอมูลกลาง ระบบการจัดการขอรองเรียน และระบบราย
งานผลการดำเนินงานภาพยนตรและวีดิทัศน 

 ๑๖.๒.๖ โครงการสืบชะตาแมน้ำโขงตามนโยบายสงเสริมและสนับสนุนทองถิ่น 
เพื่อเสริมสรางฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนวิถีชีวิตประเพณี 
ทองถิ่น คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น โดยรัฐบาลไดสนับสนุนงบประมาณป ๒๕๕๓ ใน ๗ 
จังหวัดที่มีชายแดนติดแมน้ำโขง ไดแก จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีผลการดำเนินงาน อาทิ “งานสืบชะตาแมน้ำโขงและวิจิตราภรณ
เชียงรายสายใยลุมน้ำโขง” จังหวัดเชียงราย มีประชาชนไทย-ลาวเขารวมงานกวา ๑,๐๐๐ คน 
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โครงการสืบชะตาแมน้ำโขงจังหวัดหนองคาย มีแขกผูมีเกียรติและประชาชนรวมงานประมาณ 
๑,๐๐๐ คน โครงการสืบชะตาแมน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธาน ี มีประชาชนไทย-ลาวเขารวมงาน
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน เปนตน 

 ๑๖.๒.๗ การดำเนินงานตามแนวนโยบายฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล รัฐบาลไดใหความ
สำคัญอยางยิ่งในการดำเนินนโยบายการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ใน ๒ มาตรการ คือ (๑) มาตรการ 
ระยะสั้น ระยะเวลา ๖-๑๒ เดือน เนนเรื่องการสรางความมั่นคง
ดานที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพ การชวยเหลือดานสาธารณสุข 
การแกไขปญหาสญัชาต ิ การสงเสรมิการศกึษา การแกปญหาอคติ
ทางชาติพันธุ การสงเสริมภาษาวัฒนธรรมทองถิ่น การสนับสนุน
และสงเสริมสื่อพื้นบานของชาวเล การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนบัสนนุกจิกรรมเครอืขายชาวเลอยางเปนรปูธรรม (๒) มาตรการ
ฟนฟูระยะยาว ๑-๓ ป เนนเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่วัฒนธรรม
พิเศษที่เอื้อตอกลุมชาติพันธุที่มีลักษณะจำเพาะ มีโครงการและ
กจิกรรมทีด่ำเนนิการแลว ไดแก การรวมสนบัสนนุการจดักจิกรรม
ทางวฒันธรรมของชาวเล ภายใตชือ่ “วนัรวมญาตชิาตพินัธุชาวเล” 
ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
และโครงการที่กำลังดำเนินการ ไดแก โครงการพัฒนาเนื้อหาหนังสือทักษะวัฒนธรรมชาวเล โดย
สนับสนุนงบประมาณใหสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดำเนินการ มีกำหนด
ระยะเวลา ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓-วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และโครงการกลุมวิจัย
ความขัดแยงและพหุวัฒนธรรม 

 ๑๖.๒.๘ การสนบัสนนุ เผยแพรศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาต ิ
ตลอดจนการนำภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาใน
ทุกระดับ โดยในป ๒๕๕๓ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมดนตรี นาฏศิลปไทยและพื้นบาน เพื่อให
นักเรียนทุกคนไดตระหนักในความสำคัญของการสืบทอดเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมชาติ สำนึกใน
ความเปนไทย จึงจัดซื้อครุภัณฑดนตรีนาฏศิลปไทยและพื้นบาน จัดจางภูมิปญญาทองถิ่นสอนดนตรี
นาฏศิลปไทยและพื้นบานใหกับทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน ๓๑,๘๒๑ โรง จัดตั้งศูนยดนตรีประจำเขตพื้นที่การศึกษา ๑๘๕ แหง ศูนยดนตรีตำบล 
๒,๒๓๕ แหง จัดมหกรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบานรวมกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา มีครู คณาจารย นิสิต 
นกัศกึษารวมงานกวา ๓,๐๐๐ คน ตลอดจนไดมกีารจดังานศลิปวฒันธรรมอดุมศกึษา ณ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร วิทยาลัยเขตพระราชวังสนามจันทร นิสิตนักศึกษาในสถาบันทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ 
สถาบนั นำศลิปะและการแสดงมาแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกนั โดยมผีูเขารวมงานประมาณ ๘,๐๐๐ คน 
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 ๑๖.๒.๙ การสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยมที่ดีในสังคมไทย ในป 
๒๕๕๓ ไดดำเนินการตามแนวทางและภารกิจที่เกี่ยวของ อาทิ 

