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 ความไม่สงบทางการเมอืงทีด่�าเนนิมานานกว่า ๖ เดอืนจนถงึกลางปีนี ้มผีลให้เศรษฐกจิชะลอตวัลงอย่างมาก 

แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด�าเนินการกระตุ ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟื ้นตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัว 

เต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อที่จะสร้าง 

พืน้ฐานเศรษฐกจิให้สามารถขยายตวัได้อย่างต่อเนือ่งและมัน่คง ตัง้แต่การจดัเกบ็ภาษซีึง่ยงัไม่เพยีงพอต่อการบรหิาร

และพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหน้ีภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้น�้า 

ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงขาดแคลนเป็นประจ�าในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน�้าท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน  

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 

ที่ต้องด�าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อ 

ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 ๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก�าหนด 

ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท�าไว้  

โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่าย 

ที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท�าไว้  

โดยน�าหลักการส�าคัญของการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีให้ความส�าคัญ 

ในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด�าเนินงาน รวมทั้งน�าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย  

เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม ประหยดั ไม่ซ�า้ซ้อน และมปีระสทิธภิาพ ทบทวนภารกจิทีม่ลีกัษณะ

ไม่ยัง่ยนืหรอืสร้างภาระหนีส้าธารณะของประเทศเกินความจ�าเป็น และแสดงรายการลงทนุในระดบัจงัหวดัเพือ่แสดง

ความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับ

กระทรวง จนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม

ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัต ิ

ส่งเสรมิการลงทนุไว้แล้วให้เสร็จสิน้โดยเรว็ และน�าโครงการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานประเภททีม่ผีลตอบแทนด ีเช่น 

โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดท�าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศ 

การลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือ 

ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างท่ัวถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้า

เกษตรประเภทที่ราคาต�่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร
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 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า

และมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดข้ันตอนของกระบวนการด้านธุรการ

และเอกสารอืน่ ๆ  ทีจ่ะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเรว็ขึน้ พร้อมทัง้แสวงหาตลาดทีม่ศัีกยภาพเพือ่ขยายฐานการส่งออก 

ซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส�าคัญมากขึ้น 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ

ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นท่ีที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท�าได้ และสร้างส่ิงจูงใจและส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกท่ีเก้ือกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะ

โดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ 

เช่น น�้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

ในประเทศทัง้ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วเดมิและแหล่งท่องเทีย่วใหม่ โดยเน้นการให้ความรูแ้ละเพิม่มาตรฐานความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ�านวยความสะดวก 

ในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

 ๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อท่ีจะสนับสนุนการฟื้นตัว 

ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม

 ๖.๘ แก้ปัญหาน�้าท่วมในฤดูฝนทั้งท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นท่ี และปัญหาขาดแคลนน�้า 

ในบางพ้ืนทีแ่ละบางฤดกูาล ซึง่น�าความเสยีหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคดิเพือ่หาทางป้องกนั

ไม่ให้เกิดน�้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น�้าท่วมในปี ๒๕๕๔ และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน�้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลง 

โดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด�าเนินการ 

จัดสร้างแหล่งน�้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท�าได้ในเวลาประมาณ 

๑ ปี
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 ในรอบปีที ่๔ ของการบรหิารราชการแผ่นดนิ รฐับาลยงัคงให้ความส�าคญัในการเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก  

ผลักดันให้ประเทศได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งให้ความส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

ทัง้ในและต่างประเทศ และควบคูก่บัการท�าให้ประชาชนในประเทศมคีณุภาพชวีติทีด่แีละมคีวามเท่าเทยีมกนัในการครองชพี 

โดยประชาชนต้องสามารถเข้าถงึระบบสาธารณปูโภคและระบบคมนาคมขนส่งได้อย่างทัว่ถงึ กระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

ทุกระดับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้มีการผลักดัน 

การด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมดูแลเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และชุมชน การดูแลรักษาเสถียรภาพ

ราคาและลดภาระค่าครองชีพประชาชน การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 

ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น การส่งเสริมภาคการพาณิชย์ การค้า และขยายฐานการส่งออก การส่งเสริมการลงทุนและ 

ขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมสูป่ระเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งและคมนาคม การขบัเคลือ่นสูเ่ศรษฐกิจ

ดจิทิลั การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว การส่งเสรมิการบรหิารจดัการพลงังาน การปฏริปูรฐัวสิาหกจิ และการบรหิารจัดการเศรษฐกจิ 

ซึ่งมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้

๑.	 การส่งเสริมดูแลเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และชุมชน

 รัฐบาลให้ความส�าคัญในการดูแลเกษตรกรอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถด�ารงชีพและประกอบอาชีพได้ โดยได้มี

การส่งเสริมดูแลเกษตรกร การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและ 

สถาบนัเกษตรกร การขบัเคล่ือนปฏริปูภาคการเกษตร การพฒันาและเสรมิสร้างประสทิธภิาพระบบตลาด และการสนบัสนนุ

และพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

 ๑.๑	 การส่งเสริมดูแลเกษตรกร	

  ๑.๑.๑	 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	 ได้ด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งระบบด้วยมาตรการ 

ต่าง ๆ ซึ่งมีผลการด�าเนินงานแต่ละโครงการ ดังนี้ 
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   (๑) โครงการประกันภัยข้าวนาปี	ปีการผลิต	๒๕๖๑ มีกรอบวงเงินในการอุดหนุนเบี้ยประกันภัย 

คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๑.๑๐ ล้านบาท ผลการด�าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน ๒๗.๖๐ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๙ ของพื้นที่เป้าหมายสูงสุด ๓๐ ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

จ�านวน ๑.๙๒ ล้านราย และมีค่าสินไหมทดแทน จ�านวน ๑.๗๓ ล้านบาท

   (๒) โครงการพกัช�าระหน้ีต้นเงนิและลดดอกเบ้ียเกษตรกรผูป้ลกูข้าว	ปี	๒๕๕๙/๖๐ มกีรอบวงเงนิ 

๕,๔๐๐ ล้านบาท โดยได้เลื่อนก�าหนดช�าระคืนต้นเงินเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ และลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี และ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับภาระดอกเบ้ียแทนเกษตรกรร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี ทั้งน้ี ได้พักช�าระหนี้ให้

เกษตรกรแล้ว จ�านวน ๑,๓๔๓,๔๙๓ ราย เป็นเงิน ๙๙,๖๖๗.๗๓ ล้านบาท

   (๓) โครงการส่งเสรมิการปลกูพชืหลากหลาย	ฤดนูาปรงัปี	๒๕๖๑ มกีรอบวงเงนิ ๕๔๙.๓๖ ล้านบาท 

โดยเกษตรกร ๓๔,๐๘๒ ราย ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชทดแทน ในพื้นที่ ๒๗๔,๖๗๓ ไร่ พืชที่ปรับเปลี่ยน 

๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชไร่ และกลุ่มพืชผัก รวม ๒๗ ชนิด และยังได้ลดพื้นที่นาปรัง ๒๗๔,๖๗๓ ไร่ ผลผลิตข้าวเปลือก 

ลดลง ๑๗๖,๘๘๙.๔๑ ตันข้าวเปลือก ผลผลิตข้าวสารลดลง ๑๑๖,๗๔๗.๐๑ ตันข้าวสาร ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับน้อย  

เนื่องจากมีการด�าเนินงานโครงการอื่น ๆ และไม่ขาดแคลนน�้า เกษตรกรจึงตัดสินใจที่จะท�านาเหมือนเดิม จึงมีการตัดสิทธิ

เกษตรกร ๑๒ ราย พื้นที่ ๑๒๑.๕๐ ไร่ 

   (๔) โครงการส่งเสรมิการปลกูพชือาหารสัตว์	ฤดนูาปรังปี	๒๕๖๑ มกีรอบวงเงนิ ๑๘.๕๐ ล้านบาท 

โดยได้ส่งเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท�านามาปลูกพืชอาหารสัตว์ (ข้าวโพด) ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ๔๓๐ ราย 

พื้นที่ ๓,๒๑๔.๒๕ ไร่

   (๕) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท�านาไม่เหมาะสม	 เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์  

มกีรอบวงเงนิ ๑๘.๘๙ ล้านบาท โดยได้ส่งเสรมิเกษตรกรปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่�านามาเลีย้งปศุสตัว์ ได้แก่ โคเนือ้ : เกษตรกรสมคัร 

เข้าร่วมโครงการ ๑,๒๐๑ กลุ่ม ๙,๖๒๑ ราย ๔๘,๑๐๕ ไร่ ผ่านการท�าสัญญาเงินกู้ ๑,๒๐๑ กลุ่ม กระบือ : เกษตรกรสมัคร 

เข้าร่วมโครงการ ๑๖๔ กลุ่ม ๑,๓๑๖ ราย ๖,๕๘๐ ไร่ ผ่านการท�าสัญญาเงินกู้ ๑๖๔ กลุ่ม แพะ : เกษตรกรสมัครเข้าร่วม

โครงการ ๑๖ กลุ่ม ๑๒๓ ราย ๖๑๕ ไร่ ผ่านการท�าสัญญาเงินกู้ ๑๖ กลุ่ม 

   (๖) โครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ	 

มีกรอบวงเงิน ๒๑๔.๐๖ ล้านบาท โดยได้สนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐาน เช่น ฉาง ลานตาก เพื่อรวบรวมและจัดเก็บ 

ข้าวเปลือกคุณภาพให้แก่สหกรณ์ ๙๔ แห่ง ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๔,๑๘๐ ราย

   (๗) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)  

มีกรอบวงเงิน ๑๙๙.๓๒ ล้านบาท โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว ๗๔๗ แปลง ๕๕,๔๙๐ ราย พื้นที่ ๗๕๒,๓๖๑ ไร่ ในพื้นที่ 

๕๑ จังหวัด ได้จัดท�าการประเมินเบื้องต้น การจัดชั้นความพร้อมในการด�าเนินงานของกลุ่ม ๗๔๗ แปลง โดยแบ่งเป็น 

ระดับ A ๑๑๖ แปลง ระดับ B ๓๘๘ แปลง และระดับ C ๒๔๓ แปลง
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   (๘) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	(อินทรีย์	๑	ล้านไร่) มีกรอบวงเงิน ๑๗.๑๒ ล้านบาท 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพ่ือผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ๒๘,๗๔๙ ราย จ�านวน ๓๐๘,๑๐๓.๙๘ ไร่ โดยแบ่งเป็น 

กลุ่มเตรียมความพร้อม ๑,๑๙๖ กลุ่ม และกลุ่มพร้อมตรวจรับรองเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน ๔๖ กลุ่ม 

   (๙) โครงการสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดีสนับสนุนการปลูกพืช 

หลังนาในพื้นที่แปลงใหญ่ มีกรอบวงเงิน ๖.๖๗ ล้านบาท โดยได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ช้ันพันธุ์จ�าหน่าย ๓๐๒ ตัน แบ่งเป็น  

ถั่วเหลือง ๑๕๒ ตัน ถั่วเขียว ๑๓๐ ตัน ถั่วลิสง ๒๐ ตัน และส่งมอบเมล็ดพันธุ์สนับสนุนการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่แปลงใหญ่ 

๒๒ แปลง จ�านวน ๒๒๗.๑๘๐ ตนั ครอบคลมุพ้ืนที ่๓๒,๕๓๐ ไร่ (ถัว่เหลอืง ๕,๔๒๒ ไร่ ถัว่เขยีว ๒๖,๑๖๘ ไร่ ถัว่ลสิง ๙๔๐ ไร่)

   (๑๐) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ ์ข ้าวหอมมะลิคุณภาพดี	 ปีการผลิต	

๒๕๖๐/๖๑ โดยได้จ�าหน่ายเมลด็พนัธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดทีีผ่ลติโดยศนูย์เมล็ดพนัธุข้์าวให้แก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ  

จ�านวน ๒,๒๔๔.๓๐ ตัน และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรที่ยังมีความต้องการ ติดตามให้ค�าแนะน�าแก้ไขปัญหา 

ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งใช้ศูนย์บริการชาวนา รถหมอข้าว และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น

   (๑๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อย

ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ โดยได้จัดอบรมให้แก่เกษตรกรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ วางแผน การผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ และการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  

จ�านวน ๒๓๘,๕๑๓ ราย ผ่านการอบรมแล้ว จ�านวน ๗๒,๓๐๐ ราย

   (๑๒)  โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	โดยมีผู้ประกอบการเก็บ

สต็อกข้าว จ�านวน ๒๘๖ ราย ใน ๔๗ จังหวัด มีปริมาณข้าวเปลือกที่รับซื้อจากผู้ประกอบการ จ�านวน ๓.๘ ล้านตัน

   (๑๓)  การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ มีปริมาณ

ระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ๒.๐๗ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ๑๑,๐๔๔.๔๔ ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗–๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ได้ด�าเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๖.๙๑ ล้านตัน คิดเป็น

มูลค่า ๑๔๖,๑๗๖.๒๘ ล้านบาท

   (๑๔)  โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ได้จัดตลาดนัดจ�านวน ๖๕ ครั้ง มีปริมาณซื้อขาย  

๓๗,๘๐๓ ตัน รวมมูลค่า ๓๔๑ ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด ตันละ ๑๐๐-๒,๐๐๐ บาท

   (๑๕)  การผลักดันการส ่งออกข ้าว ระหว ่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐–กันยายน ๒๕๖๑  

มผีลการด�าเนินการตามใบอนญุาตส่งออกข้าว ณ วันที ่๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ ดงันี ้๑) ส่งออกข้าวรฐับาลภายใต้สัญญาซือ้ขายข้าว 

แบบรฐับาลต่อรฐับาล	(G	to	G)	มกีารส่งออกข้าวปรมิาณรวม ๒๓๙,๘๐๐ ตนั มลูค่าประมาณ ๑๐๗.๒๒ ล้านดอลลาร์ สรอ. 

หรือ ๓,๓๗๕ ล้านบาท และ ๒)	 ส่งออกข้าวของภาคเอกชน มีปริมาณรวม ๑๒,๓๕๕,๒๓๙.๔๘ ตัน มูลค่าประมาณ  

๖,๑๗๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ ๑๙๘,๕๕๖ ล้านบาท 

   นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ๆ อีกที่เป็นการส่งเสริมดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เช่น โครงการสินเชื่อ

เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด ๔๐๖ ล้านบาท 

และโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร

รายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี วงเงินสินเชื่อ ๒๑,๐๑๐ ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด ๕๒,๓๕๙ ล้านบาท 

	 	 ๑.๑.๒	 ส่งเสรมิเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา	เพือ่ชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผูป้ลูกยาง รกัษาเสถยีรภาพราคายาง 

และสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน 

ภาครัฐ ซึ่งมีผลการด�าเนินการแต่ละโครงการ ดังนี้

   (๑) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง  

มกีรอบวงเงนิสนิเช่ือ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีสหกรณ์การเกษตร กลุม่เกษตรกร และกลุม่วสิาหกิจชมุชน แสดงความประสงค์ 

เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๕๑๐ แห่ง วงเงนิขอกู ้๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท อนมัุตเิงนิกู ้๓๘๕ แห่ง วงเงนิอนมุตั ิ๖,๖๗๑.๐๗ ล้านบาท 

และเบิกเงินกู้แล้ว ๓๗๒ แห่ง จ�านวนเงิน ๙,๐๓๗.๖๗ ล้านบาท สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งคืนเงินกู้ 

ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้ว ๑๖๕ แห่ง วงเงิน ๗,๔๖๑.๓๓ ล้านบาท และรวบรวม/รับซื้อยางพารา
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ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน รวม ๑.๖๔ ล้านตัน มูลค่า ๗๐,๕๖๓.๖๔ ล้านบาท และจ�าหน่ายยางพารา 

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวม ๑.๒๕ ตัน มูลค่า ๕๕,๔๘๐.๓๕ ล้านบาท

   (๒) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา	 ภายใต้แนวทางพัฒนา

ยางพาราทั้งระบบ	ระยะเวลาด�าเนินโครงการ ๑๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีกรอบวงเงิน  

๑,๐๘๘.๒๕ ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อ ๕,๐๐๐ ล้านบาท) โดยมีเกษตรกรย่ืนความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ๒๑๔ แห่ง 

วงเงิน ๕,๐๖๔.๒๒ ล้านบาท อนุมัติและเบิกเงินกู้ จ�านวน ๑๗๑ แห่ง วงเงิน ๒,๖๐๐.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  

๕๑.๓๕ ของวงเงนิทีส่ถาบนัเกษตรกรแสดงความประสงค์ขอกู ้และมสีหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรช�าระคืนเงนิกู ้จ�านวน ๑๖๕ แห่ง 

วงเงิน ๑,๒๒๔.๖๐ ล้านบาท

   (๓) โครงการส ่งเสริมการใช ้ยาง 

ในหน่วยงานภาครฐั	มกีรอบวงเงนิ ๓๖,๒๖๘.๓๗ ล้านบาท โดยที่

หน่วยงานภาครัฐมีความต้องการยาง ๖๙,๐๕๐.๐๔ ตัน ยางแห้ง 

จ�านวน ๑,๑๔๘.๙๔ ตัน ปริมาณการใช้ยางที่ด�าเนินการไปแล้ว 

มยีางข้น จ�านวน ๑๐,๕๗๔.๔๑ ตนั ยางแห้ง จ�านวน ๗๘๕.๘๕ ตนั 

คดิเป็นน�า้ยางสด จ�านวน ๒๓,๕๐๖.๓๗ ตนั โดยได้รบัซือ้น�า้ยางสด 

จ�านวน ๓,๙๕๒.๗๗ ตัน น�าน�้ายางสดไปแปรรูปเป็นน�้ายางข้น 

จ�านวน ๑,๘๘๐.๘๙ ตัน จ�าหน่ายน�้ายางข้นให้กับเอกชน  

ซึ่งรับจ้างจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว จ�านวน ๑,๖๕๓.๘๗ ตัน  

สต็อกยางคงเหลือ จ�านวน ๒๒๗.๐๑ ตัน

   (๔) โครงการสนับสนุนสนิเชือ่เงนิทนุ 

หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง	 (ยางแห้ง) มีกรอบวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

๑๐ บริษัท มีความประสงค์จะจัดเก็บยาง จ�านวน ๑๒๗,๘๗๙ ตัน อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร ๓ ราย อยู่ระหว่าง 

ตรวจสอบความสามารถในการจัดเก็บ จ�านวน ๗ ราย และเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ วงเงินรวม ๖,๒๖๑.๑๖ 

ล้านบาท

  ๑.๑.๓	 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง รัฐบาลได้ด�าเนินการเชื่อมโยงและดูแลรักษาระดับราคา  

ดังนี้

   (๑) จัดงานประชุมมันส�าปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018) เมื่อวันที่  

๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังอันดับหนึ่งของโลก 

สร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังของไทยในตลาดโลก  

และแสดงความพร้อมของไทยในการเป็นศนูย์กลางการค้ามนัส�าปะหลงัของภมูภิาค ซึง่มกีารเจรจาซือ้ขายมนัส�าปะหลงัปรมิาณ

ไม่ต�่ากว่า ๑.๔๙ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ๔๓๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ ๑๔,๑๓๔ ล้านบาท

   (๒) จัดคณะผู้แทนไปจัดกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานสินค้ามันเส้นระหว่างไทย-

กัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานสินค้า

เกีย่วกบัมาตรการก�ากบัดแูลการน�าเข้ามนัส�าปะหลงัและผลติภณัฑ์ในฤดกูาลผลติปี ๒๕๖๐/๖๑ รวมทัง้ได้มกีารอบรมมาตรการ

ก�ากับดูแลการน�าเข้ามันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ณ จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน ๕๖ คน

   (๓)  เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารสัตว์นานาชาติ ณ สาธารณรัฐตุรกี เม่ือวันที่ ๒๖-๒๙ 

เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้น�าเข้าวัตถุดิบทางการเกษตร  

และผู้ประกอบการค้ารายส�าคัญ ท้ังในสาธารณรัฐตุรกีและประเทศต่าง ๆ สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสินค้า

มันส�าปะหลังไทย อีกทั้งเป็นเวทีส�าคัญที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังของไทยเพื่อขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ ์

มันส�าปะหลังให้เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงาน

ภาครัฐ 
ภายใต้กรอบวงเงิน 
๓.๖๒ หมื่นล้านบาท



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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   (๔) น�าแนวทางการบริหารจัดการ

มันส�าปะหลังและเชื่อมโยงผู ้ เลี้ยงสัตว ์/ท�าปศุสัตว ์ ในรูป  

“มหาสารคามโมเดล” เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น

   (๕) ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น 

เครื่องสับมันส�าปะหลังขนาดเล็ก โดยให ้วิสาหกิจชุมชน 

คัด เลือกวิสาหกิจชุมชนและเครือข ่ ายที่ ผลิต สินค ้าและ 

บริการประเภทมนัส�าปะหลงัทีจ่ดทะเบยีน ทัง้นี ้ โครงการฯ ดงักล่าว 

มีเป้าหมาย จ�านวน ๒๙๒ ราย ใน ๓๖ จังหวัด

  ๑.๑.๔	 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

ได้มีการเช่ือมโยงตลาดสินค้าในรูปแบบไตรภาคี ประกอบด้วย 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู ้รวบรวมรับซื้อ โรงงานอาหารสัตว์  

โดยได ้ประสานความร ่วมมือในการรับซ้ือข ้าวโพดเล้ียงสัตว ์จากเกษตรกร มีการเชื่อมโยงแล ้ว ๑๕ จังหวัด  

ปริมาณรวม ๕๒๕,๐๘๘ ตันต่อปี รวมท้ังก�าหนดสัดส่วนการน�าเข้าข้าวสาลีต่อการรับซ้ือข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในประเทศ  

ในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๓ ส่งผลให้มีการน�าเข้าข้าวสาลีลดลง เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

  ๑.๑.๕	 ส่งเสรมิเกษตรกรผูป้ลกูปาล์มน�า้มนั	ได้ด�าเนนิยทุธศาสตร์การปฏริปูปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม

ทั้งระบบ ปี	๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) ด้านการผลิต มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 

ลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมโครงการปลูกปาล์มน�้ามันโดยใช้ระบบแปลงใหญ่ ซ่ึงสามารถลดต้นทุนการผลิตได ้

ร้อยละ ๒๕ และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ น�าร่องในการพัฒนาคุณภาพปาล์มน�้ามัน (ตัดผลปาล์มสุก) โดยประสาน 

ความร่วมมอืระหว่างเครอืข่ายเกษตรกร ลานเท และโรงงานสกดัน�า้มนัปาล์ม ส่งผลให้เกษตรกรในพืน้ทีส่ามารถจ�าหน่ายผลปาล์ม 

ได้ในราคาสูงกว่าราคาท่ัวไป สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์น�้ามันจากร้อยละ ๑๗ เป็นร้อยละ ๑๗.๘๑ ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ย 

ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลา ๑๑๒ แปลง ๑๓ จังหวัด ส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน�้ามันด้วยปาล์มพันธุ์ดี  

ในพื้นที่เหมาะสม (S1, S2) ซ่ึงสามารถด�าเนินการปลูกทดแทน ในพื้นที่น�าร่องได้ ๒,๐๐๐ ไร่ ก�าหนดโครงสร้างราคา 

ปาล์มน�้ามันที่เป็นธรรมและให้ระบบการซ้ือขายปาล์มน�้ามันแปรผันตามคุณภาพ โดยให้มีคณะท�างานระดับจังหวัด และ

อ�าเภอ ก�ากับดูแล และแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืช หรือปศุสัตว์ร่วมในสวนปาล์ม

น�้ามัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

   (๒) ด้านกฎหมาย

    (๒.๑) ก�าหนดสินค้าผลปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มเป็นสินค้าควบคุม

    (๒.๒) ควบคุมการขนย้ายน�้ามันปาล์ม ก�าหนดห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายน�้ามันปาล์ม ซึ่งมี

ปริมาณครั้งละ ๒๕ กิโลกรัมขึ้นไป เข้ามาหรือออกจากจังหวัด รวม ๑๕ จังหวัด และห้ามมิให้บุคคลใด ขนย้ายน�้ามันปาล์ม  

ซึ่งมีปริมาณครั้งละ ๒๕ กิโลกรัมขึ้นไป เข้ามาในจังหวัด รวม ๓๑ จังหวัด เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตการขนย้ายจาก

ประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

    (๒.๓) แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บน�้ามันปาล์มและผลปาล์มน�้ามัน ก�าหนดให้ผู้ผลิตซึ่งเป็น 

โรงงานสกดัน�า้มนัปาล์ม โรงกลัน่น�า้มนัปาล์ม ผูผ้ลติไบโอดเีซล (B100) ผู้ประกอบการจดุรบัซ้ือผลปาล์ม (ลานเท) ผู้ประกอบการ 

ซือ้หรอืขายน�า้มนัปาล์ม คลงัรบัฝากน�า้มนัปาล์ม ผูซ้ือ้น�า้มนัปาล์มเพือ่จ�าหน่ายและผูซ้ือ้เพ่ือใช้น�า้มนัปาล์มแจ้งข้อมลูปรมิาณ

การรับซื้อ การใช้ การผลิต การจ�าหน่าย ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ และจัดท�าบัญชีคุมเป็นประจ�าทุกเดือน

   (๓) ด้านบริหาร

    (๓.๑) ออกประกาศราคาแนะน�ารบัซือ้ผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงและน�า้มนัปาล์มดบิ

ตามราคาตลาด โดยก�าหนดราคาแนะน�าให้เปลีย่นแปลงตามกลไกตลาดและสะท้อนสถานการณ์ โดยออกประกาศราคาแนะน�า 

“มหาสารคามโมเดล” 
ต้นแบบ

การบริหารจัดการ
มันส�าปะหลังและเชื่อมโยง
ผู้เลี้ยงสัตว์/ท�าปศุสัตว์
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เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ก�าหนดราคารับซื้อผลปาล์มอัตราน�้ามันร้อยละ ๑๘ ในราคาไม่ต�่ากว่ากิโลกรัมละ ๓.๔๐ บาท  

และกรณีอัตราน�้ามันสูงกว่าร้อยละ ๑๘-๒๒ ให้ปรับเพิ่มราคารับซ้ือขึ้นไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ ๓๐ สตางค์ต่ออัตราน�า้มัน 

ที่เพิ่มข้ึนทุกร้อยละ ๑ รวมท้ังให้โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มปิดป้ายแสดงราคารับซื้อในปริมาณที่รับซื้อผลปาล์มตั้งแต่น�้ามัน 

ร้อยละ ๑๘-๒๒

    (๓.๒) ตรวจสอบสต็อกน�้ามันปาล์มคงเหลือของโรงสกัดน�้ามันปาล์ม โรงกล่ันน�้ามันปาล์ม  

โรงงานไบโอดีเซล และคลังรับฝากเก็บน�้ามันปาล์ม ทุกเดือนเป็นเวลา ๓ วันท�าการของวันสุดท้ายของเดือน

    (๓.๓) ป้องกันการลักลอบน�าเข้าน�้ามันปาล์ม ด�าเนินการตรวจสอบและจับกุมผู้ที่ลักลอบ 

น�าเข้าน�้ามันปาล์ม และผลิตภัณฑ์น�้ามันปาล์มทั้งระบบ

    (๓.๔) บริหารจัดการสมดุลน�้ามันปาล์มทั้งระบบโดยปรับสมดุลการใช้น�้ามันปาล์มเพื่อผลิต

ไบโอดีเซลให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคในแต่ละช่วงเวลา โดยได้ออกประกาศปรับ B5 เป็น  

B7 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งน้ี ในปี ๒๕๖๑ จะใช้ B7 รวมทั้งได้ประสานผู้ค้าน�้ามัน 

ตามมาตรา ๗ ปรับส�ารองไบโอดีเซล (B100) ส�ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ ๑) ๑๔.๓๓๙ ล้านลิตร (๑๓,๔๗๙ ตัน CPO)  

โดยข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๘๖.๐๔๙ ล้านลิตร (๘๐,๘๘๖ ตัน CPO)

   (๔) ด้านการแก้ไขปัญหาปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม

    (๔.๑) ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และพัฒนาคุณภาพปาล์มน�้ามัน รวมทั้งส่งเสริม 

การปลูกปาล์มน�้ามันพันธุ์ดี

    (๔.๒) ก�าหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มโดยเร่งรัดการออกประกาศก�าหนดวัตถุดิบ

และคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม

    (๔.๓) ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการถ่ายล�าผ่านแดนน�้ามันปาล์ม

ของประเทศมาเลเซียไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านไทย

    (๔.๔)  มาตรการปรับสมดุลน�้ามันปาล์มในประเทศ โดยน�าน�้ามันปาล์มดิบไปใช้ในการผลิต 

กระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ จ�านวน ๑๖๐,๐๐๐ ตัน รวมทั้งเร่งรัดการส่งออกน�้ามันปาล์มดิบ เพื่อลดสต็อก 

น�้ามันปาล์มภายในประเทศ

    (๔.๕)  มาตรการเพิม่ปรมิาณการใช้น�า้มนัปาล์มดบิเป็นเชือ้เพลงิในเคร่ืองยนต์ โดยเพิม่สดัส่วน

การใช้ไบโอดีเซล (B7) จากอัตราส่วนผสมร้อยละ ๖.๕-๗.๐ เป็น ๖.๘-๗.๐ ส่งผลให้มีการใช้น�้ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นปีละ  

๘๐,๐๐๐ ตัน รวมทั้งส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุกและรถยนต์ขนาดเล็ก

  ๑.๑.๖	 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร โดยมเีป้าหมายผลักดนัประเทศไทยเป็นมหานคร

ผลไม้ของโลก ภายใต้ ๔ ยทุธศาสตร์หลกั ได้แก่ ๑) พฒันาอตุสาหกรรมการผลติผลไม้เมอืงร้อนสดและแปรรปูให้มคีณุภาพมาตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ๒) สร้างและพัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายและกระจายผลไม้ไทยให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ ๓) สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการผลไม้ไทย และ  

๔) ประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาด

   (๒) เชื่อมโยงตลาดผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

    (๒.๑) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี	 ๒๕๖๑	 

กับห้างค้าปลีกชั้นน�าของประเทศและผู้ส่งออกผลไม้ มีเป้าหมายรับซ้ือผลไม้ รวมทั้งสิ้น ๓๓๓,๐๐๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า 

รวมกว่า ๒๐,๒๐๐ ล้านบาท

     (๒.๒) จัดกิจกรรมจับคู ่ธุรกิจ	 (Business	 Matching)	 ระหว่างสหกรณ์	 วิสาหกิจ

ชุมชนไทยกับต่างประเทศ โดยมีการจับคู่ผู้ประกอบการไทย ๒๐ ราย กับผู้น�าเข้าของอินเดีย ๑๓ ราย มีการสั่งซื้อผลไม้  

๑,๓๐๐ ตนัต่อปี และสหกรณ์วสิาหกจิชมุชน และผู้ประกอบการไทย ๒๑ ราย กบัผู้ประกอบการของลาว ๓๔ ราย มกีารสัง่ซือ้ 

(ปี ๒๕๖๑) จ�านวน ๙,๐๐๐ ตันต่อปี และภายใน ๕ ปี คาดว่าจะมีการสั่งซื้อกว่า ๓๖,๐๐๐ ตันต่อปี



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖

152

    (๒.๓)  จัดกิจกรรมจ�าหน่ายสินค้าผลไม้คุณภาพ โดยกระจายผลไม้คุณภาพผ่านเครือข่าย 

ศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ และเครอืข่ายสหกรณ์ จ�านวน ๓๕ แห่ง เช่น ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร ส�านกังาน

ส่งเสรมิสหกรณ์จังหวดักระบี ่สงิห์บรุ ีเพชรบรุ ีนครราชสมีา และอตุรดติถ์ สามารถกระจายผลไม้คณุภาพจากสมาชกิสหกรณ์

สู่ผู้บริโภค ๘๗๒.๘๑ ตัน มูลค่า ๒๒.๕๔ ล้านบาท

     (๒.๔) ประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาด	 รวมท้ัง 

ส่งเสริมการขายผลไม้ในต่างประเทศ	 และสร้างตราสินค้า	 (Brand) โดยด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น ประชาสัมพันธ์ 

ศักยภาพผลไม้ไทย รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ ส่งเสริมการใช้ตรา “Thailand Trust Mark” รวมถึงส่งเสริมการขาย

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thaitrade.com นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทย ๖ ครั้ง เกษตรกร

เข้าร่วม ๑๒๘ ราย มูลค่าการจ�าหน่ายรวม ๖.๕๖ ล้านบาท

    (๒.๕) ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ที่มีผลผลิตออกสู ่ตลาดจ�านวนมาก	 เช่น สับปะรด  

โดยช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้สนับสนุนการด�าเนินการกระจายสับปะรดโรงงานออกนอกแหล่งผลิต 

ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ จดัท�าโครงการน�าร่องน�าสบัปะรดผลสดไปท�าอาหารหมักเล้ียงโคเนือ้และโคนม น�าสับปะรดไปท�าอาหาร 

ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�าต่าง ๆ ส�าหรับมาตรการระยะต่อไป ได้ก�าหนดพื้นที่ท่ีเหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 

ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโรงงาน โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ ๑ จังหวัดที่อยู่ในรัศมีรอบโรงงานแปรรูป 

๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อก�าหนดเป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสับปะรดส�าหรับ

ส่งเข้าโรงงานแปรรูป ๑๒ จังหวัด โดยส่งเสริมการผลิตสับปะรดโรงงาน 

ในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri-Map) 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผลิตตามหลัก GAP ในลักษณะเกษตรแปลงใหญ ่

การวจิยัพันธุแ์ละพฒันาเทคโนโลยกีารผลติและเทคโนโลยหีลังการเกบ็เกีย่ว 

เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ

โรงงานแปรรูปและตลาด กลุ่มที่ ๒ จังหวัดที่มีการปลูกสับปะรดโรงงาน 

แต ่อยู ่ห ่างไกลโรงงานแปรรูปสับปะรด ก�าหนดเป ็นพื้นที่ส ่งเสริม 

การปลูกสับปะรด เพื่อเน้นการบริโภคผลสด โดยส่งเสริมการผลิตและ 

การตลาด การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า การข้ึนทะเบียนบ่งชี้ทาง 

ภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงผ่านกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ไปยังผู้ส่งออก ธุรกิจค้า

ปลีกสมัยใหม่ การค้าชายแดน ฯลฯ รวมกลุ่มการผลิตเป็นแปลงใหญ่และ 

ร่วมจัดท�าเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) จูงใจให้มีการจัดตั้ง 

โรงงานแปรรูปในเขตจังหวัด ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนจากการ 

ปลูกสับปะรดโรงงานเป็นพืชชนิดอื่น ๆ 

   (๓) จัดระเบยีบผูป้ระกอบการธุรกจิรบัซือ้และคดับรรจผุลไม้	(ล้ง) โดยมคี�าสัง่คณะกรรมการการ

แข่งขนัทางการค้า ให้ผูป้ระกอบธุรกจิรวบรวมผลล�าไยเพือ่คดับรรจรุายหนึง่ หยดุและแก้ไขเปลีย่นแปลงการกระท�าทีเ่ข้าข่าย

เป็นการใช้อ�านาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรผู้ขาย

	 	 ๑.๑.๗	 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว

   (๑) ก�าหนดให้สินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมและก�าหนดมาตรการก�ากับ 

ดแูลการเคลือ่นย้าย	โดยก�าหนดให้มะพร้าวผลแก่และผลิตภณัฑ์เป็นสนิค้าควบคมุ ซ่ึงได้ก�าหนดมาตรการควบคุมการขนย้าย

มะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว เนื้อมะพร้าวแห้งน�าเข้าจากต่างประเทศ ต้องขออนุญาตขนย้าย ดังนี้  ๑) มะพร้าวผลแก่ 

ที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๗,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๒) เนื้อมะพร้าวขาวที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๒,๕๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป  

๓) เนื้อมะพร้าวแห้งที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๑,๕๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป และ ๔) ขนย้ายเข้ามาหรือออกจาก ๗ จังหวัด ได้แก่ 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร อ�าเภอบางละมุงและอ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสตูล อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
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   (๒) ด�าเนินโครงการป้องกันก�าจัดศัตรูมะพร้าว	(หนอนหัวด�า)	ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐–

มิถุนายน ๒๕๖๑ ส่งผลให้พื้นที่การระบาดของหนอนหัวด�าลดลงจาก ๑๐๙,๔๐๙ ไร่ เหลือ ๖,๐๙๙ ไร่ และไม่พบสารเคมี

ตกค้างในเนื้อและน�้ามะพร้าวหลังการใช้สารเคมีฉีดเข้าต้น ซึ่งวิเคราะห์โดยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด 

จึงมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งช่วยลดโอกาสความเสียหาย 

ทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่า ๕๙๙.๓๘ ล้านบาท 

  ๑.๑.๘	 ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ด�าเนินการเป็นตัวกลางในการเจรจาปรับราคาให้เป็นที่ยอมรับ 

และเป็นธรรมระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชาติ พร้อมประชุมพ่อค้าคนกลางและผู้น�าเข้า 

เครื่องในสุกร

  ๑.๑.๙	 ส่งเสรมิเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ ด�าเนนิการให้ผูเ้ลีย้งไก่ยนืกรง ลดปรมิาณการเลีย้ง ผูป้ระกอบการเลีย้งไก่ 

ปู่ย่าพันธุ์ ลดปริมาณโควตาการน�าเข้าในปี ๒๕๖๑ และผู้ประกอบการเล้ียงไก่พันธุ์และผู้ประกอบการส่งออกร่วมมือกัน 

ส่งออกไก่ไข่ เพื่อลดปริมาณไก่ไข่ล้นตลาด

  ๑.๑.๑๐	 ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ ้ง แก้ไขปัญหาภาวะราคากุ ้งตกต�่า โดยร่วมหารือกับภาคเอกชน 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้ง เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยลดราคาลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากราคาตัวละ ๑๙ สตางค์  

เหลือราคาตัวละ ๑๖ สตางค์ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยปรับลดราคา 

อาหารกุ้งลงกระสอบละ ๒๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิต 

สตัว์น�า้ไทยปรบัลดราคาสนิค้าด้านปัจจยัการผลติจากบรษิทัสมาชกิลงร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดอืน โดยเริม่ต้ังแต่วนัท่ี  

๒ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยด�าเนินโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพ 

ราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยสมาคมฯ รับซื้อผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรในราคาน�าตลาด เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน 

ปริมาณรวม ๑๐,๐๐๐ ตัน นอกจากน้ี ได้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าให้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งทะเล  

รวมทั้งได้จัดท�าโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เพื่อแก้ไข

ปัญหาราคากุ้งตกต�่าระยะยาว

 ๑.๒	 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเกษตร

  ๑.๒.๑	 พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เพ่ือให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการ

ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลการด�าเนินการ ดังนี้ 

   (๑)	 ประมง ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ๓๒,๙๙๓ แห่ง ตรวจประเมิน 

สถานประกอบการ ๔๔๘ แห่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง ๑๕๘,๑๒๙ ตัวอย่าง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และเชื้อดื้อยา ๑๐๕,๔๘๗ ตัวอย่าง นอกจากนี้ ได้จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐานโดยออกใบอนุญาตท�าการประมง 

และจดทะเบยีน ๑๐,๖๕๘ ฉบบั ควบคุม ตรวจสอบเรอืประมงพาณชิย์ทีเ่ข้าและออกเรอื ๔๐๘,๕๒๓ ครัง้ สุ่มตรวจเรอืประมง 

ที่มีการขนถ่ายสัตว์น�้า ๕๒,๗๖๔ ครั้ง ติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการท�าประมง ๒,๕๗๓ ครั้ง ส�ารวจและรวบรวมข้อมูล

สภาวะทรัพยากรการประมง เพื่อประกอบการประเมินศักย์การผลิตของเรือประมง ๒,๙๒๕ ล�า ตรวจสอบระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับของโรงงาน ๑๗๙ โรง และออกใบรับรองการจับสัตว์น�้า ๖,๕๑๘ ฉบับ

   (๒) ปศุสัตว์ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๔๐๙,๖๔๓ ตัวอย่าง ตรวจประเมิน 

มาตรฐานสถานประกอบการ ๖๓,๗๖๕ แห่ง ตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ๓๔๔ แห่ง  

รวมทั้งยังได้พัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ เช่น สุกร ๑๘๕,๙๑๖ ตัว ไข้หวัดนก รวม ๔ รอบ 

(เดือนตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑) จ�านวน ๑๙๔.๔๙ ล้านตัว สัตว์ที่มีอาการของโรคเฮโมรายิก (Haemorrhagic) หรือ 

โรคคอบวม ๑,๑๑๓,๗๙๔ ตัว 
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   (๓) พชื ตรวจรบัรองแหล่งผลติพชืในระบบ GAP (Good Agricultural Practice) ๑๐๓,๓๔๒ แปลง 

๔๘๗,๘๕๗.๒๔ ไร่ ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุและแปรรูปในระบบ GMP/HACCP (Good Manufacturing Practice/

Hazard Analysis and Critical Control Point) ๙๘๔ โรงงาน พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  

๓๘ ห้อง ตรวจสอบตัวอย่างปัจจัยการผลิต สินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร ๑๗๙,๑๐๖ ตัวอย่าง ออกใบรับรอง 

สุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช) ๓๐๐,๑๑๔ ฉบับ ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน ๖๐,๙๙๙ ฉบับ  

ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย ๑๕๕,๘๙๒ ฉบับ และตรวจสอบร้านค้าสินค้าเกษตร ๗๘,๓๔๘ แห่ง

   (๔) ข้าว ตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าว GAP รายเดี่ยว ๕๒ แปลง ตรวจรับรองมาตรฐาน 

โรงสีข้าว (GMP) ๑๓ โรง ตรวจประเมินผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ๗๘๓ แปลง ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 

การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP/GI) ๕,๐๐๐ แปลง ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ GMP/HACCP 

๘ แห่ง ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ข้าว ๒๒ แห่ง 

   (๕) หม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ ตรวจรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” 

๑๐๘,๖๖๕.๓๔ เมตร ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือ (มกษ. ๘๐๐๐-๒๕๕๕ หรือ มกษ. ๕๙๐๐-๒๕๙๙) 

๑๐๐ ราย ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับหม่อนเพื่อผลิตผล  

(มกษ. ๑๐๐๓-๒๕๕๕) ๑๔๑ แปลง ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับหม่อน 

เพื่อผลิตใบ (มกษ. ๓๕๐๐-๒๕๓๓) ๑๐๐ แปลง 

   (๖) มาตรฐานสนิค้าเกษตร ก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรแบ่งเป็น มาตรฐานสมคัรใจ ๓๐๓ เรือ่ง 

และมาตรฐานบังคับ ๖ เรื่อง รวมถึงติดตามสถานประกอบการเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ๑๓ ครั้ง ร่วมประชุม/เจรจา 

เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก รวมถึงประชุมเจรจาแก้ไขปัญหา 

สินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งเปิดตลาดสินค้าเกษตรในประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพ ๕๙ ครั้ง เช่น การประชุมคณะกรรมการ

ว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) การประชุมคณะกรรมการ

อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง การประชุม Codex Committee on Fats and Oils การประชุมคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช 

การประชุม Experts Working Group on ASEAN Organic Standard การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาวัตถุ

เจือปนอาหาร สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ๒๒ เรื่อง เช่น หลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะส�าหรับ 

ทุเรียนแช่เยือกแข็ง การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับฟาร์มไก่เนื้อ การปฏิบัติการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มจิ้งหรีด  

ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหารของไทย ๑๖ ครั้ง  

เช่น งาน International Green Week 2017 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งาน Natural Products Expo West 2017  

ณ สหรัฐอเมริกา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วย 

การปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act: FSMA) กับหน่วยงาน

เครือข่ายฝึกอบรมจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ๑๙ หน่วยงาน
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  ๑.๒.๒	 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ได้แนะน�าส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่ จ�านวน ๗๕ แห่ง 

อดุหนนุการผลติเมลด็พนัธุด์แีก่สถาบนัเกษตรกร ๒๘,๕๙๐.๐๗ ตนั 

วงเงิน ๓๔.๙๔ ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพ

เมลด็พนัธุข์องสหกรณ์ในอตัรากโิลกรัมละ ๑.๕๐ บาท นอกจากนี ้

ได้ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้านต่าง ๆ โดยม ี

ผลการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) ประมง โดยผลิตสัตว์น�้าพันธุ์หลัก 

๑๓,๑๖๖ ตัว ผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย ๓๓๓,๖๖๐ ตัว และผลิต 

ลูกพันธุ์สัตว์น�้าเพื่อปล่อยลงในแหล่งน�้าธรรมชาติ ทั้งสัตว์น�้าจืด  

สัตว์น�้าชายฝั่ง และสัตว์น�้าปรับปรุงพันธุ์ไปแล้ว ๑,๐๗๒.๒๕ ล้านตัว

   (๒) ปศุสัตว์ ผลิตสัตว์พันธุ ์ดี ๑.๔๕ ล้านตัว ผสมเทียม ๓๖๓,๘๗๑ ตัว พืชอาหารสัตว ์ 

๕๕,๔๙๘.๕๗ ตัน และข้ึนทะเบียนพันธุ์สัตว์และครอบครองเช้ือจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ ๑,๒๙๓ สายพันธุ์ ผลิตแม่พันธุ์สัตว์

จ�าหน่าย ๔๗,๗๓๙ ตัว 

   (๓) พืช ผลิตพืชพันธุ์ดีในชั้นพันธุ์ คัด หลัก ขยาย เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดี และปัจจัยการผลิต 

ที่มีคุณภาพ ๙๙ ชนิด แบ่งเป็น พืชไร่ ๑๓ ชนิด มีพันธุ ์พืชกระจายไปสู ่เกษตรกร สามารถสนับสนุนพ้ืนท่ีปลูกได้  

๑๘๕,๙๒๐.๓๑ ไร่ พืชสวน ๗๐ ชนิด มีพันธุ์พืชที่กระจายไปสู่เกษตรกร สามารถสนับสนุนพื้นที่ปลูกได้ ๖๔,๒๗๘.๑๒ ไร่ 

และปัจจัยการผลิต	๑๖ ชนิด มีการจ�าหน่ายไปสู่เกษตรกร ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช  

เช่น หวัเช้ือไส้เดอืนฝอย ๗,๕๐๐ ซอง เหยือ่หนโูปรโตซวั ๘๐,๖๐๐ ก้อน กลุม่ปุย๋ชวีภาพ เช่น เชือ้ไรโซเบยีม ๒๒,๔๗๖ กโิลกรมั 

หัวเชื้อจุลินทรีย์ ๓๒,๕๘๒.๔๕ กิโลกรัม กลุ่มชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ กลุ่มเชื้อพันธุ์บริสุทธิ์ และกลุ่มแมลงก�าจัดศัตรูพืช 

   (๔) ข้าว ผลติเมลด็พนัธุค์ดั จ�านวน ๒๘๐ ตนั ผลติเมลด็พนัธุห์ลกั จ�านวน ๒,๘๐๐ ตนั ผลติเมลด็พันธุ์ 

ชั้นขยายและจ�าหน่าย จ�านวน ๗๒,๒๔๐ ตัน โดยจ�าหน่ายไปแล้ว ๗๐,๘๒๓ ตัน

   (๕) หม่อนไหม ผลิตกิ่งช�าหม่อน ๑,๙๙๔,๗๔๕ ต้น ผลิตต้นพันธุ์หม่อนในถุงช�า ๓๑๕,๙๐๕ ถุง  

ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี ๑๓๑,๖๔๑ แผ่น บริการพันธุ์ไหมและวัสดุย้อมสีให้เกษตรกร ๔,๕๘๑ ราย ผลิตไข่ไหมอีรี่ ๑,๗๐๑ แผ่น  

ดูแลแปลงหม่อน ๗๐๐ ไร่ รวมทั้งได้จัดท�าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ไข่ไหม โดยการก่อสร้างอาคารห้องเย็น 

เก็บไข่ไหม จ�านวน ๕ หลัง และโรงเลี้ยงไหมขนาด ๕๐๐ แม่พันธุ์ และอุปกรณ์การเลี้ยงไหม จ�านวน ๑๐ โรง ท�าให้เกษตรกร

ได้รับพันธุ์ไข่ไหมเพียงพอและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ 

	 	 ๑.๒.๓	 ด�าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู ้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ�านวน ๘๘๒ ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรและชุมชน และมีการด�าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านศูนย์ดังกล่าว โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ของชุมชนให้

มีความเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตและการตลาด มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น พัฒนาแปลงเรียนรู้

ด้านการเกษตร ด้านบัญชี ด้านชลประทาน และด้านการประมง พัฒนาฐานเรียนรู้ในด้านประมง และแปลงเรียนรู้ด้านข้าว  

รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  

ให้บริการวิชาการ/ข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีครูบัญชีอาสาประจ�าศูนย์ พัฒนาเกษตรกรผู้น�าศูนย์ฯ ๒๖,๔๖๐ ราย  

พัฒนาการใช้แอปพลิเคชันกระดานเศรษฐี ครูบัญชีประจ�าศูนย์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ๑๘๒,๖๖๖ ราย รวมทั้งพัฒนา 

ศูนย์เครือข่ายการจัดการดินปุ๋ยชุมชน และการจัดการศัตรูพืชชุมชน ๑,๗๖๔ ศูนย์ ปศุสัตว์ ๘๘๒ ศูนย์ ประมง ๓,๕๒๘ ศูนย์  

หม่อนไหม ๓ ศูนย์ เขตปฏิรูปที่ดิน ๑๔๐ ศูนย์ นอกจากน้ี ยังได้พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายประมงรายเดิม  

๒,๖๔๖ ศูนย์ และรายใหม่ ๘๘๒ ศูนย์ ศูนย์เครือข่ายสหกรณ์ ๒๔๓ ศูนย์

อุดหนุนการ

ผลิต
เมล็ดพันธุ์ดี

แก่สถาบันเกษตรกร 
๒.๘๕ หมื่นตัน
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  ๑.๒.๔	 พัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 

เชิงพาณิชย์ ๕ ผลิตภัณฑ์ เปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดท�าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนา 

กลุ่มปลูกสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบการจัดการ GAP/GMP ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และตรัง โดยด�าเนินการแปรรูปผลผลิต  

ฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที ่และสร้างเครอืข่ายเกษตรกรในเรือ่งการจดัการผลผลิตและการแปรรปูสมนุไพร บรกิารแปรรปู 

ผลผลิตให้เกษตรกรในเครือข่าย ๑๒ ราย จัดตั้งแปลงต้นแบบ GAP ๔ แปลง จัดท�าแปลงขยายผล GAP พืชสมุนไพรของ

เกษตรกร ๕ ราย ๑๐ แปลง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมในพื้นที่เกษตรกร จ�านวน ๘ แห่ง อบรมเชิงปฏิบัติการ

และน�าเสนอแนวทางการพฒันาสิง่ทอพืน้บ้าน ๔๐ ราย จดัท�าต้นแบบผืนผ้าทอ ๒๓ ผืน รวมทัง้จดัฝึกอบรมเจ้าหน้าทีด้่านการ

พัฒนาศักยภาพการออกแบบและการแปรรูปสินค้าหม่อนไหม ๓๐ ราย จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

หม่อนไหม ๓๑๕ ราย สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐาน

องค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง โดยการผลิตยางคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP ๑ แห่ง การผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตาม

มาตรฐาน GMP ๑๒ สหกรณ์ ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ๑ แห่ง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร

และสถาบันเกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP ๗๕๐ ราย และเกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP ๖๔ ราย

 ๑.๓	 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

	 	 ๑.๓.๑	 ช่วยเหลือด้านหนี้สินและสินเชื่อ	โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) อนุมัติเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร 

และผู้ยากจน	จ�านวน ๗๙๙ ราย วงเงิน ๓๙๐.๒๖ ล้านบาท จ�านวนที่ดินที่ช่วยไถ่ถอนหรือซื้อคืน ๔,๓๒๑-๒-๕๖.๒ ไร่

   (๒) ชดเชยภาระการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการล�าไยปี	๒๕๔๘ ให้กับสหกรณ์ ๓๗ แห่ง 

กลุ่มเกษตรกร ๒๖ กลุ่ม และชดเชยน�้านมโคที่เทท้ิงเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี	 ๒๕๕๔ โดยสนับสนุน 

เงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ท่ีได้รับความเสียหาย ๗ แห่ง ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา 

ลพบุรี และสระบุรี

   (๓)	 ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	 ปี	 ๒๕๕๙/๖๐  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๖๘ แห่ง เกษตรกร 

๑๒,๗๘๑ ราย วงเงิน ๑๕.๔๒ ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี	๒๕๖๐  

(พายุตาลัสและพายุเซินกา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๒๓๗ แห่ง ๒๑,๒๐๔ ราย มูลค่า  

๒๘.๑๗ ล้านบาท และชดเชยดอกเบีย้ให้แก่สมาชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรทีป่ระสบอทุกภยัภาคใต้ปี	๒๕๖๐ (จากอทิธพิลมรสุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ) จ�านวน ๕๔ แห่ง ๑,๗๗๒ ราย มูลค่า ๒.๑๐ ล้านบาท

   (๔) ด�าเนินโครงการพักช�าระหน้ีต้นเงินและลดดอกเบ้ียให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ที่ปลูกข้าว	 ปี	 ๒๕๕๙/๖๐ โดยช่วงการชดเชยตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จ่ายเงินเพื่อ 

ชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิก/กลุ่มเกษตรกร ๑๘๑ แห่ง ๒๘,๙๒๒ ราย จ�านวนมูลหนี้ต้นเงิน ๒,๙๗๙.๐๙ ล้านบาท ดอกเบี้ย

ชดเชย ๖๓.๔๘ ล้านบาท และช่วงการชดเชยตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ่ายเพื่อชดเชยดอกเบี้ย

แทนสมาชิกสหกรณ์ ๑๐๔ แห่ง ๙,๒๒๒ ราย จ�านวนมูลหนี้ต้นเงิน ๑,๑๖๖.๗๖ ล้านบาท ดอกเบี้ยชดเชย ๒๗.๔๔ ล้านบาท 

   (๕) แก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยในด้านการจัดการ

หนี้ของเกษตรกรระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ได้ช�าระหนี้แทนเกษตรกร จ�านวน ๒๙,๑๓๑ ราย วงเงิน ๖,๐๖๒.๘๘ ล้านบาท  

รักษาที่ดินท�ากินไว้ให้เกษตรกรได้ ๑๔๙,๖๓๖ ไร่ เกษตรกรช�าระหนี้คืนกองทุนแล้ว ๑,๐๕๙.๖๗ ล้านบาท ส่วนด้านการ

ฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุการฟ้ืนฟแูละพฒันาอาชีพเกษตรกรรม จ�านวน 

๙,๘๗๘ โครงการ เกษตรกร ๔๗๐,๒๐๑ ราย วงเงิน ๗๙๖.๘๒ ล้านบาท แบ่งเป็นงบอุดหนุน (ให้เปล่า) ๓๘๒.๘๐ ล้านบาท 