  ๑๖.๒.๙.๑ อนุรักษ สืบสานประเพณีสงกรานตและสงเสริมคานิยมที่ดี
ดำเนินงานเผยแพรและประชาสัมพันธ โดยผลิตและออกอากาศสปอตโทรทัศน วิทยุ ผลิตละคร
โทรทัศนเนื่องในเทศกาลสงกรานต เรื่อง “สงกรานตแหงความรัก” ผลิตไปรษณียบัตรอวยพรใน
เทศกาลสงกรานต จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผน จัดประกวดภาพถาย “สงกรานต ปใหมวิถีไทย” 
นิทรรศการภาพถายและแถลงขาว “สงกรานตสรางสรรค ยึดมั่นประเพณี ปลอดภัยทุกชีวี สามัคคี
ทั่วไทย” 

  ๑๖.๒.๙.๒ รวมกับทุกภาคสวนบูรณาการจัดงานปใหมภายใตกิจกรรมป
ใหมวิถีไทย ปลอดภัย พอเพียง และจัดงานสงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีพุทธ ดวยการเปดวัด
ทั่วประเทศ แบงเปนในกรุงเทพฯ ๕๑ วัด สวนภูมิภาคจัดในวัดประจำจังหวัดและอำเภอตาง ๆ 
ทั่วประเทศ ใหประชาชนไดรวมสวดเจริญพระพุทธมนตนอมจิตอธิษฐานถวายพระพรแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว 

  ๑๖.๒.๙.๓ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันภาษาไทยแหงชาต ิ เมื่อวันที ่
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย โดยมีกิจกรรมหมอภาษา การแสดง
พื้นบานของเยาวชนที่ใชภาษาไทยถิ่น พิธีมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติแกผูใชภาษาไทยดีเดน 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ จำนวน ๔๑ คน 

 ๑๖.๒.๑๐ การเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเชิดชู ไดดำเนินการยกยอง
เชิดชูผลงานภูมิปญญาทองถิ่น ในป ๒๕๕๓ มีผลงานทางภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเชิดชู ไดแก 
(๑) การคัดเลือกศิลปนแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๒ ใน ๓ สาขา คือ สาขาทัศนศิลป สาขาวรรณศิลป 

และสาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๙ คน (๒) สวัสดิการศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีผลงาน
ดีเดนทางดานวัฒนธรรม จำนวน ๒๑๙ คน (๓) การสรรหาและยกยองผูใชภาษาไทยดีเดนประจำป 
๒๕๕๓ จำนวน ๔๑ คน และ (๔) การสงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมพื้นบาน ๑๐ ประเภท 
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
๑. กลไก บุคลากร งบประมาณ การประชาสัมพันธ คุณภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ 

และความพรอมในการเสรมิสรางคณุธรรมและพฒันาคณุภาพชวีติใหกบัประชาชน ยงัมคีวามแตกตาง
ในระดับพื้นที่ จำเปนตองไดรับการดูแลใหเปนระบบมากขึ้น โดยเฉพาะการเสริมสรางความรูความ
เขาใจและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพในการดำเนินงานใหกับเจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของ 
การจดัทำคูมอืและหลกัเกณฑการดำเนนิงาน และการปรบัปรงุศาสนสถานอยางเหมาะสม 

๒. การดำเนินการใหความชวยเหลือผูสูงอายุและผูดอยโอกาสพบวา การรายงานขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความลาชาและไมถูกตอง ซึ่งสงผลใหการชวยเหลือหรือเยียวยาเปนไป
อยางไมทั่วถึงและเกิดปญหาการรองเรียนของผูสูงอายุและผูพิการตามมา 

๓. การใหความชวยเหลือคนเรรอนหลังที่ไดรับการฟนฟูพบวา มีคนเรรอนจำนวนนอย
สามารถใชชีวิตอยางปกติ ดังนั้น ครอบครัวและชุมชนจะตองเขามามีบทบาทชวยเหลือกลุมคน 
เหลานี้ใหมากขึ้น โดยเฉพาะการสรางอาชีพ และสรางรายได 

๔. ควรใหความสำคัญกับการสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการทำนุบำรุงศาสน
สถานและอนุรักษวัฒนธรรมไทย เพื่อดำรงและสืบทอดวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัดที่อยูในถิ่นทุรกันดาร 
หรือโบราณสถานทางประวัติศาสตรชาติไทย รวมทั้งการสืบทอดประเพณีหรือวัฒนธรรมพื้นบานให
เปนเอกลักษณประจำทองถิ่น  
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