และงบกู้ยืม ๔๑๔.๐๗ ล้านบาท

   (๖)  แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื ้นฟูอย่างยั่งยืนที่เป็นลูกหนี้ธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการปรับโครงสร้างหน้ีให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ และเป็นหนี้ไม่ก่อให้

เกิดรายได้ (NPLs) ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๓๖,๖๐๕ ราย ด้วยการพักเงินต้นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๐) และ 
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ดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน ส�าหรับเงินต้นอีกครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๐) ให้เกษตรกรท�าสัญญาผ่อนช�าระตามกรอบเวลาที่ตกลงกัน

แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-3 (ประมาณร้อยละ ๔ ต่อปี) เมื่อเกษตรกรผ่อนช�าระหนี้ตามสัญญาใหม่เรียบร้อย

แล้ว ดอกเบี้ยที่พักไว้จะมีการพิจารณายกให้เกษตรกร ส่วนเงินต้นที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ ให้น�ามาปรับโครงสร้างใหม่ภายใต้

ดุลพินิจของธนาคาร โดยพิจารณาจากศักยภาพของลูกหน้ีแต่ละราย อย่างเป็นธรรม และไม่สร้างภาระ ซ่ึงได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดกรองเกษตรกร คณะอนุกรรมการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ ทั้งนี้ จะมีการสอบทานศักยภาพ

และความสามารถในการช�าระหน้ี (Loan Review) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดกรองฯ อนุมัติรายช่ือผู้มีสิทธิ 

ปรับโครงสร้างหนี้

   (๗) ด�าเนินโครงการสินเชื่อ	๑	ต�าบล	๑	SMEs	เกษตรเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย 

วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน วงเงินกู้ไม่เกิน  

๒๐ ล้านบาทต่อราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เบิกจ่ายเงินกู้ให้กับ SMEs ภาคการเกษตรแล้ว 

๗๕,๒๐๒ ราย จ�านวนเงิน ๖๖,๑๗๘ ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

   (๘) ด�าเนินโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู่วิกฤตภัยแล้ง	 วงเงินสินเชื่อรวมท้ังส้ิน ๑๕,๐๐๐ 

ล้านบาท ส�าหรับเกษตรกรในพื้นที่ประสบวิกฤตภัยแล้งในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มแม่น�้าแม่กลองที่มีความสมัครใจ 

และตัง้ใจในการปรบัเปลีย่นโครงสร้างการผลิตอย่างแท้จริงและผ่านการคัดเลือกจากชมุชนเพ่ือเป็นค่าเช่าท่ีดนิ ค่าปัจจยัการผลติ 

และค่าจ้างแรงงานให้กบัเกษตรกร โดย ณ วันท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๕๖๑ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้สนบัสนนุ

สินเชื่อไปแล้ว ๔๓๑ ราย จ�านวนเงิน ๓๙ ล้านบาท
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	 	 ๑.๓.๒	 สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน โดยให้ความรู้หลักสูตรการซ่อมแซม 

และบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร สมาชิก และประชาชนทั่วไป 

ทีป่ระสบอทุกภยั มเีกษตรกรเข้าร่วมหลกัสตูร จ�านวน ๖,๑๑๙ คน 

และมีเครื่องจักรกลที่มาซ่อมแซม จ�านวน ๒,๓๔๙ เครื่อง เช่น 

เคร่ืองตดัหญ้า เครือ่งสบูน�า้ เครือ่งป๊ัมน�า้ เครือ่งใช้ไฟฟ้า สนบัสนนุ

เงินอุดหนุนในการจัดหาเคร่ืองจักรกลการเกษตรในการผลิต/ 

การเก็บเกี่ยว ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โคนม ไก่ไข่ และประมง 

เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว เครื่องผสมอาหารสัตว์ รถบรรทุกน�้านมดิบ 

รถโฟล์คลฟิต์ ให้แก่สหกรณ์ ๕๓ แห่ง เป็นเงนิ ๑๔๕.๘๖ ล้านบาท 

เพ่ือให้บริการสมาชิกและเกษตรท่ัวไป ซึ่งสหกรณ์ได้ให้บริการ

เครื่องจักรกลการเกษตรแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปแล้ว 

จ�านวน ๑,๓๔๑ ราย สามารถลดต้นทุนการผลิต/การเก็บเกี่ยว 

ลงคิดเป็นมูลค่า ๐.๒๔ ล้านบาท

  ๑.๓.๓	 ช่วยเหลือด้านที่ดินท�ากินและทรัพยากรดิน	โดยมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑)	 จัดที่ดินท�ากินให้เกษตรกรมีที่ดินท�ากิน ผ่านคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จ�านวน  

๔๕๙,๖๕๘ ไร่ ให้เกษตรกร ๔๐,๕๖๒ ราย จัดที่ดินชุมชน (ผ่านคณะกรรมการฯ) จ�านวน ๑๓,๗๔๗ ไร่ ให้เกษตรกร  

๒๑,๕๑๐ ราย นอกจากน้ีได้ตรวจสอบการถือครองที่ดิน ๖,๔๐๙,๔๗๓ ไร่ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน ์

ในที่ดินท�ากิน	 (กสน. ๓) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่แสดงความประสงค์จ�านวน ๑,๓๐๐ ราย พื้นท่ี ๑๐,๐๙๖ ไร่  

และออกหนังสือแสดงการท�าประโยชน์ (กสน. ๕) ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�าหนด  

จ�านวน ๑,๗๐๐ ราย พื้นที่ ๑๔,๘๘๖ ไร่ และส�ารวจวงรอบรายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ ๑,๕๓๘ แปลง 

พื้นที่ ๙,๒๖๐ ไร่

   (๒)	 ตรวจสอบผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 

ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครอง 

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส่ัง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงมีผลให้ส�านักงาน 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายด�าเนินการทั้งสิ้น ๔๓๘ แปลง ๔๔๓,๕๐๑ ไร่ ในพื้นที่ ๒๘ จังหวัด 

ผลการตรวจหลักฐานของผูย้ืน่คดัค้านพบว่า ผูย้ืน่คดัค้านมสีทิธใินทีด่นิ มหีลกัฐานการครอบครองทีด่นิตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน (โฉนด, นส.๓, นส.๓ก. ฯลฯ) เนื้อที่ ๑๒๖,๙๑๙ ไร่ ซึ่งต้องคืนที่ดินส่วนนี้ให้กับผู้ครอบครองที่ดิน โดยมีที่ดินที่ยึดคืนได้

ทั้งสิ้น ๓๑๖,๕๘๒ ไร่ 

    ในปี ๒๕๖๑ ได้พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน จดัเกษตรกรลงแปลง และพฒันาอาชพีให้แก่เกษตรกรแล้ว 

จ�านวน ๙๑๘ ราย ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ชลบุรี และสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 

๑๘ แปลง เนื้อที่ ๑๐,๐๖๗ ไร่ และจัดตั้งสหกรณ์ ๑๐ แห่ง นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรตามระเบียบ 

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับ

ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วจ�านวน ๑๕,๕๔๓ ไร่

   (๓) ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน โดยได้ส�ารวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน  

ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินเค็มภาคใต ้

และดินกรด ๑๗๙,๙๐๐ ไร่ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 

เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่ที่มีป ัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า 

๑,๐๔๒,๗๐๗.๕๐ ไร่ พฒันาทีด่นิพืน้ทีเ่ฉพาะ	โดยการบ�ารงุรกัษาระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ ปรบัปรงุบ�ารงุดิน ๑๒,๘๖๙.๘๕ ไร่ 

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนและการรณรงค์ไถกลบตอซัง 

เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ๑๒,๘๔๐ ไร่

สนับสนุนเงินอุดหนุน
การจัดหา

เครื่องจักรกล
การเกษตร

ให้แก่สหกรณ์ ๕๓ แห่ง 
เป็นเงิน ๑๔๕.๘๖ ล้านบาท
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	 	 ๑.๓.๔	 ด�าเนินโครงการไทยนิยม	 ยั่งยืน	 เพื่อสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุข	 เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก และ

พัฒนาศกัยภาพการผลติทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาด ลดต้นทนุการผลติ และเพิม่ผลผลิต สนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐาน 

ทางการเกษตร สร้างทกัษะในการประกอบอาชพีทัง้ในและนอกภาคเกษตรเพือ่เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย โดยมแีผนงาน 

ที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑)	 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการ 

ไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน) ซึ่งเป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาชน ท�าโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ 

ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน” ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีหมู่บ้านที่เสนอโครงการ ๘๑,๕๕๕ หมู่บ้าน/

ชุมชน รวม ๙๒,๒๗๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๖,๓๑๑ ล้านบาท แบ่งเป็น

ด้าน จำานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ

สร้างอาชีพสร้างรายได้ ๑๕,๑๗๕ ๑๖.๔๕

แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร ๔,๔๓๖ ๔.๘๑

สาธารณูปโภค ๖๖,๘๘๒ ๗๒.๔๘

สาธารณสุข ๕๔ ๐.๐๖

สิ่งแวดล้อม ๑,๐๖๐ ๑.๑๕

อื่น ๆ ๔,๖๖๖ ๕.๐๕

โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ๘๐,๔๖๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ๙๐,๗๗๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๔๒.๕๑ ล้านบาท  

คิดเป ็นร ้อยละ ๙๘.๖๖ จ�าแนกเป ็น ๑) ภูมิภาค ๗๙,๗๕๐ หมู ่บ ้าน/ชุมชน ๘๙,๗๘๕ โครงการ เป ็นเงิน  

๑๕,๙๒๑.๙๙ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๙๙.๗๑ และ ๒) กรงุเทพมหานคร ๗๑๒ ชมุชน ๙๘๘ โครงการ เป็นเงนิ ๑๒๐.๕๒ ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๕ 
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   (๒)		 โครงการชมุชนท่องเทีย่ว	OTOP	นวตัวถิ ีเพือ่สร้างและกระจายรายได้ให้กบัชมุชนอย่างทัว่ถงึ 

โดยต่อยอดจากโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาผนวกกับกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวในปัจจุบัน  

จึงน�ารูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเครื่องมือสนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าไป 

สู่ชุมชนต่าง ๆ อันจะส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยผ่านกิจกรรม สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเกิดการกระจายรายได้ 

แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ชุมชนเกิดกระแสตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้ไปสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว เกิดความ 

เข้มแข็งของชุมชน ประชาชนบริหารจัดการแบ่งหน้าที่ในการดูแลชุมชนของตนเอง ซึ่งได้ด�าเนินการครอบคลุม ๗๖ 

จังหวัด ในพื้นที่ ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน สร้างการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวด้วย ๕ กระบวนงาน ดังนี้ ๑) พัฒนาบุคลากร

ด้านการท่องเที่ยว ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ�านวยความสะดวก ๓) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  

๔) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และ ๕) ส่งเสริมตลาดชุมชนท่องเที่ยว การด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิด

รายได้จากการท่องเท่ียวของหมู่บ้านและจ�านวนนักท่องเท่ียว รวมสะสมตั้งแต่เดือนมิถุนายน–พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ�านวน 

๘๙๖,๙๙๕,๒๔๙ บาท และ ๙๘๐,๗๗๘ คน ตามล�าดับ โดยมีการกระจายรายได้ในชุมชนไปยังประชาชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

เช่น ที่พัก ร้านอาหาร การบริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน

    นอกจากนี้ ได้พัฒนาปัจจัยส�าคัญต่าง ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตรเพื่อลด 

ความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา โดยมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น การสร้างฝายชะลอน�้า ๘๗๗ แห่ง ฝายชะลอน�้า

ชั่วคราว ๒๔๔ แห่ง ถังเก็บน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘๐ ถัง พัฒนาแหล่งน�้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

๘๖ แห่ง พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน�้าชลประทานเพื่อป้องกันอุทกภัย ๗๐๒ แห่ง ส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง เกษตรกรได้

รับเงินแล้ว ๑๒,๙๕๘ ราย รวม ๖๙,๐๘๐ ไร่ พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยางพารา ๑๗,๗๖๐ ราย  

ศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์แล้ว ๑๐ แห่ง ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์โดยลงนามในสัญญาจ้างเหมา

ปรบัปรงุ ๑๗๖ รายการ ศนูย์ขยายพนัธุแ์ละส่งเสรมิการผลติปศสุตัว์ โดยขยายแม่พนัธุส์ตัว์ ๒๕,๑๖๙ ตวั จ�าหน่ายให้เกษตรกร 

๖๑๒ ราย ผลิตลูกสัตว์ ๒๔,๑๑๖ ราย พัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกรโดยอบรมเกษตรกร ๑.๖๒ ล้านราย  

ตัง้ศนูย์ผลติหวัเชือ้จลิุนทรย์ี ๒๐ แห่ง ผสมเทยีมพนัธุส์ตัว์ ๑๕,๖๓๕ ตวั สนบัสนนุสินเช่ือเป็นทนุหมนุเวยีนแก่ผู้ประกอบกจิการยาง 

(ยางแห้ง) อนุมัติสินเช่ือ ๔ บริษัท วงเงิน ๔,๒๙๕ ล้านบาท อบรมผู้ประกอบการ ๕๕,๐๐๐ ราย พัฒนาประสิทธิภาพ 

การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล/เทคโนโลยีอัตโนมัติ ๒๐๖ กิจการ ๔๕๐ ราย 

	 	 ๑.๓.๕	 ด�าเนินโครงการเกษตรยั่งยืน	 ๑	 (โครงการ	 ๙๑๐๑	 ตามรอยเท้าพ่อ	 ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อ 

การพฒันาการเกษตรอย่างยัง่ยนื)	โดยให้การสนบัสนนุงบประมาณในการ ๑) การผลิตปุย๋อนิทรย์ี ๒) การผลิตพชืและพนัธุพ์ชื 

๓) การปศสุตัว์ และ ๔) การผลติอาหาร/การแปรรปูผลผลติและผลติภณัฑ์ทางการเกษตร มชีมุชนเข้าร่วมโครงการ ๙,๑๐๑ ชมุชน 

เสนอโครงการ ๒๔,๗๖๐ โครงการ วงเงนิ ๒๐,๐๕๕.๖๒ ล้านบาท ได้รบัอนมุตัแิล้วจ�านวน ๒๔,๑๖๘ โครงการ เป็นโครงการที่ 

กลุม่สมาชกิในชมุชนด�าเนนิการ จ�านวน ๒๔,๑๔๗ โครงการ วงเงนิ ๑๙,๘๕๒.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๘ ของวงเงนิที ่

ชมุชนเสนอขอ และจ�านวนสมาชกิกลุม่ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณให้ด�าเนนิโครงการ ๑.๕๖ ล้านราย ทัง้นี ้คาดว่าเกษตรกร 

จะได้รับประโยชน์ประมาณ ๗.๗๘ ล้านราย

	 	 ๑.๓.๖	 ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยในปี ๒๕๖๑ มีสหกรณ์ 

รวม ๖,๙๗๒ แห่ง (ลดลงจากปีทีผ่่านมาร้อยละ ๒.๒๐) มีจ�านวนสมาชกิ ๑๑,๕๗๔,๒๗๑ ราย (เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาร้อยละ ๑.๑๑) 

มีกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร รวม ๔,๐๔๔ แห่ง (ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ ๑.๒๙) มีจ�านวนสมาชิก  

๕๐๖,๙๖๖ ราย (ลดลงจากปีทีผ่่านมาร้อยละ ๔.๕๐) มธีรุกจิสหกรณ์ รวม ๒,๕๒๔,๓๒๘.๑๗ ล้านบาท (ลดลงจากปีทีผ่่านมา 

ร้อยละ ๑.๖๐)

   นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการในด้านอื่น ๆ ได้แก่ 

   (๑)	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสหกรณ์ โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร

ทั่วไป ๒๕๖,๙๒๘ ราย พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจงานสหกรณ์ ๖,๓๒๖ ราย 

   (๒)	 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑๑,๒๖๙ แห่ง อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์

เกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบการท�าธรุกรรมทางการเงนิของตนเองกบัสหกรณ์ ๒๔,๔๗๕ ราย พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ โดยอบรมคณะกรรมการ จ�านวน ๘๓๘ แห่ง ๔,๑๐๘ ราย อบรมผู้รับผิดชอบจัดท�าบัญชี 

จ�านวน ๑,๔๗๙ แห่ง อบรมเศรษฐกจิการเงนิขัน้พืน้ฐานแก่สมาชกิสหกรณ์เกีย่วกับวธิกีารตรวจสอบการท�าธุรกรรมทางการเงนิ 

ของตนเองกบัสหกรณ์ ๑๔,๐๑๔ ราย อบรมการจดัท�าบญัชต้ีนทนุอาชพี โดยอบรมครูบัญชี จ�านวน ๓,๓๔๓ ราย อบรมการจดัท�า 

บัญชีต้นทุนอาชีพรายบุคคล จ�านวน ๑๐๐,๑๑๙ ราย เข้าก�ากับแนะน�า ๒๐,๘๙๖ ราย อบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชี 

ในการประกอบอาชีพ จ�านวน ๑๕,๐๐๐ ราย เข้าก�ากับแนะน�า ๑๕,๐๐๐ ราย อบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่

เกษตรกรอย่างยั่งยืน ๙,๐๐๖ ราย เข้าก�ากับแนะน�า ๙,๐๐๔ ราย

   (๓) ขบัเคลือ่นการด�าเนินงานส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิชมุชน โดยด�าเนนิการประเมนิศกัยภาพ

และจดัท�าแผนพฒันาวสิาหกิจชุมชน ๑๗,๖๓๔ ราย อบรมพฒันาสินค้าแปรรปูขัน้ต้น ๗๕๓ ราย อบรมการบรหิารจดัการท่องเทีย่ว 

๒๘๒ ราย อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ ๘,๔๙๑ ราย

   (๔) สร้างอาสาสมัครเกษตร คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในท้องถิ่นตามความช�านาญเฉพาะสาขา 

เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย 

๘๒,๘๔๗ ราย อาสาสมคัรเกษตรกรหมูบ้่าน ๑๕,๐๐๐ ราย ถ่ายทอดความรูก้ารจดัท�าแผนการผลติรายบคุคล (Individual Farm 

Production Plan: IFPP) ๑๙,๖๒๐ ราย พัฒนาอาสาปศุสัตว ์

๕,๓๙๗ ราย พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ๓,๓๔๓ ราย

   (๕) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่

สร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎ ี

และภาคปฏิบัติด้านการเกษตร และการจัดการเทคโนโลยีทาง 

การเกษตรท่ีเหมาะสม โดยจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

การจดัทีด่นิรองรบักฎหมายว่าด้วยการปฏริปูท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรสร้างและ 

พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ๑๕,๒๙๙ ราย

   (๖) ถ ่ ายทอดความรู ้ เ ทค โน โลยี

การเกษตรและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผ่านศูนย์ถ่ายทอด 

ประจ�าต�าบล ให้สามารถผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและ 

มีรายได้เสริม ๘๒,๓๘๕ ราย ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ๓๗,๗๔๓ ราย พัฒนาเครือข่ายระบบส่งเสริม

การเกษตร ๗๗๓ ราย เสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ๒๒,๔๓๒ ราย ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีทางการเกษตร 

๒๑,๔๓๗ ราย ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน โดยอบรมถ่ายทอดความรู้เคหกิจเกษตร 

เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอมอาหาร เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ๒,๐๑๐ ราย 

จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อจัดท�าแปลงสาธิตเป็นแหล่งถ่ายทอด สาธิต  

ศึกษาดูงาน และเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นเครือข่าย (Node)  

๓,๑๙๙ แห่ง อบรมการจดัท�าบัญชต้ีนทนุอาชพีรายบคุคล ๙๒๐,๔๐๗ ราย อบรมการใช้ข้อมลูทางบญัชใีนการประกอบอาชพี 

๓๐,๐๒๒ ราย และอบรมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ๑๘,๐๔๔ ราย

 ๑.๔	 การขับเคลื่อนปฏิรูปภาคเกษตร

  เพื่อวางรากฐานการผลิตในระยะยาว โดยขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) น�าไปสูว่สิยัทศัน์เกษตรกรมัน่คง ภาคการเกษตรมัง่ค่ัง ทรพัยากรเกษตรยัง่ยนื และก�าหนดเป็นแผนพฒันา 

การเกษตร ๕ ปี โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตร ด้วยหลักการตลาดน�าการผลิตควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ลดต้นทนุการผลติ เพิม่รายได้และลดหนีส้นิครวัเรือน ให้ความส�าคญัในการรวมกลุ่ม 

เป็นสถาบันเกษตรกร สร้างสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

เพื่อเพ่ิมมูลค่ารวมท้ังสร้างความเชื่อม่ันด้วยตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหารได้คุณภาพปลอดภัย โดยด�าเนินโครงการ 

ตามนโยบายส�าคัญ คือ

พัฒนา
เกษตรกร
รุ่นใหม่ 

๑๕,๒๙๙ ราย



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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	 	 ๑.๔.๑	 ใช้การตลาดน�าการผลิตหลัก “ตลาดน�าการผลิต” เป็นแนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

แบบใหม่ในการวางแผนการผลติให้อปุสงค์และอปุทานเกดิความสมดลุกนั โดยได้ก�าหนดแนวทางไปสู่การปฏิบตัทิีเ่ป็นรปูธรรม 

อย่างจริงจัง สนับสนุนให้เกษตรกรด�าเนินการใน ๕ รูปแบบ คือ การเชื่อมโยงเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ การเชื่อมโยง 

กับบริษัทเอกชน การเชื่อมโยงตลาดผ่านระบบสหกรณ์ การเชื่อมโยงผ่านผู้น�าเกษตรกร และการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้ค้า 

ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า สามารถเชื่อมโยงกับสหกรณ์ ๕๓๖ แห่ง 

ภาคเอกชน ๑๒๗ แห่ง จ�าหน่ายผลผลิต ได้ทั้งสิ้น ๑.๘๑ ล้านตัน 

มูลค่า ๔๐,๑๗๒.๗๑ ล้านบาท ผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

(Cooperative Distribution Center: CDC) จ�าหน่ายปัจจัย 

การผลิต ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าอุปโภค บริโภค  

แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป มูลค่า ๗,๐๐๙ ล้านบาท ส่งเสริม

การค้าผลผลิตทางการเกษตรกบัภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ  

เช่น สหกรณ์ ๑๔๐ แห่ง จ�าหน่ายให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่  

รวม ๓๐ แห่ง มูลค่า ๒,๐๘๕.๘๗ ล้านบาท และสหกรณ์ ๕๕ แห่ง 

ส่งออกผลผลติการเกษตรไปยงัต่างประเทศ รวมกว่า ๒๘ ประเทศ 

มผีลผลติจ�าหน่ายรวม ๓๒,๘๕๑.๒๖ ตนั มูลค่า ๙๕๒.๒๕ ล้านบาท 

จัดท�าความร่วมมือทางการค้า โดยสหกรณ์ ๑๗๐ แห่ง จับคู่ค้า 

กับผู ้ประกอบการภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ ๑๒๗ แห่ง ซื้อขาย

ผลผลิตการเกษตร ๙๕๔,๐๙๘.๙๓ ตัน มูลค่า ๑๙,๘๑๕.๘๑ ล้านบาท 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ ๑๐๔ แห่ง 

มูลค่า ๕๕,๗๐๑.๔๗ ล้านบาท

  ๑.๔.๒	 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 โดยถ่ายทอด

ความรู้ เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต งานวิจัย/นวัตกรรมในแปลงใหญ่ 

จ�านวน ๓,๗๙๑ แปลง สนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตร

และแหล่งน�้า จ�านวน ๓,๒๔๓ แปลง ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า 

สินค้าเกษตร จ�านวน ๓,๑๓๗ แปลง เชื่อมโยงการตลาด จัดท�าข้อตกลง 

ซื้อขายร่วมกัน จ�านวน ๓,๑๓๔ แปลง พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

จ�านวน ๖,๐๔๓ แปลง การสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาการเกษตร 

แบบแปลงใหญ่ จ�านวน ๒๐๕ แปลง โดยวงเงินได้รับการอนุมัติจาก 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๑,๒๐๓ ล้านบาท

  ๑.๔.๓	 บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนท่ีการเกษตร

เชิงรุก	(Zoning	by	Agri-Map)	โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ 

ไม่เหมาะสมไปท�าประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน 

๒๗๐,๑๖๗ ไร่ จ�าแนกเป็นประมง ๕,๑๑๗ ไร่ ปศุสัตว์ ๒๙,๕๓๔ ไร่  

เกษตรผสมผสานจากบ่อน�้า ๔๕,๔๔๐ ไร่ พืชทางเลือกชนิดใหม่ ๗,๖๒๖ ไร่ 

แปลงต้นแบบ ๒,๐๐๔ ไร่ สินค้าชนิดใหม่ ๔๗,๖๑๔ ไร่ หม่อนไหม ๑,๗๐๗ ไร่ 

ปศุสัตว์และเกษตรผสมผสาน ๖,๑๕๕ ไร่ เกษตรผสมผสานตามแนว 

เศรษฐกจิพอเพยีง ๒๐,๐๔๗ ไร่ และไม้ผล ไม้ยนืต้น ๑๐๔,๙๒๓ ไร่ นอกจากนี ้

ได ้อบรมการจัดท�าบัญชีต ้นทุนอาชีพในพื้นที่ปรับเปล่ียนการผลิตแก่ 

เกษตรกร ๔,๖๕๙ ราย 

ใช้การตลาด
น�าการผลิตจ�าหน่าย
ผลผลิตได้ ๑.๘๑ ล้านตัน 
มูลค่า ๔.๐๑ หมื่นล้านบาท 

ส่งออก
ผลผลิตการเกษตร

ไปกว่า ๒๘ ประเทศ
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  ๑.๔.๔	 พัฒนาเกษตรกรสู่	 Smart	 Farmer เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต  

การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทาง

พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรปราดเปรื่อง 

สู ่การเป็นผู ้ประกอบการด้านการเกษตรมืออาชีพ เสริมสร้างความมั่นคงและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม ๑.๐๑ ล้านราย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับพ้ืนท่ีและ 

สินค้า ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพดี มุ่งสู่การเป็น Smart Product

  ๑.๔.๕	 วางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ได้ก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหาสินค้าข้าว 

ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๖๑ ก�าหนดอุปสงค์ ๓๐.๕๒ ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งมี

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาเหมาะสม โดย

    (๑.๑) ส่งเสรมิการท�านาแบบแปลงใหญ่ มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑,๙๐๒ แปลง เกษตรกร 

๑๗๕,๖๔๔ ราย พื้นที่ ๒.๔๓ ล้านไร่ ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒,๒๕๐ ตัน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต 

ข้าวคุณภาพ ๙๐๐ ตัน และอยู่ระหว่างด�าเนินการส�ารวจความต้องการซื้อข้าวในแต่ละพื้นที่ ๗๒ จังหวัด ยกระดับมาตรฐาน

โรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อเพิ่มศักยภาพ  

การเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่ และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด

    (๑.๒) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒,๗๓๗ กลุ่ม เกษตรกร 

๕๙,๐๐๓ ราย พื้นที่ ๖๒๙,๗๖๐.๑๐ ไร่ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มให้แก่เกษตร  

๓๗,๓๘๕ ราย อบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ๑๒๙ ราย อยู่ในระหว่างสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรในพื้นท่ี  

๒๓,๐๐๐ ราย และเตรยีมการตรวจประเมนิระบบการผลิตข้าวอนิทรีย์เบ้ืองต้น ให้แก่เกษตรกรจ�านวน ๖๐ กลุ่ม/๑๒,๐๐๐ ราย

    (๑.๓) ส่งเสรมิระบบการเกษตรแบบแม่นย�าสูง (Precision Farming) ในนาแปลงใหญ่ประชารัฐ 

ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน โดยการจัดท�าแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม

แม่นย�าสงู (Precision Farming) และกจิกรรมจดัท�าแปลงเรียนรูก้ารใช้เทคโนโลยีเกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farming) ด�าเนนิการ 

ใน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และชัยนาท ๖๔๐ ไร่ 

    (๑.๔) ส่งเสรมิการผลติข้าวหอมมะลคิณุภาพชัน้เลศิ (Premium Grade) เพือ่บรหิารจดัการใช้ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพช้ันเลิศ ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และผลผลิต 

ต่อไร่เพิ่มข้ึน รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ท�าให้ได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิช้ันเลิศที่มีคุณภาพความหอมดีท่ีสุด  

ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ร้อยละ ๒๐ ผลผลิตต่อไร่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ด�าเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

๑๐ แปลง ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒ แปลง ยโสธร ๒ แปลง ศรีสะเกษ ๓ แปลง และสุรินทร์ ๓ แปลง รวม ๖๓,๓๕๔ ไร่ 

    (๑.๕) ส ่ ง เสริมการผลิตและ 

การตลาดข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ในพื้นที่

ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ๒๓,๑๗๑.๒๕ ไร่ 

    (๑.๖) ปรบัเปลีย่นระบบการผลติ 

ข้าวในพื้นท่ีลุ่มต�่า ๑๓ พื้นท่ี เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ทีร่่วมมอืกบัรฐับาลในการบรหิารจดัการน�า้ในพืน้ทีลุ่ม่ต�า่ ๑๓ พืน้ที่ 

ด้วยการสนบัสนนุเมลด็พนัธุข้์าวส�าหรบัใช้เพาะปลกูข้าวในฤดนูาปี 

๒๕๖๑ ในอัตราไร่ละ ๕ กิโลกรัม จ�านวน ๑.๒๐ ล้านไร่ 

ส่งเสริมการผลิต
และการตลาด

ข้าวพันธุ์ กข.๔๓ 
เพื่อสุขภาพ

แบบครบวงจร



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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   (๒)	 การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว โดย

    (๒.๑) ส่งเสริมการปลกูพืชหลากหลายฤดนูาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยสนบัสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร

ในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ จ�านวน ๓๔๔,๐๙๑ ไร่

    (๒.๒) การปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ไร่ละ ๕ 

กิโลกรัม สนับสนุนค่าไถ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๕๐๐ บาท จ�านวน ๒๐๗,๙๐๒ ไร่

    (๒.๓) ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรังปี ๒๕๖๑ สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตให้

เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ จ�านวน ๔,๘๕๑ไร่

    นอกจากน้ี ได้การด�าเนินการเพื่อให้การผลิตข้าวสอดคล้องกับความต้องการตลาด  

ด้วยการด�าเนินโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบ ๒ ท�าให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี ๒๕๖๐/๖๑ มีจ�านวน  

๑๑.๙๒ ล้านไร่ผลผลิต ๗.๘๐ ล้านตัน สามารถลดพ้ืนที่ลงจากปี ๒๕๕๕/๕๖ (๑๖.๐๘ ล้านไร่) ได้ถึง ๔.๑๗ ล้านไร่  

และผลผลิตลดลงจาก ปี ๒๕๕๕/๕๖ (๑๐.๗๗ ล้านตัน) ๒.๙๗ ล้านตัน ซึ่งสามารถลดปริมาณข้าวไม่ให้ออกมาล้นตลาด 

ลดผลกระทบด้านราคาข้าวได้

	 	 ๑.๔.๖	 ด�าเนินมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	 

ผ่าน ๒ โครงการ ดังนี้ 

   (๑)	 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรวงเงินสินเชื่อ  

๙๐,๐๐๐ ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๑,๘๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียต�่าให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย  

๓ ล้านราย รายละไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ บาท ผ่านบตัรสนิเชือ่เกษตรกรเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือปัจจัยการผลิต หรอืเครือ่งจกัรกล 

การเกษตรขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบ้ีย MRR (ร้อยละ ๗ ต่อปี) รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให ้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

รับภาระในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี และเรียกเก็บจากเกษตรกร ในอัตรา MRR-3 (ร้อยละ ๔ ต่อปี) โดยระยะเวลาช�าระหนี้ 

ของเกษตรกรต้องแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒ เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับขึ้นทะเบียนร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่มี

คุณภาพมาตรฐาน และประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและจ�าหน่ายปัจจัยการผลิต รวมทั้งให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

ในการใช้ปัจจยัการผลติอย่างเหมาะสมระยะเวลาด�าเนนิโครงการ ๒ ปี (เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๑-เมษายน ๒๕๖๓) ระยะเวลา

ในการจ่ายเงินกู้ ๑ ปี (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑-เมษายน ๒๕๖๒)

   (๒)	 โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเช่ือ  

๓,๖๐๐ ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๗๒ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบัน

เกษตรกรเป้าหมาย ๕๐๐ แห่ง (สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ๓๐๐ แห่ง วสิาหกจิชมุชน ๒๐๐ แห่ง) ในการผลิตหรอืจดัหาปุย๋ส่ังตดั

เพือ่จ�าหน่ายแก่สมาชกิและเกษตรกรท่ัวไปอตัราดอกเบีย้ MLR (ร้อยละ ๕ ต่อปี) โดยรฐับาลชดเชยดอกเบีย้ให้กบัธนาคารเพือ่

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ต่อปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับภาระในอัตรา

ร้อยละ ๑ ต่อปี และเรียกเก็บจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา MLR-3 (ร้อยละ ๒ ต่อปี) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้

เรื่องการใช้ปุ๋ยสั่งตัดแก่สถาบันเกษตรกร ประสานผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายปุ๋ยระยะเวลาด�าเนินโครงการ ๒ ปี (เดือนพฤษภาคม 

๒๕๖๑-เมษายน ๒๕๖๓) ระยะเวลาในการจ่ายเงนิกู ้๑ ปี (เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๑-เมษายน ๒๕๖๒) โดยด�าเนนิการจดัอบรม

ให้กับผู้แทนของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการตรวจสอบดิน การวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ย

ตามค่าการวิเคราะห์ดิน จ�านวน ๔ รุ่น ๓๖๔ ราย

	 	 ๑.๔.๗	 การด�าเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตร จัดท�ายุทธศาสตร์การ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีวิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรไทยมีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมในการ

บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่  

๑) การรวบรวม พัฒนา และสร้างฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการรับมือ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒) การเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ๓) การมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และพัฒนาให้เกิดการเติบโตแบบเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ ๔) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร 

	 	 ๑.๔.๘	 พฒันาสถาบนัเกษตรกรรปูแบบประชารฐั โดยพฒันาสถาบนัเกษตรกรเป็นองค์กรหลกัในระดบัอ�าเภอ 

ด้วยกลไกประชารัฐ จ�านวน ๓๖๓ แห่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ความร่วมมือ 

กบัหอการค้าจงัหวดั ๙๑ แห่ง ให้บรกิารสมาชิก เกษตรกร เครอืข่ายของสหกรณ์ระดบัอ�าเภอ โดยให้บรกิารปัจจยัการผลติคณุภาพ 

คิดเป็นมูลค่า ๖,๗๔๙.๕๖ ล้านบาท รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ๘,๕๖๔.๗๕ ล้านบาท ได้รับความร่วมมือจากประชารัฐ 

ส่งผลให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ๑๑๗ แห่ง ผลิตภัณฑ์ได้รับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม ๑๑๕ ผลิตภัณฑ์ (๘๖ แห่ง) 

ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐาน ๗๖ ผลิตภัณฑ์ (๖๒ แห่ง)

  ๑.๔.๙	 จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม	 (The	 Institute	 for	 Agricultural	 Product	

Innovation:	 APi)	 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยให ้

กลายเป็นสนิค้าใหม่ทีม่มีลูค่าสงูขึน้และเกดิผลเชิงพาณชิย์ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาและปรบัเปลีย่น

โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไปสู่ Value-based Economy โดยสถาบันฯ มีบทบาทหน้าที่หลัก ๒ ด้าน คือ ๑) การอ�านวย 

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู ้ประกอบการ และ ๒) การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า 

เกษตรนวัตกรรม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สามารถสร้างมูลค่าการค้าในสินค้าเกษตรนวัตกรรมแล้ว ๓๐๐ ล้านบาท  

รวมทั้งจัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ เช่น “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 

และส่วนภมูภิาค (จงัหวดัขอนแก่น เชยีงใหม่ และสงขลา) งานสมัมนา “ทศิทางตลาดสนิค้าเกษตรนวตักรรมโลก ๒๐๑๘” งาน

สัมมนา “งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง : ความฝันสู่ความจริง” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมกว่า ๑,๐๐๐ คน

	 	 ๑.๔.๑๐	 	พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ	โดย

   (๑) พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกระบวนการน�าเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ โดยด�าเนินการพัฒนาและ 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงค�าขอกลาง ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ต (Fisheries Single 

Window) ๑ ระบบ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตน�าเข้า-ส่งออก ๑ ระบบ ระบบรับส่งข้อมูลผ่านระบบ

เชื่อมโยง ณ จุดเดียว เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออกยางพารา ๒ ระบบ 

   (๒) พฒันาระบบความเชือ่มโยงแอปพลเิคชนักบัภาคเอกชนในรปูแบบประชารฐั พัฒนาฐานข้อมลู

เกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ โดยน�าเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส�าหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ติดตั้ง 

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบฐานข้อมูล Big Data โดยบูรณาการข้อมูลภาคเกษตรระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท�าฐานข้อมูลท่ีส�าคัญในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชน ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  

๗.๔๖ ล้านครวัเรอืน ฐานข้อมลูทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น�า้ ๕๒๕,๐๗๑ ฟาร์ม ข้อมลูเกษตรกรด้านปศสุตัว์ ๒.๙๔ ล้านราย  

พร้อมทั้งพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และรายงานภาพรวมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

   (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) โดยบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูล 

ทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ประกอบด้วย ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และทะเบียนผู้เพาะเล้ียงสัตว์น�้าของกรมประมง รวมถึงบูรณาการข้อมูลภาคเกษตร 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรกลางที่สามารถน�าไปใช้บริหารจัดการเชิงนโยบาย  

พร้อมทั้งพัฒนาระบบวิเคราะห์ Big Data และรายงานภาพรวมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เช่น ข้อมูลครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน 

๗.๗๗ ล้านครัวเรือน 
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 ๑.๕	 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด

  ๑.๕.๑	 จัดตลาดเกษตรกรและสินค้าส�าหรับเกษตรกร โดยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ของเกษตรกร ให้มกีระบวนการผลติทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาด และมคีวามรูเ้กีย่วกับแนวทางการด�าเนนิธรุกจิใน

รูปแบบการจ�าหน่ายในระบบออนไลน์ การเพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่องทาง 

การจ�าหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรที่ส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่สู่ตลาดเกษตรกร และขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น  

เช่น ตลาดในกลุม่ HORECA ธรุกจิโรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) กาแฟและธรุกจิจัดเล้ียง (Cafe and Catering), 

Online Market เชื่อมโยงตลาดเกษตรกรในรูปแบบตลาดเกษตรกรสัญจรในตลาดเฉพาะ เช่น พื้นที่ห้างสรรพสินค้า 

หรืองานตลาดอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายและแหล่งจ�าหน่ายอื่น ๆ โดยอบรมเกษตรกรผู้จ�าหน่ายสินค้าในตลาด

เกษตรกร ๑,๙๒๗ ราย พัฒนาตลาด ๗๗ แห่ง สัมมนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ๑,๒๔๖ ราย โครงการศูนย์บริการ 

ด้านการตลาดกล้วยไม้ โดยจัดงานตลาดกล้วยไม้คุณภาพเพื่อเกษตรกร ๑๔ ครั้ง เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้กับ 

เกษตรกรและเป็นการขยายผลการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐๒ ราย มูลค่าการจ�าหน่าย 

๑๐.๒๓ ล้านบาท จัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ๔๐ แห่ง ยอดการจ�าหน่ายสินค้า ๙.๖๔ ล้านบาท 

จัดตั้ งตลาดกลางสินค ้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร โดยจัดหาอุปกรณ์และสิ่ งปลูกสร ้าง ๗ แห ่ง  

วงเงิน ๓๔.๔๔ ล้านบาท พัฒนาตลาดหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ โดยจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานต�านานไหมไทย 

  ๑.๕.๒	 ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ

   (๑) จัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยจัดตลาดสินค้าเกษตร 

คุณภาพส่วนกลางและในระดับพื้นที่ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรที่กระจายตามภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทาง 

การตลาดให้เกษตรกร ด�าเนินงานแบบบูรณาการด้วยการจัดตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ เพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรเรียนรู ้

วิถีการตลาด การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม 

กับท้องถิ่น และก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน จ�านวน ๖๘ ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วม ๒,๒๙๙ ราย 

มูลค่าการจ�าหน่ายสินค้า ๕๓.๒๔ ล้านบาท

   (๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ	 ปลอดภัย	 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด�าเนินการ

ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่สินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

ของเมืองเกษตรสีเขียวจาก ๖ จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมในประเทศ 

จ�านวน ๒ ครั้ง และจัดกิจกรรมในต่างประเทศ จ�านวน ๙ ครั้ง

   (๓)	 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล โดยปรับปรุงเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและ

ผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาเว็บไซต์ www.agrimart.in.th ปรับปรุงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)  

www.ortorkor.com โดยลูกค้าสามารถเห็นสินค้าท่ีจะส่ังซ้ือได้ทันที (Real Time) จัดท�าหลักสูตรพร้อมสื่อการเรียนรู ้

ในการค้าขายออนไลน์ ฝึกอบรมการน�าเข้าข้อมูล

สินค้าเกษตรสู่ระบบร้านค้า มีผู้อบรม ๘๒๒ ราย 

ประชาสัมพันธ ์เว็บไซต์ www.ortorkor.com  

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook : อตก เดลิเวอรี่- 

www.ortorkor.com)และเพิ่มจ�านวนสินค ้า 

ของผู ้ประกอบการที่ผ ่านเกณฑ์มาตรฐานลงใน 

เว็บไซต์ จ�านวน ๑,๐๕๒ รายการ และส่งเสริม

ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของชุมนุมสหกรณ์

การเกษตร (www.co-opclick.com) ส่งผลให้

ปริมาณการค้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
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   (๔)	 โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์	 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าวเขียวน�้านม เห็ดแครงอินทรีย์ งาไร่สามทอ โดยอบรมคัดเลือกเกษตรกร 

มาจัดท�าสินค้าต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อน�าไปเผยแพร่ ทดสอบตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๓ ครั้ง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีการร่วมท�าบันทึกความเข้าใจระหว่าง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกับเกษตรกร โดยเกษตรกรเข้าร่วม ๘๐ ราย มูลค่าจ�าหน่าย ๑๑.๓๘ ล้านบาท

   (๕)	 โครงการพัฒนาตลาดน�้า	 อ.ต.ก. เพื่อเป็นช่วงทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร/เกษตรกร  

ที่เป็นสินค้าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโปรแกรมการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

   (๖)	 ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ	 (Mini อ.ต.ก.) ได้ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดต้ังร้านค้า  

Mini อ.ต.ก. ๓ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตรัง อีก ๗ แห่ง อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดตั้งอีก 

๑๐ แห่ง อยูร่ะหว่างการเจรจาขอใช้พืน้ทีก่บับรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

   (๗) จัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ โดยการจัดกิจกรรมการแสดงและจ�าหน่ายสินค้า จ�านวน ๓ ครั้ง 

ในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย ขอนแก่น และนครราชสีมา มีผู้เข้าชมงาน จ�านวน ๒๙,๑๘๙ ราย ยอดจ�าหน่ายสินค้ารวม  

๑๙.๒๖ ล้านบาท จัดงานจัดแสดงสินค้าสหกรณ์ภายใต้งาน SIMA ASEAN ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  

เมืองทองธานี มีผู ้เข้าชมงานประมาณ ๔,๐๐๐ ราย ยอดจ�าหน่ายสินค้ารวมมูลค่า ๑.๓๙ ล้านบาท จัดกิจกรรม 

การแสดงและจ�าหน่ายสินค้าระดับภาค จ�านวน ๓ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มหาสารคาม และสุราษฎร์ธานี  

มีผู้เข้าชมงานจ�านวน ๑๒,๑๗๓ ราย ยอดจ�าหน่ายสินค้ารวม ๖.๐๓ ล้านบาท

	 	 ๑.๕.๓	 ผลักดันตลาดท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น ผ่านการเช่ือมโยงสินค้าหรือบริการเด่นของชุมชน 

กับการท่องเท่ียว เติมเต็มโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้สมดุล โดยได้ด�าเนินการพัฒนาต่อยอดตลาด เช่น ตลาดประชารัฐ 

ต้องชม ๒๑๖ แห่ง มีมูลค่าการจ�าหน่ายรวม ๑,๑๗๑ ล้านบาท (เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙) ตลาดเฉพาะสินค้าจัดแล้ว  

๑๓ ครั้ง ใน ๘ จังหวัด มีมูลค่าจ�าหน่ายรวม ๑๘ ล้านบาท ตลาดกลางสินค้าเกษตร ๕๕ แห่ง ตลาดชายแดน ๕ แห่ง  

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตร (Farm Outlet) ๖๓ แห่ง ใน ๓๗ จังหวัด มีมูลค่าการจ�าหน่ายรวมกว่า ๓๔๑ ล้านบาท 

	 	 ๑.๕.๔	 ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรนวัตกรรม 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวกับผู้น�าเข้า 

จากต่างประเทศ มีมูลค่าการค้ารวมกว่า ๑๐๔ ล้านบาท จัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมในประเทศ 

“Agrinnovation 2018” ท้ังในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา)  

มีมูลค่าการค้ารวมกว่า ๒ ล้านบาท จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เช่น THAIFEX, STYLE, BIOFACH Southeast Asia 2018 

โดยภายหลังการจัดกิจกรรม มีมูลค่าการค้ารวมกว่า ๑๙๑ ล้านบาท จัดกิจกรรมจับคู่งานวิจัย “Agri-tech Innovation 

Forum : นวตักรรมสนิค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” มผีลงานวิจยัทีไ่ด้รบัการต่อยอดเชงิพาณชิย์จ�านวน ๑๒ ผลงานและมมีลูค่า 

การซือ้ขายผลงานวจิยั ๘.๗ ล้านบาท และจดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรนวตักรรมร่วมกับร้านปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade)  

ได้แก่ Golden Place, Lemon Farm, Ecotopia และ Gourmet Market โดยมีสินค้าที่ได้รับคัดเลือกจากร้านค้าดังกล่าว 

ให้เข้าจ�าหน่ายเป็นการถาวรจ�านวนกว่า ๒๐ รายการ เช่น ขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง เครื่องส�าอาง
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	 	 ๑.๕.๕	 ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	 จัดงานแสดงสินค้า BIOFACH Southeast Asia 2018 และ 

Natural Expo Southeas Asia 2018 ร่วมกับ NurnbergMesse Gmbh (NM) จัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าอินทรีย์ 

“สังคมสุขใจ” “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” โดยเชื่อมโยงเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

เกษตรชุมชน (Farm Outlet) สินค้าออร์แกนิค สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตลาดต้องชม และผู้ผลิต ผู้จ�าหน่ายน�าสินค้า

มาจ�าหน่ายให้ประชาชนผู้บริโภคโดยตรง มีผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์และผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน ๑๘,๗๖๖ ราย มูลค่า 

การจ�าหน่ายกว่า ๑๕ ล้านบาท รวมทั้งด�าเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการส่งออก นอกจากน้ี  

ได้จัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน  

มคีวามรูด้้านการตลาดเป้าหมาย ๔ แห่ง ได้แก่ หมูบ้่านหนองเทา จงัหวดัอบุลราชธาน ีหมูบ้่านหนองเมก็ จงัหวดัอ�านาจเจริญ 

หมู่บ้านซอง มู แฮง จังหวัดจันทบุรี และหมู่บ้านชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดเชียงราย รวมท้ังจัดตั้ง Organic Farm 

Outlet แห่งใหม่ จ�านวน ๔ แห่ง คือ อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ร้านล้านปันสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี และร้านเนเชอรัลเฮาส์ จังหวัดนนทบุรี 

   นอกจากนี้ ได้รับรองคณะผู้น�าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสนใจน�าเข้ากลุ่มข้าวสีและข้าว

เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะข้าว กข. ๔๓ ที่สามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้ โดยจะน�าเข้าข้าวดังกล่าวเพื่อเปิดตลาดปริมาณ ๕,๐๐๐ ตัน 

รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธ์ข้าว กข. ๔๓ และข้าวสสีูต่ลาดต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง เช่น จดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ข้าวไทย 

Healthy Rice Campaign 2018 ในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ฯลฯ

	 	 ๑.๕.๖	 ส่งเสริมการซื้อขายในระบบตลาดข้อตกลง ผลักดันให้มีการใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐาน  

จ�านวน ๔๙ สญัญา ๒๑ สนิค้า ได้แก่ ๑) ส้มเขยีวหวานพนัธุส์ทีองปลอดภยัจากสารพษิ ๒) ข้าวโพดหวาน ๓) สาหร่ายพวงองุน่สด  

๔) สับปะรดภูเก็ตปลอดภัย ๕) ล�าไย ๖) ลิ้นจี่ ๗) ข่า ๘) ตะไคร้ ๙) ใบมะกรูด ๑๐) ผักไฮโดรโปนิกส์ ๑๑) ชมพู่ทับทิมจันทร์ 

๑๒) มะพร้าวน�้าหอม ๑๓) ฟักทอง ๑๔) แฟง ๑๕) มะเขือเทศ ๑๖) กระเทียม ๑๗) ทุเรียน ๑๘) เงาะ ๑๙) มังคุด  

๒๐) ลองกอง และ ๒๑) มะละกอฮอลแลนด์ รวมปริมาณกว่า ๑๗,๖๒๑ ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า ๕๐๙ ล้านบาท รวมทั้ง 

อบรมการใช้ประโยชน์ตลาดข้อตกลง รวม ๓ ครั้ง ณ จังหวัดน่าน ล�าพูน และอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมอบรม รวม ๒๕๒ ราย

	 	 ๑.๕.๗	 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร มีผลประกอบการด�าเนินการ ดังนี้ 

ธนาคาร ผลการดำาเนินงาน

๑)  ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

ตามพระราชด�าริ

สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่ ๑๘,๖๔๓ ตัว และ

มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ ๑๕,๘๕๗ ตัว

๒)  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก ๒,๙๕๖ ตัน น�้าหมักชีวภาพ ๖๗๖,๒๐๐ ลิตร 

๓)  ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ๒๐ แห่ง 

โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ธนาคาร ๗๐ ตัน 

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากธนาคาร ๖๐๐ ตัวอย่าง 

สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๐,๐๐๐ กระสอบ

๔)  ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

จ�านวน ๕๗ แห่ง

ให้บริการแก่สมาชิก ๔,๐๕๔ ราย โดยให้ยืมข้าวสาร ๒๒,๑๔๕ กิโลกรัม 

และเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูก ๕๕๒,๐๐๓ กิโลกรัม 

และสมาชิกฝากขายข้าวเปลือก ๑,๓๕๗,๔๘๑ กิโลกรัม

๕)  ธนาคารโคนมทดแทนฝูง จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ๓ แห่ง รับฝากลูกโคจากสมาชิก 

๕๓๖ ราย สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร ๘๓๒ ตัว และสมาชิก

ถอนคืนโคสาวท้องแล้ว ๓๙๐ ราย รวม ๕๐๘ ตัว
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๖) ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ๒๐ แห่ง โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า

สู่แหล่งน�้า ๓.๕๗๐๒ ล้านตัว ผลิตอนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า

เพื่อเพิ่มผลผลิตแหล่งน�้าชุมชน ๐.๕๐ ล้านตัว 

๗) ธนาคารหม่อนไหม พัฒนาศักยภาพธนาคารเดิม ๕ แห่ง และสนับสนุนวัสดุ

ในการท�าธนาคาร ๔ แห่ง

   นอกจากนี้ ได้ด�าเนินโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ด�าเนินการในรูปแบบภายใต้

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริ เพื่อผลิตลูก ๖,๑๐๐ ราย โดย ๑) โคเน้ือ ส่งมอบโค 

แก่เกษตรกร ๓,๐๕๑ ราย รายละ ๕ ตัว รวม ๑๕,๒๑๐ ตัว เกษตรกรท�าแปลงพืชอาหารสัตว์ ๕,๔๐๐ ราย ๒๗,๐๐๐ ไร่  

เกษตรกรสร้างโรงเรือนโคเนื้อ ๔,๒๐๐ หลัง ๒) ผสมเทียมโค ๑,๐๒๔ ตัว ลูกเกิด (ลูกติดท้อง) ๙๗ ตัว จ่ายเงินอุดหนุน 

ท�าแปลงพืชอาหารสัตว์ ๔,๗๔๔ ราย และ ๓) แพะเนื้อ ส่งมอบแพะแก่เกษตรกร ๑๐๐ ราย รายละ ๓๒ ตัว รวม ๓,๒๐๐ ตัว 

เกษตรกรท�าแปลงพืชอาหารสัตว์ ๑๐๐ ราย ๓๐๐ ไร่ เกษตรกรสร้างโรงเรือนแพะ ๑๐๐ หลัง จ่ายเงินอุดหนุนท�าแปลงพืช

อาหารสัตว์ ๘๒ ราย 

	 	 ๑.๕.๘	 ด�าเนินโครงการกาญจนบุรีโมเดล กระทรวงพาณิชย์ร ่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  

กองบัญชาการกองทัพไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ทั้ง ๙ แห่ง ด�าเนินโครงการต้นแบบน�าร่อง ณ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ชื่อ “โครงการประชารัฐโดยการขับเคลื่อนไทยนิยม 

อย่างยั่งยืนเพื่อจังหวัดกาญจนบุรี” หรือ “กาญจนบุรีโมเดล” เพื่อ “สร้างงาน	 สร้างตลาด	 สร้างโอกาส	 สร้างรายได้”	 

ให้แก่ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยภายในงานมีการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ให้ค�าปรึกษาการสร้างอาชีพ 

ของผู้มีรายได้น้อย ให้ค�าปรึกษาด้านแหล่งเงินทุน ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเข้าสู่ตลาด  

ให้ค�าแนะน�าและเชื่อมโยงสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบด�าเนินโครงการใน ๑๐ จังหวัดยากจน 

	 	 ๑.๕.๙	 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และเครือข่ายการตลาดสินค้าชุมชน ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ 

ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ขยายเข้าสู่ช่องทางการตลาด 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น ร้านค้าปลีกชุมชน และท่าอากาศยานต่าง ๆ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  

ได้น�าสินค้า OTOP ไปวางจ�าหน่าย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต มียอดจ�าหน่ายรวม ๓๔๑ ล้านบาท  

และในปี ๒๕๖๑ ได้ขยายสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ มียอดจ�าหน่ายกว่า ๓.๔๑ ล้านบาท  

ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานอู่ตะเภา

  ๑.๕.๑๐	 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือต้องการพัฒนาคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 

และให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ได้รับการรับรองสุขลักษณะในการผลิตอาหาร (GMP) ซึ่งได้คัดเลือก 

สถานแปรรูปสัตว์น�้า/กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น�้า เข้าตรวจสุขลักษณะสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตพร้อมสุ่ม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และน�้าใช้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตรวจสุขลักษณะสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตหลังการ

ปรับปรงุ และยืน่ขอการรบัรองด้านสขุลกัษณะในการผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข ๑๐ กลุม่ จัดท�าแผนเพือ่พฒันาและ 

ปรับปรุงด้านกระบวนการผลิต ๑๔ กลุ่ม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต�าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ๑๕ กลุ่ม รวมทั้งคัดเลือกกลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเงินอุดหนุน 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ปัจจัยพื้นฐานการผลิต การตลาด และการแปรรูปสินค้ากลุ่มอาชีพ

ในสังกัดสถาบันเกษตรกร ๑๔๗ แห่ง ๒๘๑ รายการ วงเงิน ๙.๕๒ ล้านบาท
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 ๑.๖	 การสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

	 	 ๑.๖.๑	 เพิ่มทุนกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมือง	 ได้ด�าเนินมาตรการฟื ้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพ่ิมทุน

กองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมือง ซ่ึงมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป้าหมายท่ียังไม่ได้รับการเพิ่มทุนในปี ๒๕๖๑  

กองทุนละ ๑ ล้านบาท จ�านวน ๑๐,๙๓๗ กองทุน เนื่องจากมี

สภาพปัญหาด้านการเงินและด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ 

โดยได้ด�าเนินการฟื ้นฟูกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองให้

สามารถได้รับการเพิ่มทุนได้ด้วยกระบวนการการให้ความรู ้  

ให้ความช่วยเหลือ และสร้างระบบการบริหารจัดการกองทุน  

ซึ่ งในป ี  ๒๕๖๑ มีกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองได ้รับ 

การจัดสรรเงินเพิ่มทุน จ�านวน ๑,๘๔๓ กองทุน เป็นเงิน 

๑,๘๔๓ ล้านบาท และได้รับการฟื้นฟู จ�านวน ๔,๖๓๗ กองทุน 

ซึ่งอยู ่ระหว่างการขอรับการเพิ่มทุน ทั้งนี้  ที่ เหลือจ�านวน  

๔,๔๕๗ กองทุน จะด�าเนินการฟื้นฟูเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มทุน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในปี ๒๕๖๒ 

	 	 ๑.๖.๒	 ด�าเนินโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยสนับสนุน 

เงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ�านวน ๗๙,๕๕๖ กองทุน กองทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวม  

๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร  

โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ ๋ยประจ�าชุมชน การจัดท�าแหล่งเก็บน�้าชุมชน และเครื่องจักรส�าหรับแปรรูปผลผลิต 

ทางการเกษตร รวมทั้งเพื่อด�าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

และความเป็นอยูใ่นชุมชนให้ดข้ึีน ท้ังนี ้ได้อนมุตัโิครงการและงบประมาณแล้ว ๖๖,๓๓๗ กองทนุ คดิเป็นร้อยละ ๘๓.๓๘ ของ 

เป้าหมาย (๗๙,๕๕๖ กองทุน) งบประมาณ ๓๓,๑๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๖ ของวงเงินรวม

  ๑.๖.๓	 ด�าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

ตามแนวทางประชารัฐ โดยสนับสนุนเงินทุนกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวคิด  

“ประเทศไทย ๔.๐” ทั้งนี้ ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว ๖๔,๔๖๗ กองทุนรวม ๖๗,๓๔๔ โครงการ งบประมาณ 

๑๒,๘๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๙ ของวงเงินรวม โดยโครงการที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเสนอสูงสุด 

อันดับแรกคือ ร้านค้าชุมชน จ�านวน ๑๒,๑๔๘ โครงการ

	 	 ๑.๖.๔	 ด�าเนินโครงการสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ได้พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยสนับสนุนการปฏิบัติการของ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีเปิดด�าเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชนต่อเน่ือง จ�านวน ๒,๕๖๐ แห่ง และด�าเนินการ 

ฝึกอบรมให้กบักองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงทีม่คีวามพร้อมเพิม่เตมิอกี จ�านวน ๗๒๕ แห่ง โดยรวมปัจจบุนัมกีองทนุหมูบ้่าน

และชุมชนเมืองที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจ�านวน ๕,๗๔๐ แห่ง 

กองทุนหมู่บ้าน 

ได้เงินเพิ่มทุน 
๑,๘๔๓ กองทุน 

เป็นเงิน ๑.๘๔ พันล้านบาท 
มีกองทุนฯ ได้รับการฟื้นฟู 

๔,๖๓๗ กองทุน
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	 	 ๑.๖.๕	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 โดยมี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีด�าเนินโครงการร้านค้าประชารัฐ จ�านวน ๑๙,๒๗๐ แห่ง และได้รับการส่งเสริมและ 

พัฒนาด้านการบรหิารจดัการและการเพ่ิมประสทิธภิาพร้านค้าประชารฐักองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง เพือ่ให้มคีวามเข้มแขง็ 

สามารถผลิตและจ�าหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินค้าเพื่อการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคาถูก 

บริการครบวงจร ท้ังด้านการเงินและการซื้อขายสินค้าและการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากต่อไป  

โดยมร้ีานค้าประชารฐักองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงได้ตดิตัง้เครือ่งรบัช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Data Capture: 

EDC) ภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม ๔,๒๗๘ ร้านค้า 

	 	 ๑.๖.๖	 ด�าเนินโครงการพัฒนาหมู ่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน	 โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทาง 

ประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาจ�าเป็นเร่งด่วน สนับสนุนการจ้างงานและ 

ต่อยอดโครงการเดิม ตลอดจนเพื่อด�าเนินกิจกรรมอื่น ๆ  

ที่ ชุ มชนเห็นว ่ า เป ็นประโยชน ์ ในการส ่ ง เสริม ศักยภาพ 

ในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาส 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับ 

รายได้ของประชาชน กองทนุละไม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท วงเงนิรวม 

๑๙,๗๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว 

๔๗,๑๙๔ กองทุน รวม ๕๒,๒๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

๕๙.๒๙ ของเป้าหมาย (๗๙,๕๙๓ กองทุน) งบประมาณ  

๑๔,๑๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๔ ของวงเงินรวม 

โดยโครงการที่กองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองเสนอสูงสุด 

คือ บริการงานชุมชน จ�านวน ๒,๙๙๑ โครงการ 

พัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชน

โดยให้กองทุนละไม่เกิน ๓ แสนบาท

อนุมัติแล้ว ๔๗,๑๙๔ กองทุน
๑๔,๑๕๙ ล้านบาท



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖

172

๒.	 การดูแลรักษาเสถียรภาพราคาและลดภาระค่าครองชีพประชาชน

 ๒.๑	 การดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

  ๒.๑.๑ ด�าเนินการควบคุมราคาสินค้าและบริการ ๕๓ รายการ ติดตามดูแล ๒๒๗ รายการ และติดตาม

ตรวจสอบราคาอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปักษ์ ทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการฉวยโอกาสข้ึนราคา หรือแอบลักลอบ 

ขึ้นราคา เช่น การลดขนาดบรรจุภัณฑ์

  ๒.๑.๒ ด�าเนินมาตรการฉลาดซื้อ	 ประหยัดใช้ ผ่านร้านโชห่วยและเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมค้าส่ง 

ค้าปลีกไทยสู่ชุมชน 

  ๒.๑.๓ จดัท�าแอปพลเิคชนัลายแทงของถกู เพือ่แสดงข้อมลูเปรยีบเทยีบราคาสนิค้าและการส่งเสริมการขาย

สินค้าในราคาประหยัดในแต่ละพื้นที่ 

  ๒.๑.๔	 ก�ากบัดแูลด้านราคาให้เป็นธรรมทัง้ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพือ่ให้มปีรมิาณสนิค้าเพยีงพอ 

และไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเพ่ิมสูงข้ึนโดยไม่มีเหตุผลสมควร โดยได้ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวดจากการตรวจสอบร้านค้า ๑๒๑,๖๘๔ ราย พบการกระท�าผิด จ�านวน ๒๓๖ ราย เปรียบเทียบปรับ รวมเป็นเงิน 

๒๒๕,๔๐๐ บาท 

  ๒.๑.๕ ก�ากับดูแลชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย โดยตรวจสอบ 

เคร่ืองชัง่ตวงวดัให้มคีวามเทีย่งตรง ถกูต้อง รวมทัง้สิน้ ๓.๔ ล้านเครือ่ง/หบีห่อ พบว่ามคีวามผดิปกต ิจ�านวน ๕๕,๖๑๗ เครือ่ง/

หีบห่อ โดยได้ด�าเนินการยึดบัตรและห้ามใช้ 

  ๒.๑.๖ จัดท�าข้อมูลร้านอาหาร	 “หนูณิชย์” เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 

“ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”
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 ๒.๒	 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

  ๒.๒.๑	 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการบูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและ 

เงนิช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อย ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการลดภาระค่าครองชพีของประชาชน ทัง้นี ้ได้แจกจ่ายบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั

ให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและผู้มีสิทธิ จ�านวนทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๙,๑๘๕ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

มีผู้มีสิทธิมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จ�านวน ๑๑,๐๙๙,๑๐๕ ราย หรือร้อยละ ๙๗ ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน 

หรือร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมจ�านวนเงินท้ังสิ้น  

๔๒,๕๐๙.๘๒ ล้านบาท และตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-สิงหาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีผู ้มีสิทธิเสียชีวิตแล้ว จ�านวน  

๑๔๙,๕๐๐ ราย ซึ่งได้แจ้งระงับสิทธิในบัตรสวัสดิการของบุคคลดังกล่าวแล้ว

ภาพรวมการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๐-๓๐	กันยายน	๒๕๖๑

รายการ จำานวน (รายการ) จำานวนเงิน (ล้านบาท)

ร้านธงฟ้าประชารัฐ/ร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านฯ/

ร้านถุงเงินประชารัฐ

๑๓๙,๙๗๙,๒๖๓ ๔๑,๓๕๕.๒๕

ร้านก๊าซหุงต้ม ๑,๓๓๗,๐๒๕ ๖๐.๑๒

รถ บขส. ๓๕๔,๖๗๙ ๑๒๒.๕๖

รถไฟ ๒,๒๗๕,๒๖๕ ๒๓๘.๐๐

รถไฟฟ้า (เริ่มวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ๓๐๓,๒๔๒ ๙.๒๘

เงินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เข้ากระเป๋าเงิน e-Money) ๔,๑๓๔,๕๐๖ ๗๒๔.๖๑

รวมท้ังส้ิน ๑๔๘,๓๘๓,๙๘๐ ๔๒,๕๐๙.๘๒
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   นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มเติมในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ดังนี้

   (๑) มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน�้าประปา ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายโดยในกรณีที่ 

ผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน ๒๓๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า และในกรณีที่ผู้มีรายได้น้อย 

ใช้น�้าประปาในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ไม่ต้องเสียค่าน�้าประปา

   (๒)	 มาตรการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปี	สนบัสนนุให้ผูม้รีายได้น้อยมเีงนิในการซือ้สนิค้า 

และบริการเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นจ�านวน ๕๐๐ บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ 

ผู้มีรายได้น้อยในช่วงปลายปี ๒๕๖๑

   (๓)	 มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ  

(อายุ ๗๐ ปีขึ้นไป) ท่ีมีรายได้น้อย เป็นจ�านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑- 

กันยายน ๒๕๖๒

   (๔)	 มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส�าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย สนับสนุนค่าเช่าที่อยู่อาศัย 

ให้แก่ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีข้ึนไป) ท่ีมีรายได้น้อยเป็นจ�านวน ๔๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑- 

กันยายน ๒๕๖๒

  ๒.๒.๒	 โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ	 ได้จัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นต่อการครองชีพส�าหรับ

ประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้บัตรช�าระค่าสินค้าภายใต้วงเงิน 

ที่ได้รับได้ นอกจากน้ี โครงการดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย)  

และผูผ้ลติสนิค้าชมุชน OTOP ซึง่สามารถน�าสนิค้าวางจ�าหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารฐัได้ทัง้ประเทศ รวมทัง้เป็นการกระตุน้

การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น 
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   (๑) ผลการด�าเนินการระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

รายการ จำานวน

ใช้จ่ายผ่านเครื่อง Electronic Data Capture (EDC) และแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

๕๐,๐๗๕.๕๗ ล้านบาท

จ�านวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ ๗๓,๔๑๙ ราย

ติดตั้งเครื่องรับบัตร EDC ๓๓,๔๔๘ เครื่อง

ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ ๓๙,๙๗๑ ร้านค้า

    (๒) ยกระดับร้านธงฟ้าประชารฐั โดยมผู้ีประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารฐัได้รบัการพัฒนา จ�านวน 

๓๑,๓๒๑ ราย และมีมูลค่าการจ�าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๘ โดยมีกิจกรรมส�าคัญ ดังนี้

    (๒.๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ มีผู้เข้าร่วม

อบรม ๒๖,๒๐๕ ราย โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ในการบริหารจัดการร้านและการน�าสินค้าชุมชนเข้ามาจ�าหน่าย 

ในร้านธงฟ้าประชารัฐ ทักษะการขายและการตลาดเบื้องต้น และการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้า 

    (๒.๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการพัฒนาและเชื่อมโยงร้านธงฟ้าประชารัฐ  

มีผู้เข้าร่วม ๑,๘๐๐ ราย ส่งผลให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับร้านธงฟ้าประชารัฐ  

และผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐได้รับความรู้เบื้องต้นในเรื่องข้อปฏิบัติในการจ�าหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐ 

    (๒.๓) จัดงานมอบนโยบายโครงการประชารัฐสวัสดิการกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

เพือ่ให้เกดิการกระตุ้นเศรษฐกจิทัง้ในระดบัจงัหวัดและระดบัประเทศ ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ี

มีผู้เข้าร่วมงาน ๒,๕๐๐ ราย 

    (๒.๔) ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนน�าสินค้าเข้ามาจ�าหน่ายในร้านธงฟ้าประชารฐั 

โดยจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข ่ายและส่งเสริมช ่องทางการตลาดสินค ้าชุมชน โดยแบ่งเป ็นกลุ ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายร้านธงฟ้า

ประชารัฐกับผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๘๑๖ ราย มีการจับคู่ธุรกิจ ๑๗๐ คู่ 

เกิดมูลค่าการสั่งซื้อทันที จ�านวน ๖.๗ ล้านบาท

 	 ๒.๒.๓	 โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	จ�าหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยมีราคา 

ต�่ากว่าท้องตลาดทั่วไปร้อยละ ๒๐-๔๐ ทั่วประเทศ รวม ๒,๔๐๑ ครั้ง มีมูลค่าการจ�าหน่ายรวมทั้งส้ิน ๔๓๐ ล้านบาท  

สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จ�านวน ๑.๙๓ ล้านคน คิดเป็นมูลค่า ๑๗๐ ล้านบาท รวมทั้งจัดรถยนต์ 

เคลื่อนที่ (Mobile Unit) จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นต่อการครองชีพทั่วประเทศ จ�านวน ๕๙๓ จุด มีมูลค่า 

จ�าหน่ายรวมประมาณ ๒๔ ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จ�านวน ๑๐๒,๑๕๐ คน คิดเป็นมูลค่า 

ประมาณ ๑๐ ล้านบาท
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 	 ๒.๒.๔	 จัดงานลดราคาจ�าหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ “รวมใจ..เพิ่มสุข..ช้อปสนุก..ลดรับปีใหม่”	 

โดยร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซ้ือ จ�านวน ๑๕ ราย ทุกสาขา 

กว่า ๑๕,๐๐๐ สาขาท่ัวประเทศ และร้านค้าปลีกท้องถิ่น ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตสินค้า OTOP และผู้ประกอบการ 

สินค้าออนไลน์ จ�าหน่ายสินค้าลดสูงสุดร้อยละ ๘๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐–๔ มกราคม ๒๕๖๑ (รวม ๒๒ วัน) 

เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยมียอดจ�าหน่ายสินค้ากว่า ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท สามารถลดค่าครองชีพประชาชน

ได้ประมาณ ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท

 	 ๒.๒.๕	 จัดงานลดราคาจ�าหน่ายสินค้าในช่วงปิดเทอม	 “รวมใจ...เพิ่มสุข...ช็อปสนุก...ลดรับปิดเทอม”	

ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (รวม ๑๘ วัน) โดยร่วมมือกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ห้างค้าปลีกค้าส่ง  

ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าสะดวกซื้อ จ�านวน ๑๔ ราย รวมทุกสาขากว่า ๑๓,๕๐๐ สาขาทั่วประเทศ และผู้ประกอบการ 

จ�าหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ๔ ราย ได้แก่ ร้านศึกษาภัณฑ์ ร้านน้อมจิตต์ ห้างตราสมอ และร้านสมใจนึก ลดราคา 

จ�าหน่ายสินค้าสูงสุดร้อยละ ๗๐ เช่น เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น  

ได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าในชีวิตประจ�าวัน และสินค้าอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องครัว  

โดยมียอดขายสินค้า กว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยลดภาระรายจ่ายคิดเป็นมูลค่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐

	 	 ๒.๒.๖	 โครงการร้านอาหารหนูณชิย์ จ�าหน่ายอาหารปรงุส�าเรจ็ราคาประหยดั ปัจจบุนัมร้ีานอาหารหนณูชิย์ 

รวม ๑๔,๘๐๕ แห่ง (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๖๑) และได้ยกระดับคุณภาพเป็นร้านหนูณิชย์ติดดาว  

จ�านวน ๖๐๑ แห่ง และผลักดันส่งเสริมรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จ�านวน ๔๘ คัน สามารถลดภาระค่าครองชีพ

ให้แก่ประชาชนได้วันละ ๒๒ ล้านบาท

	 	 ๒.๒.๗	 โครงการ	 “รถเร่...น ่าซื้อ” ได้ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมดูแลรถเร่ที่จ�าหน่ายสินค้า 

ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันให้มีมาตรฐาน สามารถเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค  

และใช้กลไกตลาดสดหรือตลาดกลางสินค้าเกษตรในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภค 

มีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และมีการซ้ือขายที่ เป ็นธรรมในด้านราคาและปริมาณ โดยปัจจุบันมีผู ้สมัคร 

เข้าร่วมโครงการรถเร่...น่าซื้อ จ�านวน ๖๑๘ ราย 

 	 ๒.๒.๘	 ขอความร่วมมือกับภาคเอกชนไม่ให้ปรับขึ้นราคาสินค้า	 สืบเนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง 

ขั้นต�่าที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย และสมาคมอื่น ๆ ผู้ผลิต ผู ้จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รวม ๑๕๒ ราย ทั้งหมวดอาหารและ 

เครื่องดื่ม ของใช้ประจ�าวัน วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริภัณฑ์ขนส่ง และปัจจัยการเกษตร รวมทั้งห้างค้าส่ง 

ค้าปลกี รวม ๑๓ ราย และได้ขอความร่วมมอืไม่ให้ปรบัข้ึนราคาสินค้าหลังอตัราค่าแรงขัน้ต�า่เพิม่ขึน้ โดยหากผู้จ�าหน่ายรายใด 

มีความจ�าเป็นต้องปรับราคาสินค้า ขอให้แจ้งกรมการค้าภายในทราบก่อน
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๓.	 การเพิม่ขดีความสามารถผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	และ
ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น	(Startup)

 ๓.๑ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

  ๓.๑.๑	 มาตรการทางการเงิน

   (๑)	 มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย	 (สินเชื่อ 

Nano-Finance) เป็นการเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดสามารถให้สินเช่ือรายย่อย

เพ่ือการประกอบอาชีพ ส�าหรับบุคคลธรรมดาได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย และคิดอัตราดอกเบี้ย  

ค่าบรกิารและค่าธรรมเนยีมใด ๆ  ทีเ่รียกเกบ็จากลูกหนีร้วมกนัแล้วไม่เกนิร้อยละ ๓๖ ต่อปี ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชน

ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘-๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  

มี ๒๔ บริษัท และสถาบันการเงิน ๑ แห่ง ที่เปิดให้บริการสินเชื่อ Nano-Finance และให้สินเชื่อแล้วจ�านวน ๙๔๙,๘๐๓ ราย 

วงเงิน ๑๗,๐๐๐.๓๘ ล้านบาท (วงเงินเฉลี่ย ๒๐,๙๔๖ บาทต่อราย)

ให้สินเชื่อ
Nano-Finance

แล้ว ๙.๔๙ แสนราย

๑.๗๐ หมื่นล้านบาท
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   (๒)	 กองทุน	 “จุลเอสเอ็มอี”	 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถยกระดับและพัฒนา

ศักยภาพ ได้แก่

กองทุน

วงเงิน

สินเชื่อ

(ล้านบาท)

การอนุมัติสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยคำาขอ

(ราย)

อนุมัติ

แล้ว

(ราย)

วงเงิน

(ล้านบาท)

๑) กองทุนประชารัฐ ๑๐,๐๐๐ ๔,๐๗๕ ๑,๙๓๘ ๗,๘๘๒ ร้อยละ ๑

๒) SMEs คนตัวเล็ก ๘,๐๐๐ ๔,๔๙๒ ๓,๓๗๔ ๓,๐๙๐

๓) สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว ๕๐,๐๐๐ ๕,๗๓๔ ๔,๘๕๖ ๘,๕๐๐ ร้อยละ ๓ (ปีที่ ๑-๓)

๔) สินเชื่อ Soft Loan 

เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

๓,๐๐๐ ๑๑๘ ๙๑ ๔๒๖ ร้อยละ ๔

   (๓)	 โครงการสนิเชือ่	SMEs	Transformation	Loan วงเงินสินเช่ือ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ดอกเบีย้

ร้อยละ ๓ ระยะเวลา ๓ ปี เป็นกลไกช่วยผูป้ระกอบการทีไ่ม่สามารถเข้าถงึบรกิารทางการเงนิในรปูแบบปกติ โดยผู้ประกอบการ 

ที่ได้รับการสนับสนุนจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการประกอบการควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงส้ินสุดโครงการแล้ว 

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้อนุมัติสินเชื่อให้ SMEs 

๔,๑๒๑ ราย จ�านวน ๑๔,๙๘๙ ล้านบาท และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้อนุมัติสินเชื่อให้ SMEs  

๔,๐๘๕ ราย จ�านวน ๑๓,๕๗๓ ล้านบาท
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   (๔)	 โครงการค�้าประกันสินเชื่อ	 SMEs	 ทวีทุน	 (Portfolio	 Guarantee	 Scheme:	 PGS)	

ระยะที่	 ๖	 (ปรับปรุงใหม่) วงเงินค�้าประกัน ๘๑,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงเป็นเงินค�้าประกันคงเหลือจากการด�าเนินโครงการ 

ค�า้ประกนัสนิเชือ่ SMEs ทวีทนุ (PGS ระยะที ่๖) เดิม โดยก�าหนดวงเงนิค�า้ประกันต่อรายไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท รวมทกุสถาบนัการเงิน 

ระยะเวลาค�้าประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี ซึ่งส้ินสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ บรรษัท 

ประกันสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อมได้ค�า้ประกนัสินเช่ือให้ SMEs ๑๙,๖๓๕ ราย จ�านวน ๘๑,๐๐๐ ล้านบาท รวมทัง้ด�าเนนิ 

โครงการค�้าประกันสินเชื่อ	SMEs	ทวีทุน	(PGS	ระยะที่	๗)	วงเงินค�้าประกัน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน

ไม่เกินร้อยละ ๑.๕-๑.๗๕ ต่อปี ระยะเวลาค�้าประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี รับค�าขอถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ 

ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ค�้าประกันสินเชื่อให้ SMEs ๒,๔๖๓ ราย 

จ�านวน ๖,๑๖๒ ล้านบาท

   (๕)	 โครงการค�้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ	Micro	Entrepreneurs	 ระยะที่	 ๒	วงเงิน 

ค�้าประกัน ๑๓,๕๐๐ ล้านบาท รายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค�้าประกันความเสียหายร้อยละ ๓๐-๕๐ โดยรับค�าขอ 

ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 

ขนาดย่อมได้ค�้าประกันสินเช่ือให้ SMEs ๑๔๒,๐๔๒ ราย จ�านวน ๑๓,๕๐๐ ล้านบาท รวมทั้งด�าเนินโครงการค�้าประกัน

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ	Micro	 Entrepreneurs	 ระยะท่ี	 ๓	 วงเงินค�้าประกัน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท รายละไม่เกิน  

๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการค�้าประกันร้อยละ ๑-๒ ต่อปี โดยคิดตามระดับความเส่ียงของผู้ประกอบการรายย่อย  

ระยะเวลาการค�า้ประกนัสนิเชือ่สงูสดุไม่เกนิ ๑๐ ปี รบัค�าขอถงึวนัที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทัง้นี ้ณ วนัที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๖๑ 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ค�้าประกันสินเชื่อให้ SMEs ๕๙๑ ราย จ�านวน ๕๘ ล้านบาท

   (๖)	 โครงการค�้าประกันสินเชื่อเพื่อผู ้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม	 (Startup	 &	

Innovation) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Startup 

SMEs) กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology SMEs) ที่มีศักยภาพให้เข้าถึง 

แหล่งเงนิทนุจากสถาบนัการเงนิได้เพิม่ข้ึน และเพือ่เพิม่ผลติภาพ สร้างมลูค่าเพ่ิมทางธรุกิจ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

ของผู้ประกอบการ SMEs และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งเพื่อบูรณาการเชื่อมโยง 

เครอืข่ายของภาครฐัและเอกชนเพือ่ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มนวตักรรมและเทคโนโลยอีย่างเป็นรปูธรรม

มากย่ิงขึ้น โดยมีวงเงินค�้าประกันโครงการรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ประเภทบุคคลธรรมดา วงเงินค�้าประกันต่อรายไม่เกิน  

๑ ล้านบาท ประเภทบุคคลธรรมดาไม่เกิน ๕ ล้านบาท กรณีผู ้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีวงเงินไม่เกิน  

๒๐ ล้านบาท ระยะเวลาการค�้าประกันโครงการไม่เกิน ๑๐ ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ค�้าประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ๘๗๑ ราย จ�านวน ๑,๔๔๗ ล้านบาท

   (๗)	 มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการร่วมลงทุน	 (Venture	

Capital)	 เพื่อพัฒนาตลาดการลงทุนในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ 

๒,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยมผีลการด�าเนนิงาน ณ วนัที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๖๑ ดงันี ้๑) ธนาคารออมสนิอนมุตัิ 

หลักการร่วมทุน ๑๕ ราย วงเงิน ๓๘๖ ล้านบาท อนุมัติร่วมลงทุน ๘ ราย วงเงิน ๒๒๑ ล้านบาท ๒) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย อนุมัติหลักการร่วมทุน ๒๘ ราย วงเงิน ๕๒๘ ล้านบาท อนุมัติร่วมลงทุน ๔ ราย 

วงเงิน ๘๑ ล้านบาท และ ๓) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) อนุมัติหลักการร่วมทุน ๓ ราย วงเงิน ๓๕๐ ล้านบาท

   (๘)	 มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 ภายในกรอบวงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ตามนัยมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งนี้ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้กับ SMEs 

๓,๐๖๕ ราย จ�านวน ๗๖๘.๐๒ ล้านบาท
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	 	 ๓.๑.๒	 มาตรการด้านภาษี

   (๑)	 มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ	SMEs

    (๑.๑)	 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ	 SMEs	 จัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับ

สภาพท่ีแท้จริงของกิจการโดยการจัดท�าบัญชีเล่มเดียว	 และการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ	 SMEs 

โดยได้มีพระราชก�าหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยมีสาระส�าคัญ เช่น กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงมีทุนช�าระแล้ว 

ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลา

บญัชไีม่เกนิ ๓๐ ล้านบาท  ในรอบระยะเวลาบญัชีปี ๒๕๕๘ และได้มกีารจดแจ้งต่อกรมสรรพากรในการใช้บญัชีเล่มเดียว จะได้

รบัสทิธปิระโยชน์ในการยกเว้นและลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคล ๒ รอบระยะเวลาบญัชี โดยยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบั

ก�าไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๙ และยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๖๐ 

    (๑.๒) มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนนุการจดัท�าบญัชขีอง	SMEs ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อช่วยลดภาระให้ SMEs ที่ไม่มีพื้นฐาน 

ด้านบัญชีให้สามารถลงบัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมาย โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้น

ส่วนนติบิคุคลทีม่สีนิทรพัย์ถาวร ซึง่ไม่รวมทีด่นิไม่เกนิ ๒๐๐ ล้านบาท และมกีารจ้างแรงงานไม่เกนิ ๒๐๐ คน ส�าหรับเงนิได้เป็น

จ�านวนร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายทีไ่ด้จ่ายไปเป็นค่าจ้างนกัเรียนหรอืนกัศกึษาทีอ่ยูร่ะหว่างศกึษาในแผนกหรอืสาขาวชิาบญัช ี

ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาท�าบัญชีให้กับ SMEs ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

    (๑.๓) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม	SMEs	ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ได้มีพระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้น

ส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า 

และการให้บริการในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกิน ๓๐ ล้านบาททีไ่ด้จ่ายค่าซือ้ หรอืค่าจ้างท�า หรอืค่าใช้บรกิารโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

เพื่อน�ามาใช้ในการประกอบกิจการจากผู้ประกอบการที่ขายหรือรับจ้างท�า หรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ 

การขึ้นทะเบียนจากส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถน�าค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็น 

ค่าซื้อ หรือค่าจ้างท�า หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาหักเป็นรายจ่ายเป็นจ�านวนร้อยละ ๑๐๐ แต่ไม่เกิน  

๑๐๐,๐๐๐ บาท ในรอบระยะเวลาบัญชีแรก ทั้งนี้ รายจ่ายข้างต้นเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน

หรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

   (๒)	 มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิของ	SMEs	(มาตรการพีช่่วยน้อง)	และมาตรการ

ภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs 

และส่งเสริมการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมในโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับ ดังนี้ 

    (๒.๑) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(ฉบับที่ ๖๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวม

ทีด่นิ เกนิกว่า ๒๐๐ ล้านบาทและมกีารจ้างแรงงานเกนิกว่าสองร้อยคน สามารถน�ารายจ่ายทีไ่ด้จ่ายไปเพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิ

กจิการตามทีก่ฎหมายก�าหนด ให้สามารถน�ามาหกัเป็นรายจ่ายได้สองเท่าแต่ไม่เกนิร้อยละ ๑๐ ของก�าไรสทุธก่ิอนหกัรายจ่าย

เพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

    (๒.๒) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(ฉบับที่ ๖๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

ส�าหรบัเงนิได้ทีไ่ด้รบัจากการโอนทรพัย์สนิ หรอืการขายสนิค้า หรอืส�าหรบัการกระท�าตราสารอนัเนือ่งมาจากการโอนกรรมสทิธิ ์
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ในทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนส�าหรับโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท  

โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้โอนจะต้องไม่น�าต้นทุน

ของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับการยกเว้นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ส�าหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ได้

กระท�าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

   (๓)	 มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคลและมาตรการ 

เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล	 ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 

ในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบับที ่๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายท่ียอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๖๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการให้สิทธิประโยชน์ 

ทางภาษี ซึ่งมีสาระส�าคัญ เช่น ๑) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดา

และห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ส�าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือ 

การกระท�าตราสารอันเน่ืองมาจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีต้ังตามกฎหมายไทย โดยได้รับ 

ค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ๒) ก�าหนดให้นิติบุคคลที่จดทะเบียน

จัดตั้งตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีทุนที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชี ไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท สามารถน�ารายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล  
รายจ่ายค่าท�าบัญชีและค่าสอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายได้ ๒ เท่าเป็นเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชี ๓) ปรับปรุงอัตราการ 
หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาส�าหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ลดลงเหลือร้อยละ ๖๐  
ส�าหรับเงินได้ท่ีได้รับตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และ ๔) ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ส�าหรับธุรกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์และธุรกรรมการโอนห้องชุดของผู้ถือหุ้นให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ตามมาตรการนี้

จากร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือร้อยละ ๐.๐๑ 

	 	 ๓.๑.๓	 ขับเคลื่อนและรองรับการเปลี่ยนผ่าน	

SMEs	เข้าสู่	SMEs	4.0	

   (๑)	 จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม	

(Industry	Transformation	Center:	ITC)	ทัว่ประเทศ เพือ่เป็น 

กลไกทีส่�าคญัในการเปลีย่นผ่านผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู ่SMEs 

4.0 รวมทัง้สิน้ ๘๗ แห่ง โดยเปิดด�าเนนิการอย่างเป็นทางการแล้ว

จ�านวน ๑๓ แห่ง (กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก 

พิจิตร อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุพรรณบุรี 

ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) มีผู้ประกอบการได้รับบริการ 

ทั่วประเทศ แล้ว ๒๐,๒๗๐ ราย

   (๒)	 พัฒนาโค้ชผ่านโครงการ	 Train	 The	 Coach	 โดยจัดท�าระบบข้อมูลโค้ชเข้าระบบแล้ว 

รวม ๑,๖๖๙ ราย ประกอบด้วย ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป (Biz Mentor) จ�านวน ๑,๔๕๙ ราย นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ 

(Tech Expert) จ�านวน ๑๙๐ ราย ผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Biz Transformer) จ�านวน ๒๐ ราย พัฒนาหลักสูตรความรู้  

จดัท�าหลกัสตูรออนไลน์ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการปรบัเปล่ียนธรุกิจสู่ยคุประเทศไทย ๔.๐ จ�านวน ๑๙ ชัว่โมง โดยมผีูเ้ข้าร่วม 

กจิกรรมโค้ช ๕๑๕ ราย หน่วยงานเครอืข่าย ๒๑๘ ราย และสือ่มวลชน ๑๑๕ ราย นอกจากนีย้งัได้จัดกจิกรรม Trigger Camp 

จ�านวน ๑๒ ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม ๓๒๙ ราย โค้ช ๒๗๘ ราย 



สถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการการค้า

ยุคใหม่
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแล้ว 

๑๐๓,๐๐๐ ราย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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   (๓)	 จัดท�าฐานข้อมูลประชากรเอสเอ็มอีของประเทศ	SMEs	Big	Data	(SMEs	ONE) เพื่อเป็น 

แหล่งรวบรวมความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิทกุด้านให้กบั SMEs ทัง้ข้อมลูเชิงลึกเกีย่วกบัเศรษฐกจิ 

บทวิเคราะห์ในสาขาธุรกิจ ข้อมูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี ตลอดจนบทความจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซ่ึงรวบรวมข้อมูล 

ครบจบในทีเ่ดยีว เพือ่ให้ SMEs ได้เรยีนรูแ้ละน�าไปพฒันาและยกระดบัประสิทธภิาพการด�าเนนิธุรกจิ และสามารถเข้าถงึข้อมลู

และการให้บริการของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ ได้จัดท�าแอปพลิเคชัน	SMEs	CONNEXT เป็นการพัฒนาดิจิทัล

แพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ซึ่งจะเป็นช่องทางในการส่ือสารข้อมูลข่าว องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรม 

ต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจให้กับ SMEs 

   (๔)	 ผลักดัน	 SMEs	 สู่ห่วงโซ่การผลิตผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม	 B2B	 (Digital	 Value	Chain)	 

โดยมี SMEs ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ T-GoodTech  ๓,๘๓๗ ราย มีการเจรจาธุรกิจ ๘๓ คู่ ก่อให้เกิดมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจไม่ต�่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท อีกท้ังได้เชิญชวน SMEs เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ภายในงาน  

New Value Creation Exhibition 2018 ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tokyo Big Sight 

ประเทศญี่ปุ่น มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้วจ�านวน ๒๔ ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแผนจัดท�าโครงการ

ปรับปรุงเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (T-GoodTech) กิจกรรมส�าคัญคือ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 

SMEs ไทยกับ J-GoodTech และจัดท�าแอปพลิเคชัน T-GoodTech บนสมาร์ตโฟน

	 	 ๓.๑.๔	 พัฒนา	SMEs	สู่การเป็น	Smart	Enterprises

   (๑)	 ส่งเสรมิผู้ประกอบธรุกจิและธรุกจิให้มศีกัยภาพ	โดยพัฒนาประสทิธภิาพในด้านต่าง ๆ  รวมทัง้ 

ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด เช่น ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน  

เพ่ิมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง  

เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce โดยด�าเนินการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบธุรกิจ ๔๗,๓๖๕ ราย ก่อให้เกิดมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ ๓,๙๐๘ ล้านบาท 

   (๒)	 พัฒนาศักยภาพ	 SMEs	 รองรับ

เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยสถาบันพัฒนาผู ้ประกอบการการค้า 

ยุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) ซึ่งในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได ้พัฒนาศักยภาพ SMEs ไปแล ้วทั้ งสิ้น  

๑๐๓,๐๐๐ ราย 

   (๓)	 จัดตั้งศูนย์	Business	Solution	

Center ณ ส�านักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดบริการ 

ให้ข้อมูลการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการค้าในรูปแบบ

ต่าง ๆ อย่างครบวงจร และพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถ

ด�าเนินธุรกิจการค้าในเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยการสร้างพันธมิตร

ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานพัฒนาผู้ประกอบการ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ๖๘ หน่วยงาน และมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ๒๐ หน่วยงาน  

พฒันาผูป้ระกอบการไทย โดยขยายกจิกรรมสูร่ะดบัภมูภิาค ๒๓ จงัหวดั ๓๕ คร้ัง ภาคเหนอื ๕ ครัง้ ภาคอสีาน ๙ ครัง้ ภาคใต้ 

๘ ครั้ง ภาคตะวันออก ๖ ครั้ง ภาคตะวันตก ๒ ครั้ง และภาคกลาง ๕ ครั้ง



จดทะเบียน
สัญญาหลักประกัน

ทางธุรกิจ
ทางเลือกใหม่ เพื่อ SMEs 

๒๖๖,๑๗๑ ค�าขอ 
คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า

 ๕ ล้านล้านบาท

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๔)	 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริมผู ้ประกอบการ	 

โดยได้สร้างและยกระดับธุรกิจ	 SMEs	 ให้มีธรรมาภิบาล เช่น 

บ่มเพาะต้นกล้าส�านักงานบัญชีคุณภาพ สร้างนักบัญชีคุณภาพ

รุ ่นใหม่ บัญชี...ชี้ช ่องรวย ผู ้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติถูกต้อง 

ตามกฎหมาย สร ้างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่ ฯลฯ  

มีผู้ได้รับความรู้รวม  ๓๓,๓๑๐ ราย ตลอดจนให้หลักประกัน 

ทางธุรกิจทางเลือกใหม่เพื่อ	 SMEs เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกของ SMEs  

ในการเข้าถึงแหล่งทุน การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การประเมิน

มูลค่ากิจการ มีผู้ได้รับความรู้ ๓,๒๗๘ ราย และมีการจดทะเบียน

สัญญาหลักประกัน จ�านวน ๒๖๖,๑๗๑ ค�าขอ คิดเป็นมูลค่า 

รวมกว่า ๕ ล้านล้านบาท (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙-กันยายน 

๒๕๖๑)

   (๕)	 ขยายช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน เช ่น พัฒนาสินค้าชุมชน Offline2Online  

พัฒนาปรับภาพลักษณ์ค้าปลีกชุมชน มีผู้ได้รับความรู้รวม ๕,๗๙๘ ราย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Moc Biz Club  

๗๗ จังหวัดท่ัวประเทศ ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก จ�านวน ๑๑,๒๗๐ ราย เช่น จัดงาน “The Power of Local Economy  

รวมพลงัธรุกจิขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก” จดัมหกรรมแสดงสินค้าสัญจร (Offline2Online Expo) ๕ ครัง้ ณ กรงุเทพมหานคร  

จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา อุดรธานี และนครราชสีมา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า ๒,๙๐๐ ล้านบาท 

	 	 ๓.๑.๕	 ส่งเสริม	SMEs	และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ	

   (๑)	 พัฒนาผู้ประกอบการ	(Capacity	Building	Strategy) มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม 

และพัฒนากว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย เกิดมูลค่าการสั่งซื้อรวมประมาณ ๘๐ ล้านบาท โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น ส่งเสริม 

นักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล พัฒนาผู้ประกอบการ

สร้างตราสินค้าสู่สากล (DEMark) ส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark Festival) ฯลฯ 

    นอกจากนี้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ (Prime 

Minister’s Export Award 2018: PM Award 2018) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล  

ภายใต้แนวคิด Leading The Way ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางเดินแห่งความส�าเร็จของนักธุรกิจไทย โดยมีเป้าหมาย 

ที่จะสนับสนุนและให้ความส�าคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งมีการริเริ่มและบุกเบิกตลาด 

ต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเองและมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ตลอดจน

สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ ทั้งนี้ 

มีผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลจ�านวนทั้งสิ้น ๓๕ ราย

   (๒) ด�าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล	 

สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์สมุนไพรสู่กลุ่มเป้าหมายน�าร่องสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี 

พัทลุง กาญจนบุรี และพิษณุโลก มีผู้ได้รับความรู้ ๓๓๒ ราย

   (๓) ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรทีางการค้า (Free Trade Area: FTA) 

ลงพื้นที่พบเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กาแฟ และผลไม้ และจัดกิจกรรม 

สร้างการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี มีผู้ได้รับความรู้กว่า ๑,๗๐๐ ราย
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	 	 ๓.๑.๖ ยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชนให้เกิดการสร้างงาน	สร้างโอกาส	สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก	

   (๑) จัดตั้งศูนย์ให้บริการ	 SME	 ครบวงจร	 (SMEs	 One	 Stop	 Service:	 OSS) มีผู้ขอรับ

บริการ จ�านวน ๑๗๗,๘๕๑ ราย โดยให้ค�าปรึกษาด้านบัญชี/การเงินมากที่สุด ๕,๖๖๕ รายการ รองลงมา คือด้านการตลาด  

๒,๗๓๓ รายการ ด้านบรหิารจดัการ ๓,๑๕๘ รายการ ด้านการผลติ ๑,๙๒๖ รายการ ด้านกฎหมาย ๖๘๗ รายการ และด้านอืน่ ๆ  

๕๑๘ รายการ ตามล�าดับ รวมถึงการส่งต่อผู้ประกอบการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า ๑,๒๐๐ รายการ

   (๒)	 ด�าเนินโครงการ	 Big	 Brother	 ในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งและเพ่ิมผลิตภาพให้กับ SMEs รวมถึงสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น ๔.๐ (Local Economy 4.0)  

แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) Big Brothers for CIV ๒) Big Brothers for เกษตรแปรรูป ๓) Big Brothers for Marketing และ 

๔) Big Brothers for ITC

   (๓) ยกระดบั	SMEs	สูม่าตรฐานทีเ่หมาสม	SME	Standard	Up	(มอก.S) โดยก�าหนด มอก.S แล้ว 

จ�านวน ๔๐ มาตรฐาน และแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบแล้ว จ�านวน ๒๐ มาตรฐาน

   (๔)	 ขยายโครงการหมู ่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ด้วยทนุทางวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่ โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คอื ระยะที ่๑ พฒันา ๑๑ ชมุชน (๑๔๕ ราย/๘๐ ผลิตภัณฑ์) 

ระยะที่ ๒ การต่อยอด ๙ ชุมชน (๑๓๕ ราย/๘๐ ผลิตภัณฑ์) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแผนด�าเนินการรวม  

๕๕ ชุมชน ๘๐๐ ราย/ผลิตภัณฑ์

   (๕)	 ด�าเนินโครงการเสริมแกร่ง	 SMEs	 รอบรู้การเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและ

เสริมความเข้มแข็งให้กับ SMEs ให้มีความรอบรู้ในด้านการเงิน ผลักดันสู่ระบบบัญชีเดียว โดยด�าเนินการฝึกอบรมในวาระที่

มีการจัดงาน SMEs สัญจรในภาคต่าง ๆ โดยมี SMEs เข้าร่วม ๓,๓๘๙ ราย

   (๖)	 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ	SMEs	ในการป้องกันความเสี่ยง 

จากอัตราแลกเปลี่ยน	(Fx	Options) เพื่อให้ SMEs มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเพื่อป้องกัน 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการท�าการค้าระหว่างประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการป้องกัน 

ความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง ให้สามารถปรบัตัวและรบัมอืกับความผันผวนของค่าเงนิในการประกอบธรุกจิการค้าระหว่างประเทศได้  

โดยมีกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๖๑ SMEs จะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปทดลอง

ใช้ธุรกรรม FX Options ที่ธนาคารพาณิชย์ ๘ แห่ง และในปี ๒๕๖๒ ได้ปรับเพิ่มวงเงินค่าธรรมเนียมเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท 
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   (๗)	 สร้างการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ จ�านวน ๓๔ เครือข่าย ใน ๖ สาขาอุตสาหกรรม 

ได้แก่ มะพร้าว กล้วย สมุนไพร มวยไทย Digital Content และ Food Truck โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความส�าคัญ 

กับการรวมกลุ่ม การประเมินเครือข่าย (Self-Assessment) เพื่อน�าจุดแข็งและจุดอ่อนมาก�าหนดเป็นแนวทางในการ 

พัฒนาเครือข่าย และส่งผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษาแนะน�า รวมถึงพัฒนาเครือข่ายในแต่ละด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

การท�าให้สามารถลดต้นทนุในการด�าเนนิธรุกจิ ๗๓๑.๙๕ ล้านบาท เพิม่มลูค่าสนิค้าและขยายตวัเศรษฐกจิ ๑๐๙.๔๔ ล้านบาท

   ทั้งนี้ การด�าเนินการข้างต้นส่งผลให้สามารถสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ จ�านวน ๙๐๘ คน  

๕๐ กจิการ ๕๐ ผลติภณัฑ์ และมผีูป้ระกอบการได้รบัการพฒันาเกดิการจัดตัง้และขยายธุรกจิจ�านวน ๑๓๒ ราย มกีารจ้างงาน 

เพิ่มขึ้น ๔๒๒ คน และเกิดการลงทุน ๓๒๓ ล้านบาท มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมชุมชน จ�านวน ๑,๔๙๘ ราย 

๑๗๖ ผลิตภัณฑ์ ๓ เครือข่าย และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ๓๗๙ ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น  

๓๐๙ ล้านบาท มีการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนานวัตกรรม โดยมีกลุ่มวิสาหกิจได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มผลิตภาพแล้ว 

๑,๐๕๒ กิจการ ๑๓,๕๒๒ คน ๓๐ กลุ่ม ๑๙ เครือข่าย มีวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น  

๔,๖๖๒ ล้านบาท ลดต้นทนุการผลติ ๑,๓๓๖ ล้านบาท ลดของเสียในกระบวนการผลิต ๗๗๙ ล้านบาท รวมทัง้ได้พฒันาการรวมกลุ่ม 

และเชือ่มโยงอตุสาหกรรม เป้าหมาย ๔๔๐ กิจการ/๒๒ กลุ่ม โดยมวิีสาหกจิทีไ่ด้รบัการพฒันาการแล้ว ๔๔๙ กจิการ/๒๒ กลุม่ 

และมีกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา เกิดการจับคู่ธุรกิจ ๓๐๑ รายมีเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๕๕ ล้านบาท

	 	 ๓.๑.๗	 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	SMEs	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศให้บริหาร

จดัการธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื โดยมุง่ส่งเสรมิพฒันาและเปล่ียนแปลง SMEs ซึง่มมีากกว่าร้อยละ ๙๐ ของจ�านวน 

กิจการท้ังหมดในประเทศ ให้เป็นเครื่องจักรส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนน�าไปสู่ SMEs และให้ SMEs น�านวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต

ผลติภณัฑ์และบรกิารมาใช้ รวมทัง้เป็นคูค้่าหรือห่วงโซ่อปุทานให้กบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย เนือ่งจากในปัจจบุนัผูป้ระกอบการ 

รายใหญ่จะพึ่งพานวัตกรรมจาก SMEs เป็นส�าคัญ จึงมุ่งให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและการให้ความรู้ ทักษะแก่ 

ผู้ประกอบการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผ่านโครงการด้านต่าง ๆ ดังนี้

   (๑)	 ด้านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม มุ่งเน้นกลไก 

การเติมเต็มความรู้ในการเป็นนักธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและมีระบบบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นพร้อมรองรับ

ต่อการเปล่ียนแปลง ท้ังในบริบทของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจใหม่ และรูปแบบหรือโมเดลธุรกิจที่จ�าเป็นต้อง 

มคีวามทนัสมยั และมคีวามพร้อมจะปรบัปรุงพฒันากจิการให้มขีดีความสามารถในการแข่งขนัและเตบิโตได้ ซ่ึงจดุแขง็ทีโ่ดดเด่น

ทีส่ดุของการสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ คอืการสร้างโมเดลธรุกจิทีส่ามารถน�าประโยชน์จากเทคโนโลย ีและความคดิ 

สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจและการสร้างจิตวิญญาณของความเป็น 

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซ่ึงเดิมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการคิดว่าปัญหาใหญ่ของการเริ่มต้นธุรกิจ คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

แต่เมือ่เริม่เข้าสูเ่ศรษฐกิจยคุใหม่ความส�าคญัของการเริม่ต้นธรุกจิจงึเป็นเรือ่งของการขาดวธิคีดิอย่างเป็นระบบในการท�าธรุกจิ  

ผนวกกับขาดการต่อยอดแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างจริงจัง จึงได้มีการปรับรูปแบบวิธีการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ ก่อเกิดการสร้างธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม ่

เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในระดับ SMEs จ�านวน ๙๐๘ ราย มูลค่าการลงทุนจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ๓๒๓ ล้านบาท 

จ�านวนการจ้างงานในธุรกิจ ๔๒๒ ราย และพัฒนาผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community 

Enterprises: SMCE) โดยมีจ�านวนทายาทผู้ประกอบการชุมชน ๒๒๓ ราย มูลค่าการลงทุนจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ๑.๗๗  

ล้านบาท และจ�านวนการจ้างงานในธุรกิจ ๑๔๖ ราย

   (๒)	 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มผลิตภาพให้กับ	 SMEs	 ให้มีความเข้มแข็งและ 

เพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้น โดยมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน เช่น ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve  

โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความส�าคัญต่อ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมด้านเครื่องจักร

อตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ ไบโอชวีภาพ รวมถงึการยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัมุง่สร้างต้นแบบของ SMEs ทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

และยกระดับดาวเด่น SMEs ไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป 
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    นอกจากนี ้ได้สร้างเครอืข่ายและเชือ่มโยงธรุกจิท่ีเข้มแข็ง ตอบโจทย์ยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือน 

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มผลิตภาพให้กับ SMEs โดยได้รับการ 

ส่งเสริมด้านเพ่ิมผลิตภาพ ๑,๙๔๙ กิจการ ด้านเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ๓๖๔ กิจการ ด้านพัฒนา 

กลุ่มคลัสเตอร์ ๔๔๙ กิจการ ท�าให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ๕,๗๑๔ ล้านบาท สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ๑,๓๔๐ ล้านบาท และ

ลดของเสียในกระบวนการผลิต ๙๘๑ ล้านบาท รวมทั้งมีวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมด้านเพิ่มผลิตภาพ ๓๘๑ ราย  

ด้านเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ๖๖๓ ราย ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ ๕๕๕ ราย รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจ มียอดขาย

เพิ่มขึ้น ๓๓๕ ล้านบาท และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ๖๓ ล้านบาท

   (๓)	 ด้านการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือเชื่อมโยงสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ SMEs สามารถ

แสดงศักยภาพทางธุรกิจเชื่อมต่อเข้าถึงการขยายตัวจากการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

โดยด�าเนินงานผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจน 

การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และน�าผู้ประกอบการไปทดสอบตลาด เป็นการพัฒนา SMEs ให้มีศักยภาพและความสามารถ 

ในการด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ต่อยอดการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นสากล โดยเพิ่มศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดสากล 

อย่างยั่งยืนให้กับ SMEs จ�านวน ๔๔๙ กิจการ มูลค่าจากการเชื่อมโยงธุรกิจ ๔๕๗ ล้านบาท รวมทั้งเพิ่มยอดขาย 

จากการทดสอบตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน มูลค่า ๓๐ ล้านบาท 

 ๓.๒	 การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น	(Startup)

  รัฐบาลให้ความส�าคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อเป็นก�าลังคนรุ ่นใหม่ที่จะขับเคล่ือนประเทศ 

โดยด�าเนินการใน ๔ ประเด็นหลัก คือ ๑) การส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น  

๒) การสนับสนุนวิสาหกิจเร่ิมต้นให้มีความพร้อมในการท�าธุรกิจเชิงพาณิชย์ ๓) การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเป็น

เจ้าของกิจการ และ ๔) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น โดยม ี

ผลการด�าเนินงาน สรุปได้ดังนี้

  ๓.๒.๑	 จ�านวนวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup)	

โดยมีวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup)	 ลงทะเบียนกับ http://

startupthailand.org จ�านวน ๑,๗๐๐ ราย และมีกลุ่มนักลงทุน

ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ http://startupthailand.org จ�านวน 

๔๐๐ ราย

  ๓.๒.๒	 สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสนับสนุน

การร่วมลงทุน มี SMEs	 รายใหม่	 (SMEs/New	 Startup)  

ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที ่๖๕๘) 

พ .ศ .  ๒๕๖๑ เพื่ อยก เว ้นภาษี เ งิ น ได ้ ส� าห รับก� า ไรสุทธิ 

ของ SMEs/New Startup เป็นระยะเวลา ๕ รอบระยะเวลาบญัชี 

ณ สิน้เดือนกนัยายน ๒๕๖๑ มยีอดรวมของ SMEs/New Startup 

เข้ามาจดทะเบียนและยื่นขอรับการรับรองจ�านวน ๑๖๓ ราย 

ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจ�านวน ๑๐๘ ราย และได้ขอใช้สิทธิ 

ประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากรแล้วจ�านวน ๘๘ ราย  

มี Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วมลงทุน 

กับธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 

ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มียอดรวมของการอนุมัติการ 

มี Startup
ลงทะเบียน 

๑,๗๐๐ ราย

อนุมัติ
การร่วมลงทุน
ใน Startup 
๔๙ ราย วงเงินรวม 

๑,๓๐๕.๔ ล้านบาท
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ร่วมลงทุนใน Startup ๔๙ ราย วงเงิน ๑,๓๐๕.๔ ล้านบาท โดยมี Startup ๑๖ ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว คิดเป็นเงิน 

ร่วมลงทุน ๓๗๕.๖ ล้านบาท และกลุ่มนักลงทุนที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 

ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล

และรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็นระยะเวลา ๑๐ รอบระยะเวลาบัญชี โดยมีผู้จดแจ้งการเป็นกิจการเงิน 

ร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) กับส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ�านวน ๓๒ ราย

   นอกจากน้ี ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนท่ีลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Angel	

Investor)	โดยได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

ก�าหนดให้เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้จ่ายเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือ 

ห้างหุน้ส่วนนติบิคุคล ตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ แต่รวมกนัทัง้หมดแล้วไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส�าหรบัปีภาษนีัน้ เป็นเงนิได้พึงประเมนิ

ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ส�าหรับเงินที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่  

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งจะต้อง

เป็นบริษัทท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  

มีทุนช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 

ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท และเป็นกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐาน

ในกระบวนการผลิตและการให้บริการที่ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก�าหนด

	 	 ๓.๒.๓	 สร้างผูป้ระกอบการธรุกจิเทคโนโลยนีวตักรรมใหม่	(Startup	Voucher) จ�านวน ๕๙ ราย เพ่ือผลกัดนั 

ธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการ “เร่ง” การเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยให้บริการค�าปรึกษา การฝึกอบรมทั้งด้านการสร้าง 

ความคิด การพัฒนา การออกแบบด้านธุรกิจ การสร้างต้นแบบ การศึกษาตลาด การส�ารวจตลาด การเช่ือมโยงธุรกิจ 

ให้เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม และการจัดเวทีประกวดนวัตกรรม ซึ่งได้เชิญผู้ประกอบการไทย ๘ ราย เข้าร่วมโครงการ  

“Thailand-Taiwan Startup Gateway” ณ ประเทศไต้หวัน และได้สร้างโอกาสให้แก่เจ้าของธุรกิจในการขยายตลาดทั้งใน 

และต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ โดยสนับสนุนเงินทุนด้านการตลาดในอัตราร้อยละ ๗๕ ของมูลค่าโครงการ แต่ไม่เกิน 

๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการต่อราย ซึ่งมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนฯ ในปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๘๐ ราย

	 	 ๓.๒.๔	 ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นโดยใช้กลไกด้านการศึกษา	 เพื่อเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ

สร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว การบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น การบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอด 

องค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนา

และปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ โดยการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 

(Entrepreneurial University)” เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�าธุรกิจใหม่ และได้พัฒนา

หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียน  

นิสิต นักศึกษา จ�านวนกว่า ๓๐,๐๐๐ ราย รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาน�าเสนอแนวคิดการเป็น Startup ในเวทีการ

แข่งขนั Startup Thailand League จ�านวน ๑,๐๓๖ ทมี สนบัสนนุเร่งการเตบิโตของธรุกจินวตักรรมรายใหม่ในอตุสาหกรรม 

เป้าหมาย ในช่วงการวจิยัต่อยอดจากผลงานในระดบัห้องปฏบัิตกิารไปสูผ่ลติภณัฑ์/บรกิารในระดบัอตุสาหกรรม ซึง่มโีครงการ 

ที่ได้รับอนุมัติ ๒๐ โครงการ นอกจากนั้น ได้พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ 

นวตักรรมรายใหม่ จ�านวน ๑๕ ศนูย์ รวมทัง้ได้ด�าเนนิโครงการจดัตัง้หน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศึกษา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ จากเดิม ๗๘ แห่ง เพิ่มเป็น ๘๖ แห่ง พร้อมทั้ง 

ฟื้นฟูหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาทีมีผลการด�าเนินงานต�่ากว่าร้อยละ ๘๐ จ�านวน ๑๑ แห่ง ส่งผลให้มี 

ผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ จ�านวน ๒๔๔ ราย มีการจ้างงาน จ�านวน ๖๐๐ ราย และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ�านวน  

๑,๖๐๐ ล้านบาท
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  ๓.๒.๕	 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น

   (๑) จัดงานมหกรรม	 Startup	 Thailand	 2018 ภายใต้แนวคิด Endless Opportunities :  

โอกาสที่ไม่สิ้นสุดของทุกคน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 

โดยมีผู้เข้าร่วมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า ๖๐,๐๐๐ คน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดงานกว่า  

๑๐๐ หน่วยงาน ความร่วมมอืจากต่างประเทศ ๒๕ ประเทศ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกจิเริม่ต้นทัง้ในและต่างประเทศเข้าร่วม 

แสดงนิทรรศการกว่า ๔๐๐ ราย กลุ่มนักลงทุนร่วมเส่ียงทั้งในและต่างประเทศกว่า ๕๐๐ ราย วิทยากรจากทั้งในและ 

ต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ผูเ้ข้าร่วมแข่งขนักจิกรรม Hackathon กว่า ๑,๕๐๐ คน การลงนามบนัทกึความร่วมมอื 

ระหว่างหน่วยงานเพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น ๕ ฉบับ มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวะทั่วประเทศ 

ร่วมแสดงผลงานกว่า ๖๑ สถาบัน การประกวดแข่งขันแผนธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นจากนักศึกษาและบุคคลทั่วไปกว่า  

๒,๕๐๐ คน เกิดการลงทุนในธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นและพันธมิตรทางธุรกิจ คิดเป็นมูลค่าไม่ต�่ากว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และ

คาดการณ์เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นรายใหม่ ๑,๐๐๐ บริษัท

   (๒) จัดงาน Government	 Procurement	 Transformation ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อค 

ข้อจ�ากัด พัฒนา Startup สู ่ตลาดภาครัฐ” 

ระหว ่าง วันที่  ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี โดยได้มีการจัดแสดงนวัตกรรม

จากธุรกิจ Startup ท่ีพร้อมให้บริการแก่ภาครัฐ 

และเอกชน กว่า ๘๐ ราย โดยมกีารซือ้ขายระหว่าง

ภาครัฐกับ Startup เป็นครั้งแรกภายในงานน้ี 

ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นการ

สนับสนุนการพัฒนา Startup ในอุตสาหกรรม

ภาครัฐ (GovTech)

   (๓) จัดงาน Startup	

ร ่วมก�าหนดอนาคตประเทศไทย เมื่อวันที่  

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ประเทศแห่ง Startup” (Thailand: Startup Nation)  

ภายในปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างการเปล่ียนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

ทั้งด้านรายได้ การลงทุน และการจ้างงาน โดยมีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของประเทศ เพิ่มการจ้างงาน ๕๐,๐๐๐ ต�าแหน่ง และเพิ่มจ�านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ๑,๐๐๐ ราย 

โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นแพลตฟอร์มส�าหรับ Startup จากทั่วโลกเพื่อเข้าสู่ตลาดเอเชีย (Thailand is Startup’s 

Global Platform of Asia)

   (๔) จดักจิกรรม	Biz	Space	Startup	Solutions	for	SMEs ณ กรงุเทพมหานคร จ�านวน ๓ คร้ัง 

และกิจกรรม Smart Startup ในจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ และนครราชสีมา มีธุรกิจ Startup ที่ร่วมกิจกรรม ๑๒๒ ราย  

มียอดการใช้บริการธุรกิจ Startup กว่า ๑๑๐ ล้านบาท
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๔.	 การส่งเสริมภาคการพาณิชย์	การค้า	และขยายฐานการส่งออก

 ๔.๑	 การส่งเสริมการพาณิชย์และการค้า	

	 	 ๔.๑.๑	 ด�าเนินโครงการหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	(One	Tambon	One	Product:	OTOP) เพื่อสร้าง

เศรษฐกจิฐานรากให้เข้มแขง็ มัน่คง ก้าวไปสูป่ระเทศทีม่ศีกัยภาพทางการแข่งขนัในระดบัสากล โดยสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 

ด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทุน บริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริม

กระบวนการเรยีนรู ้การพฒันาอาชีพ พัฒนาผลติภณัฑ์ การมส่ีวนร่วมของประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน 

และการพฒันาคณุภาพมาตรฐานผลติภณัฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขนัทัง้ตลาดภายในและต่างประเทศได้ ท้ังนี้ 

มีกลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียน OTOP ทั้งหมด ๘๐,๑๔๑ ราย ๑๖๗,๔๐๓ ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑) ด�าเนนิโครงการพฒันาผลติภัณฑ์	OTOP	เพือ่จ�าหน่ายบนเครือ่งบิน ได้ด�าเนนิการคดัเลอืกสินค้า 

OTOP เพื่อจ�าหน่ายบนเครื่องบิน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม สวยงาม โดยได้ด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้ว  

๘๖๕ ผลิตภัณฑ์ ๑๖๕ กลุ่ม ยอดการจ�าหน่ายทั้งสิ้น ๒๑๐,๙๔๙,๒๔๐ บาท

   (๒) จัดจ�าหน่ายสินค้า	OTOP	ในร้าน	OTOP	Store ได้น�าสินค้า OTOP จ�าหน่ายในร้าน OTOP 

Store ภายในท่าอากาศยานต่าง ๆ มีสินค้าจ�านวน ๕๗๑ รายการ จากกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ๑๔๗ ราย โดยมีมูลค่า 

การจ�าหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ (เดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๖๑) ดังนี ้

ท่าอากาศยาน จำานวน (ล้านบาท)

สุวรรณภูมิ ๖๕

ภูเก็ต ๒๘

ดอนเมือง ๖.๕

ทั้งนี้ ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานอู่ตะเภาอยู่ระหว่างด�าเนินการ

   (๓) ด�าเนินโครงการ	OTOP	BRAND	NAME โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทกระเป๋า  

ให้มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในหลายช่วงอายุและชาวต่างชาติ รวมทั้ง 

เพือ่ยกระดบัการพฒันาผลติภัณฑ์กระเป๋าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิม่และสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยได้ด�าเนนิการ 

พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกระเป๋า จ�านวน ๔๑ ราย ยอดการจ�าหน่าย ๑๒๗,๕๘๘,๘๔๗ บาท

   (๔) เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ จ�านวน ๑๖,๒๔๖ ราย โดยการให้ความรู้ในเร่ืองการบริหาร

จัดการ การผลิต การจัดท�าแผนธุรกิจ และการตลาด ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ 

จ�านวน ๒๘,๑๑๙ ผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในหลาย ๆ ด้าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางนวัตกรรม  

มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้า  

เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และมีมูลค่าเพิ่มข้ึนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยด�าเนินโครงการส�าคัญ  

เช่น ๑) โครงการเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง  

๒) โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ๓) โครงการสร้างนักการตลาด OTOP (OTOP Trader) ๔) พัฒนาผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่สู่ ๔.๐ ๕) สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP 

เพื่อการท่องเที่ยว และ ๖) พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP
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   (๕) ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจ�าหน่ายทั้งสิ้น ๖๗๖,๓๙๓,๕๒๕,๖๐๓ บาท 

โดยมีช่องทางการตลาดที่ส�าคัญ ดังนี้

ตลาด ดำาเนินการ (ครั้ง) ยอดจำาหน่ายรวมทั้งสิ้น (บาท) จำานวน (ราย)

ตลาดต่างประเทศ ๑๕๐ ๓๑๓,๖๓๑,๐๐๘ ๗๐,๑๔๐

ตลาดระดับประเทศ ๓๒ ๑๒,๒๘๐,๕๖๑,๖๒๓ ๘๓๐,๑๒๔

ตลาดระดับภูมิภาค ๖๐ ๑,๔๓๖,๘๔๗,๕๗๔ ๑๒๘,๙๐๐

ตลาดระดับจังหวัดและอื่น ๆ 
(เช่น การจ�าหน่ายออนไลน์)

- ๖๖๒,๓๖๒,๔๘๕,๓๙๘ -

  ๔.๑.๒	 ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นท่ีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร	์

(Geographical	Indication:	GI) โดยบรูณาการความร่วมมอืในการเพิม่มลูค่าตลาดสินค้า GI ของไทยให้สูงขึน้ และก�าหนด

แนวทางการส่งเสริมสินค้า GI อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑) ขึ้นทะเบียนสินค้า	GI มีการขึ้นทะเบียนแล้ว ๙๙ รายการ จาก ๖๖ จังหวัด ประกอบด้วย

สินค้า GI (หมวด) จำานวน (รายการ)

ข้าว ๑๐

อาหาร ๑๘

ผักและผลไม้ ๔๗

ผ้า ๙

หัตถกรรมและอุตสาหกรรม ๑๓

ไวน์-สุรา ๒

และยังอยู่ระหว่างพิจารณาค�าขอขึ้นทะเบียน GI อีก ๖๔ รายการ โดยในปี ๒๕๖๑ ได้มีการด�าเนินการดังนี้
    (๑.๑) ผลักดันให้จังหวัดยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI รวม ๗ สินค้า จาก ๗ จังหวัด ได้แก่ 
มะม่วงน�า้ดอกไม้ จงัหวดัสระแก้ว จ�าปาดะ จงัหวดัสตลู กาแฟ จงัหวดักระบี ่ปลาดกุร้าทะเลน้อย จงัหวดัพัทลงุ เครือ่งป้ันดนิเผา
ด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา มะม่วงยายกล�่า จังหวัดนนทบุรี และข้าวเหนียวเขี้ยวงู จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ปัจจุบัน 
มีการยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว 
    (๑.๒) จัดท�าระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
สนิค้า GI เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้ผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น
ในระดับจังหวัด (Internal Control) ๙ สินค้า และระดับสากล (External Control) 
๓ สินค้า
    (๑.๓) ผลักดันให้สินค้า GI ของไทย ได้รับการคุ้มครอง
ในต่างประเทศเพิ่มอีก ๑ สินค้า คือ ผ้าไหมยกดอกล�าพูน ณ สาธารณรัฐอินเดีย  
และได้ยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI ในต่างประเทศเพิ่มอีก ๗ สินค้า ใน ๔ ประเทศ 
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ 
และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (มะขามหวาน
เพชรบูรณ์และล�าไยอบแห้งเน้ือสีทองล�าพูน) ราชอาณาจักรกัมพูชา (กาแฟดอยตุง)  
และประเทศญี่ปุ่น (กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง และสับปะรดห้วยมุ่น)



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๒) ส่งเสรมิการพฒันาผลติภัณฑ์และบรรจภัุณฑ์สนิค้า	GI รวม ๑๐ สินค้า เช่น ข้าวหอมมะลสิรุนิทร์ 

ส้มโอปูโกยะรัง มะขามหวานเพชรบูรณ์ และทุเรียนนนท์ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนและ 

ผูป้ระกอบการสนิค้า GI โดยสร้างมลูค่าทางการค้ากว่า ๑๔๘ ล้านบาท นอกจากนี ้ได้ร่วมมอืกบับรษิทั เซน็ทรลัฟูด้ รเีทล จ�ากดั 

จัดให้มีมุมจ�าหน่ายสินค้า GI (GI Corner) ภายในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ รวม ๑๐๘ สาขาทั่วประเทศ  

ตลอดจนจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดสนิค้า GI อย่างต่อเนือ่งทกุปี ได้แก่ งาน GI Market งาน IP Fair และงาน THAIFEX-World 

of Food Asia ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า ๑๖๒ ล้านบาท และสร้างมูลค่าทางการตลาด

สูงถึง ๓,๙๙๐ ล้านบาท

	 	 ๔.๑.๓	 สร้างโอกาสในการค้าขายโดยจัดให้มีตลาดในรูปแบบต่าง	ๆ

   (๑) ด�าเนนิโครงการตลาดประชารฐั โดยการบรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ มีแนวคิดการด�าเนินงาน 

“ขยายพื้นท่ีตลาดท่ีมีอยู ่ เดิมและพัฒนาตลาดใหม่  

เพิ่มศักยภาพการบริการจัดการตลาด” วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ 

ที่ได ้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค ้าขาย  

ตลอดจนผูป้ระกอบการรายใหม่ โดยได้จัดตลาดประชารัฐ 

๑๐ ประเภท ได้แก่ ๑) ตลาดประชารัฐ Green Market 

๒) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ๓) ตลาดประชารัฐ 

ท้องถิ่นสุขใจ ๔) ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข  

๕) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ๖) ตลาดประชารัฐ 

Modern Trade ๗) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน 

๘) ตลาดประชารัฐต ้องชม ๙) ตลาดประชารัฐ  

ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และ ๑๐) ตลาดเคหะประชารัฐ โดยเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  

ให้กับประชาชนกว่า ๙๖,๐๐๐ ราย ทั่วประเทศ เปิดตลาดประชารัฐทั้งส้ิน ๖,๖๑๐ แห่ง ซ่ึงสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ฐานรากก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน มูลค่า ๑,๖๐๔.๕๙ ล้านบาท

   (๒) ด�าเนนิโครงการประชารฐั	สขุใจ	SHOP ด�าเนนิการ ๑๔๓ แห่ง ยอดจ�าหน่าย ๖๑,๗๙๒,๕๓๒ บาท 

   (๓) จดัตลาดคลองผดงุกรงุเกษม	เป็นตลาดนดัสนิค้าเกษตรและสนิค้าชมุชน รมิคลองผดุงกรงุเกษม 

ข้างท�าเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจ�าหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้และ

พัฒนาสนิค้าด้วยการน�าสนิค้าจากผูผ้ลติสูผู่บ้ริโภคโดยตรง ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘-ธนัวาคม 

๒๕๖๐ โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า 

ที่ส่วนราชการได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐  

ได้ด�าเนินการไปแล้วจ�านวนทั้งสิ้น ๔ ตลาด โดยมีผู้เข้าชมงานรวม ๓๙๙,๓๔๓ คน และยอดจ�าหน่าย ๑๐๘,๘๙๒,๙๓๕ บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน ยอดจำาหน่ายสินค้า (บาท) จำานวนผู้เข้าชมงาน (คน) จำานวนร้านค้า (ร้าน)

กันยายน ๒๖,๔๗๘,๔๔๓ ๔๖,๖๒๖ ๓๐๐

ตุลาคม ๒๓,๗๓๓,๒๑๕ ๓๔,๖๗๑ ๔๘๙

พฤศจิกายน ๒๘,๕๐๖,๘๒๖ ๑๔๑,๕๙๘ ๒๗๒

ธันวาคม ๓๐,๑๔๔,๔๕๑ ๑๗๖,๔๔๘ ๒๑๑

รวม ๑๐๘,๘๙๒,๙๓๕ ๓๙๙,๓๔๓ ๑,๒๗๒



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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  ๔.๑.๔	 ด�าเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ภูมิภาค มีเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตรและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ จ�านวน 

๘๕๑ ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้น�าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นที่สนใจในการท�าเกษตรกรอินทรีย์ 

อกีจ�านวน ๔๒๓ ราย และน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัไปพฒันากระบวนการผลติและการตลาดสนิค้าอนิทรย์ีต่อไป โดยมกีจิกรรมส�าคญั 

ได้แก่ จัดประชุมร่วมกับภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ และชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานและ 

ระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ (Participatory Guarantee Systems: PGS)  

จัดประชุมเจรจาการค้ากลุ่มย่อย จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด และพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  ๔.๑.๕	  พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่สากล โดยจัดตั้งศูนย์บริการให้ค�าปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ  

รองรบัเศรษฐกิจยคุใหม่ เพือ่เป็นศนูย์ให้ค�าปรกึษาผูป้ระกอบการด้านทรพัย์สนิทางปัญญาและนวตักรรม ศนูย์รวบรวมข้อมูล 

พันธกรณีและข้อผูกพันตามความตกลงของไทย (Free Trade Area Center) ให้ค�าปรึกษาธุรกิจเตรียมความพร้อมในการ 

เร่ิมต้นธรุกจิอย่างมอือาชพี คลงัข้อมลูทางการค้าของไทย และจดักจิกรรมพฒันาและส่งเสรมิผูป้ระกอบการสูส่ากล ผ่านหลกัสตูร 

ต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) 

  ๔.๑.๖	 ด�าเนนิโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชพี ได้จดังานแฟรนไชส์สร้างอาชพีและมีผูเ้ข้าร่วมงานประกอบด้วย 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน รวมจ�านวน ๓๐,๓๓๐ ราย โดยมีการเจรจาซื้อธุรกิจแฟรนไชส์  

มูลค่า ๒๕.๓ ล้านบาท และกิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการไปแล้ว ดังนี้

   (๑) คดัเลอืกธรุกิจแฟรนไชส์ทีผ่่านการพฒันาจากกรมพฒันาธรุกจิการค้าและมขีนาดการลงทนุไม่เกนิ 

๕๐,๐๐๐ บาท เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๑๐๐ ราย 

   (๒) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ร่วมออกบูท ๒๐ จังหวัด โดยสร้าง 

การรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การด�าเนินโครงการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

   (๓) จัดสัมมนาสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความรู้ในการเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ 

แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ว่างงาน 

   (๔) จดังานแฟรนไชส์สร้างอาชพี ๑๑ ครัง้ (เดอืนมถินุายน-กนัยายน ๒๕๖๑) ณ จงัหวดันครราชสีมา 

ล�าปาง อดุรธาน ีเชยีงราย นครศรธีรรมราช ก�าแพงเพชร อยธุยา พิษณโุลก ขอนแก่น ร้อยเอด็ และนครปฐม โดยมผีูป้ระกอบ

ธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมจังหวัดละ ๕๐ ธุรกิจ

  ๔.๑.๗	 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์และการออกแบบเพ่ือเพิ่มมูลค่าการส่งออก	 โดยส่งเสริม 

พัฒนาผู้ประกอบการไทยผ่านกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการและนักออกแบบสู่ตลาดโลก ดังนี้ 

   (๑) พัฒนาผู้ประกอบการสร้างตราสินค้าสู ่สากล (Design Excellence Award: DEmark)  

ได้ส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Good Design Exhibition ณ ประเทศญี่ปุ่น และจัดนิทรรศการสินค้าไทยที่ม ี

การออกแบบดี ๒๕๖๐ (Design Excellence Award 2017) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   (๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมตรารับรองคุณภาพมาตรฐานโลก Thailand Trust Mark (T Mark) 

   (๓) จดันทิรรศการเพ่ือแบรนด์สนิค้าและธรุกจิสร้างสรรค์สูส่ากล ปี ๒๕๖๑ พฒันาและส่งเสรมิสนิค้า

นวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล (Thailand Style หรือ T–Style) โดยภายในงานได้แสดงสินค้า

ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ (Style 2017) และน�าผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมและการออกแบบดีเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ  

ณ ประเทศญี่ปุ่น 

   (๔) จดันทิรรศการส่งเสรมินกัออกแบบไทยสูต่ลาดโลก ปี ๒๕๖๑ (Designers Room/Talent Thai 

Promotion) ภายในงานได้แสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่และนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบ (Co-Brand) เพื่อทดลอง

ตลาดแนวใหม่ Pop Up Store (FUZE) 

   (๕) จัดงาน ECO CREATIVE DESIGN 2018 โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Eco Life Up Cycling 

Eco Technology 4.0 Eco Creative Market และ Eco Garden Design 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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  ๔.๑.๘	 ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู ่ภูมิภาคอย่างย่ังยืน (สินค้าอัญมณีและ 

เครื่องประดับ) มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้า ๕ ราย ผลิตชิ้นงาน จ�านวน ๓๕ ชิ้นงาน และ

น�าไปจัดแสดงในงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ เมื่อวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓ รวมท้ังได้จัดตั้ง 

ศนูย์เรยีนรูใ้นจงัหวดัตราดและแพร่ เพือ่จดัท�าสือ่เรยีนรูใ้นรปูแบบดจิทิลั และมกีารจดัสถานทีเ่พือ่จ�าหน่ายสินค้าจากภูมภิาค 

  ๔.๑.๙	 ส่งเสริม	สนบัสนนุ	สร้างโอกาสให้แก่ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการด้านงานศลิปหตัถกรรม	ผูป้ระกอบการ 

และชุมชนหตัถกรรมไดร้ับการพฒันาศักยภาพ พัฒนาผลิตภณัฑ์ และพัฒนาชอ่งทางการตลาด ๒,๒๒๓ ราย ก่อให้เกิดรายได้ 

๑๗๒.๘๗ ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๙.๗๑ โดยด�าเนินการผ่านเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ จุดจ�าหน่ายท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิและภูเก็ต จ�าหน่ายบนเครื่องบิน (inflight) บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด รวมถึงการจัดกิจกรรม

การตลาดประจ�าปี เช่น งานอัตลักษณ์แห่งสยาม งาน CRAFT BANGKOK งานฝ้ายทอใจ งานชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี  

SACICT Fair ในต่างจังหวัด 

  ๔.๑.๑๐		 สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล	 โดยการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ด้านศลิปหัตถกรรมต่างประเทศ รวม ๖ ประเทศ ได้แก่ ๑) ประเทศไต้หวนั ๒) สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ ๓) ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

๔) ราชอาณาจกัรภฏูาน ๕) สาธารณรฐัเกาหล ีและ ๖) สาธารณรฐัฝรัง่เศส โดยมกีารแลกเปลีย่นองค์ความรู ้พฒันาผลติภณัฑ์ 

และการส่งเสริมด้านการตลาดร่วมกัน   

 ๔.๒ การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

	 	 ๔.๒.๑ ปรบัปรงุประสทิธภิาพการบรกิารภาครฐัด้านการจดทะเบียนทรพัย์สนิทางปัญญาให้สะดวกรวดเรว็

ยิง่ขึน้ เพือ่ขับเคลือ่นการปรบัเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกจิไปสู่เศรษฐกจิทีข่บัเคล่ือนด้วยนวตักรรม (Value Based Economy) 

ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ มีการด�าเนินการดังนี้

   (๑) รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๕.๕๙ 

เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาค�าขอรบัสิทธิบตัรการประดษิฐ์ค้างสะสม 

(Backlog) มีแนวโน้มท่ีดีขึ้นตามล�าดับ นอกจากนี้ ยังได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ จ�านวน  

๓๗,๕๘๙ ค�าขอ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๘ ของจ�านวนค�าขอที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ๕๖,๒๘๔ ค�าขอ 

   (๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ระบบการยื่นค�าขอ 

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ระบบการช�าระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Payment) ระบบแปลงค�าขอจากเอกสารต้นฉบับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Optical Character Recognition: OCR) 

และระบบสอบทานและปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) ให้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งในค�าขอสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า 

   (๓) อบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรและนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าอย่าง

ต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ เช่น องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 

Intellectual Property Organization: WIPO) ส�านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) และส�านักงาน 

สิทธิบัตรสหภาพยุโรป (European Patent Office: EPO) 

	 	 ๔.๒.๒	 แก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้า

   (๑) แก้ไขกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid  

Protocol) ส่งผลให้ผูป้ระกอบการไทยสามารถยืน่ค�าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าระหว่างประเทศใน ๑๐๒ ประเทศทัว่โลก 

ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ 

สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

   (๒) แก้ไขพระราชบญัญตัลิิขสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัข้อยกเว้นการละเมดิลิขสิทธิส์�าหรบั 

คนพกิาร เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูพ้กิารบางประเภทในการเข้าถงึงานอนัมลิีขสิทธิ ์และสอดคล้องกบัหลักการในปฏญิญา

สากลว่าด้วยเรือ่งสทิธมินษุยชน อนสุญัญาว่าด้วยสิทธคินพกิาร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) 
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และสนธิสัญญา (Marrakesh Treaty) ที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี โดยอยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอนกฎหมาย นอกจากนี้ 

อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวกับข้อจ�ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ (Internet Service Provider: ISP)  

การปรับปรุงการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measures: TPM) และการเตรียม 

การรองรบัการเข้าเป็นภาคสีนธสิญัญาว่าด้วยลขิสทิธิข์ององค์การทรพัย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) 

เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอนกฎหมาย

   (๓) แก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน  

รวมทัง้รองรบัการเข้าเป็นภาคพีธิสีารแก้ไขความตกลงทรปิส์ด้านสาธารณสุข (Protocol Amending the TRIPS Agreement) 

ตลอดจนรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในค�าขอรับสิทธิบัตร เพื่อติดตาม

การน�าทรพัยากรพนัธกุรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่ของไทยไปใช้โดยไม่ได้รบัอนญุาต โดยขณะนีอ้ยู่ระหว่างเสนอคณะรฐัมนตรี

พิจารณา

  ๔.๒.๓ ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

   (๑) พฒันาระบบการคุม้ครองทรพัย์สินทางปัญญาให้มปีระสทิธภิาพจนเป็นทีม่ัน่ใจของประเทศคูค้่า 

โดยเมื่อปลายปี ๒๕๖๐ สหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ภายใต้กฎหมาย 

การค้าสหรฐัอเมรกิา มาตรา ๓๐๑ พเิศษ (Special 301) จากบญัชีประเทศทีต้่องจบัตามองพเิศษ (Priority Watch List: PWL) 

เป็นบัญชีประเทศท่ีต้องจับตามอง (Watch List: WL) หลังจากที่ไทยอยู่ในบัญชี PWL มาเป็นเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต ่

ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๐ อกีทัง้เมือ่วนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ผูแ้ทนการค้าสหรฐัอเมรกิา (United States Trade Representatives: 

USTR) ได้ประกาศให้ไทยคงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) ต่อไป  

โดยสหรัฐอเมริกาได้ชื่นชมนโยบายและความก้าวหน้าด้าน 

การคุ ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ของไทยในหลายเรือ่ง โดยเฉพาะการทีร่ฐับาล โดยคณะกรรมการ 

นโยบายทรัพย ์สินทางป ัญญาแห ่งชาติได ้ก�ากับดูแลและ 

ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานในเรื่องน้ีอย่างใกล้ชิด  

ท�าให้การบูรณาการการท�างานระหว่างภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง

ทั้งพลเรือน ทหาร ต�ารวจ สามารถป้องกันและปราบปราม 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างราบรื่นและเกิดผล 

เป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง จนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ได้หมดสิ้นไปในพื้นท่ีหลักท่ีมีการจ�าหน่ายสินค้าละเมิดสูง 

(Notorious Markets) รวมทัง้พืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ทัว่ประเทศมกีารจ�าหน่าย 

สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลดลงอย่างเห็นได้ชัด

   (๒) จัดพิธีท�าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาท่ีคดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 

๒๕๖๑ ณ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

และนกัลงทนุว่าจะไม่มีสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญากลบัสูท้่องตลาดหรือส่งออกไปยงัต่างประเทศ ท้ังนี ้มีของกลางรวมกว่า 

๒.๑ ล้านชิน้ คดิเป็นมลูค่าความเสยีหายของสนิค้าจรงิกว่า ๑,๓๗๔ ล้านบาท โดยเป็นสินค้าปลอมเครือ่งหมายการค้าประเภท

เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ และเครื่องส�าอาง

ต่างชาติ
ชื่นชมนโยบาย

และความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองและ

ป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทาง

ปัญญาของไทย
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   (๓) เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างเดือนมกราคม-

กรกฎาคม ๒๕๖๑ สามารถจับกุมและตรวจยึดได้ ๔,๒๕๐ คดี และยึดของกลางกว่า ๑๐.๔๔ ล้านชิ้น ตลอดจนรณรงค ์

สร้างจิตส�านึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทย “ไม่ซ้ือ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” 

ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 

  ๔.๒.๔	 เสริมสร้างความรู ้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ให้กับ 

ผู้ประกอบการไทย

   (๑) ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การแปรรูปอาหาร เกษตร

และเทคโนโลยีชีวภาพ และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขับเคล่ือนการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมให้ตรงตาม 

ความต้องการของตลาดภายใต้ศนูย์ให้ค�าปรกึษาด้านทรพัย์สินทางปัญญาและนวตักรรม (Intellectual Property Innovation 

Driven Enterprise Center: IP IDE Center) โดยมีผู้เข้าใช้บริการกว่า ๑,๓๐๐ ราย นอกจากนี้ ได้จัดอบรมการสืบค้นข้อมูล

สทิธิบตัรและจดัท�ารายงานการวเิคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยจีากฐานข้อมูลสทิธบัิตรทัว่โลกใน ๓ อตุสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ หุ่นยนต์ และดิจิทัล (Blockchain)

   (๒) ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือประเมินศักยภาพด้านการด�าเนินธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการไทยที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีสิทธิบัตร และคัดเลือกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดท�าแผนธุรกิจ  

จ�านวน ๒๕ ผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพา อุปกรณ์และวิธีการตรวจจับสิ่งอุดตัน

หลอดเลือดสมองแบบทันเวลาด้วยสัญญาณอัลตราซาวด์ หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส�าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก และเครื่องมือป้องกันการเคลื่อนที่ของข้อต่อสะโพก

   (๓) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย	 นักประดิษฐ์คิดค้น	 และ 

นกัวจิยั และสร้างความรูค้วามเข้าใจในความส�าคญัของทรพัย์สนิทางปัญญาต่อการด�าเนนิธรุกิจ เช่น การประเมินมลูค่าทรพัย์สิน 

ทางปัญญา การประเมินศักยภาพสิทธิบัตร และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ  

กว่า ๒,๗๐๐ ราย

   (๔)	 สร้างช่องทางการเจรจาซื้อขายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมกว่า ๖๐๐ รายการ 

ผ่านเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าชมกว่า ๑๗๕,๕๐๐ ราย  

(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) นอกจากนี้ ได้น�าผลงานทรัพย์สินทางปัญญาใน IP Mart เข้าสู่การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ทางปัญญาตามหลักสากล จ�านวน ๒๐๐ รายการ 

   (๕) จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	(IP	Fair	2018) ระหว่างวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ณ ศูนยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา เพือ่จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมผลงาน  

IP Champion การให้ค�าปรึกษา (IP Clinic) และจัดสัมมนา/กิจกรรม Pitching & Matching โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 

กว่า ๖,๕๐๐ ราย มีผู้ประกอบการร่วมจ�าหน่ายสินค้า ๒๒๐ ราย สร้างมูลค่าทางการค้าภายในงานกว่า ๕.๗ ล้านบาท  

รวมทั้งมีการจัดพื้นที่การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จ�านวน ๓๔๑ คู่



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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   (๖)	 จัดประกวดธุรกิจดีเด่นด้านการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 

(IP	Champion	๒๐๑๘) ซึง่เป็นการพฒันาผูป้ระกอบการนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 

ให้กบัผูป้ระกอบการ โดยการน�าทรพัย์สนิทางปัญญาและนวตักรรมมาเป็นเครือ่งมอืในการขับเคลือ่นธรุกิจและสร้างมลูค่าเพ่ิม 

ให้กับสินค้าและบริการผ่านการจัดประกวดผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นด้านการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์  

โดยมีรายการประกวด ได้แก่ รางวัล IP Champion ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น และรางวัล IP Champion ด้านองค์กรที่ม ี

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ทั้งนี้ การจัดประกวดดังกล่าว มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสมัครแข่งขัน ๑๓๙ ราย

   (๗) ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ๗ แห่ง ได้แก่ ๑) มหาวิทยาลัยบูรพา ๒) มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๕) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๖) มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และ ๗) มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ 

เช่น การสืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการน�าทรัพย์สินทางปัญญา 

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

   (๘)	 สร้างเครอืข่ายหน่วยจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีได้สนบัสนนุสถาบนั

อุดมศึกษา จ�านวน ๑๓ แห่ง ซึ่งมีผลส�าเร็จดังนี้ การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรมากกว่า ๔๕๐ เรื่อง จัดอบรม/สัมมนาเพื่อสร้าง 

ความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรทั้งในสถาบันและนอกสถาบันมากกว่า ๒,๕๐๐ คน ให้บริการ 

ให้ค�าปรึกษาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก ด�าเนินกิจกรรมการอนุญาต 

ให้ใช้สิทธิ (Licensing) ผลงานวิจัยและมีการน�าเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงมีระบบ 

ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา และจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความร่วมมือให้เกิดเครือข่าย 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น นอกจากน้ี ได้จัดท�าแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบัน

อุดมศึกษา ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม 

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการเตรยีมการรองรบัร่างพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวจิยั

และนวัตกรรม พ.ศ. .... (Bayh-Dole Act) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๔.๓	 การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  ในช่วงที่ผ่านมาการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก 

ของไทยดีขึ้นเป็นล�าดับ โดยการส่งออกปี ๒๕๖๑ ในรอบ ๑๑ เดือน 

(เดือนมกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ขยายตัวร ้อยละ ๗.๓  

(มูลค ่า ๒๓๒,๗๒๕ ล้านดอลลาร ์ สรอ.) มีการขยายตัวได ้ด ี

ในตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม) (ร้อยละ ๑๙.๑) เอเชียใต้ (ร้อยละ 

๑๕.๐) ประเทศญี่ปุ่น (ร้อยละ ๑๔.๐) อาเซียน (ร้อยละ ๑๓.๕) 

สหพันธรฐัรัสเซียและกลุม่ประเทศเครอืรัฐเอกราช (Commonwealth 

of Independent States: CIS) (ร้อยละ ๑๐.๙) สหภาพยโุรปและสหรัฐอเมรกิา (ร้อยละ ๕.๘) ทวปีออสเตรเลยี (ร้อยละ ๓.๘) 

ภูมิภาคลาตินอเมริกา (ร้อยละ ๒.๗) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ร้อยละ ๒.๔) โดยเปิดประตูการค้าและขยายความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจ เพื่อแสวงหาประโยชน์ สร้างโอกาสและความมั่นคงทางการค้าและการลงทุนในตลาดคู่ค้า ดังนี้

 	 ๔.๓.๑	 เร่งขยายการส่งออกไปในกลุม่ประเทศ	CLMV	โดยเชือ่มโยงการค้าการลงทนุกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยเฉพาะการค้าชายแดน	 และ	 CLMVT ซึ่งปี ๒๕๖๑ ในรอบ ๑๐ เดือน (มกราคม–ตุลาคม ๒๕๖๑) มีมูลค่าการค้า 
รวม ๙๓๑,๖๗๙ ล้านบาท (ไม่รวมการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ 
นอกจากนี้ ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น
   (๑) จัดงาน	 CLMVT	 Forum	 2018 ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” 
ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน 

การส่งออก
ปี ๒๕๖๑ 

ขยายตัว ๗.๓ %
มูลค่า ๒.๓๒ แสนล้านดอลลาร์ สรอ.
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ในกลุ่มประเทศ CLMVT ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นเวทีสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้เติบโตต่อเนื่องและแข่งขัน 
ได้ท่ามกลางความท้าทายและบรบิทเศรษฐกจิการค้าโลกยคุใหม่ โดยมุง่เน้นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน จากภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั้งสื่อจากประเทศ CLMVT
   (๒)  จดัมหกรรมการค้าชายแดนไทย-กมัพชูา มกีจิกรรม เช่น ประชมุหอการค้าชายแดนไทย-กมัพชูา 
ประชมุพาณิชย์จงัหวดัชายแดนภาคตะวนัออก-ตะวันตก สมัมนา เรือ่ง การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพชูา เจรจาจบัคู่ธุรกจิ 
(๕ คู ่) สร้างมูลค่าการค้าได้ประมาณ ๖๕ ล้านบาท รวมท้ังจัดมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดสระแก้ว
   (๓)	 จัดตั้งตลาดประชารัฐชายแดน เพื่อดึงให้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อขายเพื่อขยาย
มูลค่าการค้าชายแดน โดยได้มีการน�าร่องตลาดประชารัฐไทย-ลาวเป็นแห่งแรก ส่วนในจังหวัดที่ติดชายแดนอื่น ๆ จะส�ารวจ 
สถานที่เพ่ือผลักดันเปิดเป็นตลาดประชารัฐต่อไป ซ่ึงจะเน้นในจังหวัดที่มีด่านชายแดน เพื่อให้ประชาชนของประเทศ 
เพื่อนบ้านข้ามฝั่งเข้ามาซื้อสินค้าได้โดยสะดวก 
   (๔) สร้างเครอืข่ายและพฒันาผูป้ระกอบการไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน	(Young	Entrepreneur	
Network	Development	Program:	Yen-D	Program)	ซึ่งได้ด�าเนินการมาแล้ว ๔ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๑) รวม ๒๑ รุ่น 
สามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๑,๑๘๔ คน มีการต่อยอดธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้ว มูลค่ากว่า 
๔,๐๖๕ ล้านบาท มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยและจากกลุ่มประเทศ CLMV รวม ๔ รุ่น รวม ๒๔๐ คน 
(ฝ่ายละ ๓๐ คน) จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดน (ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา) ๓ รุ่น รวม ๘๔ คน
	 	 ๔.๓.๒	 เจรจาความตกลงการค้าเสรี	 (Free	
Trade	 Agreement:	 FTA) เพื่อขยายความร่วมมือและ 
ลดอุปสรรคทางการค้า มุ่งการรักษาตลาดเดิมและหาตลาดใหม่  
ผ่านการเจรจาในเวทต่ีาง ๆ  ทัง้ระดบัทวิภาคแีละภมูภิาค ปัจจบุนั
ไทยมคีวามตกลงเขตการค้าเสร ีจ�านวน ๑๒ ฉบับ กับ ๑๗ ประเทศคู่ค้า 
ในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๑ มีมูลค่าการค้าระหว่าง 
ประเทศอยู่ที่ ๑๔๘,๒๐๘.๒๔ ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๔.๒๔ เมือ่เทยีบกบัระยะเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และได้เข้าร่วม 
การประชุมเจรจาส�าคัญในเวทีต่าง ๆ เช่น การประชุมสุดยอด
อาเซียนการประชุมรัฐมนตรีเอเปค การประชุมคณะกรรมการ
เจรจาความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) การประชมุ 
FTA ไทย-ปากีสถาน ไทย-ตุรกี ไทย-ศรีลังกา ไทย-นิวซีแลนด์ และการประชุม FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  
นอกจากนี ้ได้ผลกัดนัการเป็นหุน้ส่วนเศรษฐกิจ (Strategic Economic Partnership) เพือ่สร้างความร่วมมอืกบัประเทศเป้าหมาย 
ในการขยายการค้าและการลงทนุในสาขาทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกัน เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการค้าทีผู่น้�าทัง้สองประเทศตัง้ไว้ โดยมี
การด�าเนนิกิจกรรม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-กมัพชูา ไทย-เวยีดนาม 
การประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สหรัฐฯ [Trade and Investment 
Framework Agreement between the United States and the Kingdom of Thailand (TIFA) Joint Council: TIFA JC] 
และการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งท่ี ๖ 
(Thailand-China Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation: JC เศรษฐกิจ)
	 	 ๔.๓.๓	 สร้างความสมัพนัธ์ทางการค้าในระดับทวภิาค	ีโดยได้หารอืทวภิาคกัีบประเทศต่าง ๆ  เช่น สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ราชอาณาจักรบาห์เรน สาธารณรฐัโมซมับกิ รฐัอสิราเอล สหรฐัอเมรกิา และสาธารณรฐัฝรัง่เศส เพือ่ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน และผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้น

มูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ

อยู่ที่ 
๑.๔๘ แสนล้านดอลลาร์ สรอ.
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 ๔.๔	 การขยายโอกาสการด�าเนินธุรกิจการค้าในตลาดต่างประเทศ

  รัฐบาลได้เล็งเห็นศักยภาพและเสริมสร ้างภาพ

ลักษณ์สินค้าไทยจากหลายอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม 

ตามกระแสความต ้องการของตลาดโลก โดยค�านึงถึงขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าแต่ละประเภทของไทย 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๔.๔.๑	 เร่งรดัขยายตลาดส่งออกเชงิรกุ	(Demand 

Driven	Approach) ในรูปแบบ Physical และ Digital Market 

มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา รวม ๙,๖๘๑ ราย มีมูลค่าสั่งซื้อ 

รวมประมาณ ๑๒,๗๐๐ ล้านบาท โดยมีกิจกรรมส�าคัญ ดังนี้

   (๑)	 ส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม	 (Niche	 Market) ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ  

เช่น งาน BioFach จดัข้ึนระหว่างวนัที ่๑๔-๑๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๑  ณ  สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี งาน  Natural Product Expo West 

จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๗-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สหรัฐอเมริกา และโครงการสินค้าส�าหรับสัตว์เล้ียงปีที่ ๔ (Pet Parade)  

ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

   (๒)	 ด�าเนินการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	(Strategic	Partnership) เพื่ออ�านวยความสะดวก 

ทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)  

และธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro businesses) โดยได้น�าคณะผู้บริหารเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราช

อาณาจกัรสาธารณรฐัฝรัง่เศส สหพนัธรฐัรสัเซีย และสาธารณรฐัเกาหล ีรวมทัง้ได้ต้อนรบัคณะผูแ้ทนการค้าจากประเทศต่าง ๆ   

ที่เดินทางเยือนไทย

   (๓)	 ผลักดันการค้าในตลาดเมืองรอง	(City	Focus) ได้ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้

    (๓.๑) โครงการเจาะตลาดเจ็ดสาวน้อย ณ เมืองกูวาฮาตี รัฐอัสสัม และเมืองอิมฟาล  

รัฐมณีปุระ สาธารณรัฐอินเดีย และส�ารวจเส้นทาง AH1 เพื่อส�ารวจช่องทางในการด�าเนินธุรกิจการค้าการลงทุนในพื้นที ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

    (๓.๒) โครงการ Top Thai Brand ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อการส่งเสริม 

การจัดจ�าหน่ายและแสดงสินค้าแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จัก

ขยายตลาดส่งออก
ในรูปแบบ 

Physical และ 
Digital Market 

มีมูลค่าสั่งซื้อรวม 
๑๒,๗๐๐ ล้านบาท

    (๓.๓) โครงการ Mini Thailand Week 2018 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสาธารณรัฐ
มลัดฟีส์ โดยเป็นการน�าผูป้ระกอบการไปแสดงสนิค้าในต่างประเทศ เพือ่เป็นการขยายช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของไทย
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    (๓.๔) โครงการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเข้าสู ่ตลาดกลาง (Mainstream) ทวีปยุโรป  

ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นงานแสดงสินค้าในกลุ่มอาหาร (Food) และไม่ใช่อาหาร (Non-Food) 

    (๓.๕) กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับร้าน US Dollar Store เมืองโกลกาตา  

กอร์กอน และกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

    (๓.๖) กิจกรรมขับเคลื่อนการค้าผ่านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร่วมกับ 

ซูเปอร์มาร์เก็ต Reliance ในสาธารณรัฐอินเดีย

    (๓.๗) งานแสดงสินค้า China-ASEAN Expo (CAEXPO) ณ Nanning International 

Convention & Exhibition Center สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 	 ๔.๔.๒	 ส่งเสริมธุรกิจบริการ	 (Trade	 in	 Service	 Promotion) ได้พัฒนาธุรกิจบริการและโลจิสติกส ์

การค้า โดยมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้ขยายตลาด จ�านวน ๒,๔๑๕ ราย จับคู่เจรจา ๒,๗๖๔ คู่ เกิดมูลค่าการสั่งซื้อ

รวมกว่า ๕,๖๓๓ ล้านบาท โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 

   (๑)	 กลุ่ม	Creative/Digital	Content

    (๑.๑) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าส�าคัญ เช่น MIPCOM 2017 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส Siggraph 

Asia 2017 ณ ประเทศไทย Asian Animation Summit 2017 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย งานแสดงสินค้า Communic Asia 

2018 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และกิจกรรมเจรจาการค้าในงานแสดงสินค้า American Film Market & Conference  

ณ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งกิจกรรมด้านงานภาพยนตร์ เช่น งานแสดงสินค้า Hong Kong International Film & TV Market 

2018 (Filmart) ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี และเทศกาลภาพยนตร์ Taipei Golden Horse Film 

Festival ซึ่งได้น�าภาพยนตร์ไทยเข้าฉาย จ�านวน ๑ เรื่อง คือ “มะลิลา” งาน Cannes Film Festival 2018 ณ เมืองคานส์ 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส และงานแสดงสินค้าภาพยนตร์สารคดี Sunny Side of the DOC 2018 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

ซึ่งเป็นงานส�าคัญส�าหรับวงการผลิตหนังสารคดีและจ�ากัดเฉพาะผู้เข้าเยี่ยมชมงานเพื่อเจรจาการค้าเท่านั้น

    (๑.๒) จดัคณะผูแ้ทนการค้าไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ เช่น น�าผูป้ระกอบการคาแรคเตอร์ไทย 

เข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจ Character Licensing ภายในงาน Top Thai Brands 2018 ณ นครโฮจิมินห์ 

สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม น�าคณะผูแ้ทนการค้าธรุกจิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเยอืนสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

    (๑.๓) จดักจิกรรมภายในงานแสดงสินค้าภายในประเทศ เช่น กจิกรรม Character Licensing 

และการสร้างต้นแบบความคดิสร้างสรรค์ “Creative Lab” ภายในงานแสดงสนิค้า STYLE Bangkok กจิกรรมส่งเสรมิสนิค้า

และบริการด้านอาหารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) (Thailand Creative Food)  

ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX 2018 และการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ในงาน Bangkok International Digital 

Content Festival 2018 (BIDC 2018)

   (๒)	 กลุ่ม	Institutional	Services	and	Trade	Supporting	Services	มกีารด�าเนนิการท่ีส�าคญั

ดังนี้ ๑) เข้าร่วมงานและงานแสดงสินค้าส�าคัญของโลก เช่น Frankfurt Book Fair 2017 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

Taipei International Book Exhibition (TIBE) 2018 ณ ประเทศไต้หวัน และ ๒) จัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้า 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น คณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริหารการจัดงาน (Event Business) เยือนราชอาณาจักร

กมัพูชา คณะผูแ้ทนการค้าธรุกิจบรกิารสิง่พมิพ์เยอืนสาธารณรฐัสังคมนยิมเวยีดนาม รวมทัง้การหาตลาดการค้าในหัวเมอืงหลกั 

ทางเศรษฐกิจ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในกลุ่มสินค้าโรงแรม รีสอร์ต และภัตตาคาร

   (๓)	 กลุ่ม	Wellness	 &	Medical	 Services	 ได้เข้าร่วมงานและงานแสดงสินค้าส�าคัญของโลก  

เช่น งาน Cosmoprof Asia 2017 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน งาน Beauty Dusseldorf  

ณ เมอืงแฟรงก์เฟิร์ต สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีงาน Beauty World Middle East 2018 ณ เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 

รวมทัง้จัดคณะผูแ้ทนการค้าสนิค้าสมนุไพรไทยเจรจาการค้า ณ สาธารณรฐัสิงคโปร์ ส่งเสรมิการขายร่วมกบัซเูปอร์มาร์เก็ตรมิปิง 

ณ นครเวียงจันทน์ และห้างวิวมอลล์ สาขาเวียงจันทน์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกิจกรรมส่งเสริม 

Wellness & Medical Services (WMS) ในงานแสดงสินค้า STYLE April 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

บางนา
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   (๔)	 กลุ่ม	Logistics	

    (๔.๑) มกีารจดังานแสดงสินค้าโลจสิตกิส์ ปี ๒๕๖๑ (TILOG-LOGISTIX 2018) ณ ศนูย์นทิรรศการ 

และการประชุมไบเทค บางนา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานรวม ๑๗๐ ราย มีมูลค่าการส่ังซื้อทันที ๑๓๑.๐๐ ล้านบาท 

มูลค่าการสั่งซื้อภายใน ๑ ปี ๑,๔๑๐ ล้านบาท การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือเชิญนักธุรกิจต่างชาติเยือนงาน 

TILOG-LOGISTIX 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และการเข้าร่วมงาน Transport 

Logistics China 2018 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศมาเลเซีย 

และเข้าร่วมงาน FIATA World Congress 2017 

    (๔.๒) การให้ค�าปรึกษาและจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ให้ค�าปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าในงาน 

แสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) การมอบรางวัล ELMA (Excellent 

Logistics Management Award) การจัดสัมมนา World Transport & Logistics Forum Thailand 2018 ภายในงาน  

TILOG-LOGISTIX 2018 และการสัมมนาเจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย

  ๔.๔.๓	 ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์	 (Clusters	 Promotion)	มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม 

ไปขยายตลาด ๔,๗๑๒ ราย มีมูลค่าการสั่งซื้อรวม ๙๖,๒๐๖ ล้านบาท โดยมีกิจกรรมส�าคัญ ดังนี้

   (๑)	 กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems 

and Jewelry Fair รวม ๒ ครั้ง ดังนี้ 

การจัดงาน
ผู้ประกอบการ

(ราย)

มูลค่าการสั่งซื้อทันที 

(ล้านบาท)

คาดการณ์มูลค่าสั่งซื้อภายใน ๑ ปี

(ล้านบาท)

ครั้งที่ ๖๑

(วันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๗๔๗ ๖๑๐.๓๕ ๑,๓๙๕.๕๗

ครั้งที่ ๖๒

(วันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑)

๙๔๘ ๗๑๖.๙๙ ๑,๖๗๒.๗๕

    นอกจากนี ้ได้จดัประชมุสมาพนัธ์เครือ่งประดบัโลก (CIBJO CONGRESS) เพือ่ส่งเสรมิภาพลักษณ์ 

ประเทศในการเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเคร่ืองประดับโลก (Gem and Jewelry Hub) รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบ

การและแสดงศักยภาพด้านการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของไทย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจ�านวน  

๓๐๐ คน จาก ๔๓ ประเทศ

   (๒)	 กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก

    (๒.๑) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าส�าคัญระดับโลก เช่น งาน Automotive Aftermarket 

Products Expo (AAPEX) ณ สหรฐัอเมรกิา งาน The BIG 5 Show และ Automechanika Dubai ณ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 

งาน Internationale Eisenwarenmesse ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี India Wood 2018 ณ เมืองบังกาลอร์  

ณ สาธารณรัฐอินเดีย AUTOMECHANIKA 2018 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และงาน FACIM 2017 ณ แอฟริกา 

    (๒.๒) จัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศเกี่ยวกับยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และ

อุปกรณ์ตกแต่ง ๒๕๖๑ (Thailand Auto Parts & Accessories 2018: TAPA 2018) ระหว่างวันที่ ๕-๘ เมษายน ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีบริษัทร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน ๕๕๑ บริษัท มูลค่าส่ังซ้ือทันที  

ณ วนัเจรจาธรุกจิ ๓๐๘.๖๔ ล้านบาท มลูค่าสัง่ซือ้ทนัท ีณ วนัจ�าหน่ายปลกี ๓.๒๗ ล้านบาท มลูค่าทีค่าดว่าจะซือ้ภายใน ๑ ปี 

ณ วันเจรจาธุรกิจ ๑,๙๒๐.๔๗ ล้านบาท

    (๒.๓) จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าในงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 

(Thailand Tractor & Agri-Machinery Show: THAITAM 2017)
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    (๒.๔) จัดคณะผู้แทนการค้าไปที่นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย และภูมิภาคแอฟริกา 

(สาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเคนยา)

   (๓)	 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์	ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าส�าคัญระดับโลก เช่น Intertextile Shanghai 

Apparel Fabrics 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน งาน TEXWORLD (SPRING/SUMMER) 2018 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

และงาน ASIA PACIFIC LEATHER FAIR 2018 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งได้จัดงาน 

แสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ STYLE April 2018 และ STYLE Bangkok October รวมทั้งจัดคณะผู้แทนการค้า 

ไปเจรจาการค้า ณ ประเทศญี่ปุ่น

   (๔)	 กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร

    (๔.๑) เข้าร่วมงานแสดงสนิค้า เช่น Anuga 2017 ณ สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีGulfood 2018 

Seafex 2018  ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ Foodex Japan 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น Seafood Expo North America 2018  

ณ สหรฐัอเมรกิา MIHAS 2018 ณ ประเทศมาเลเซยี Seafood Expo Global 2018  ณ ราชอาณาจกัรเบลเยยีม Seoul Food 

& Hotel 2018  ณ สาธารณรัฐเกาหลี FINE FOOD AUSTRALIA 2018  ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และส่งเสริมสินค้าข้าวและ 

สินค้าออร์แกนิคไทยในงานแสดงสินค้า Singapore Food Expo 2018  สาธารณรัฐสิงคโปร์  

    (๔.๒) จัดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2018  ณ ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม ๕๒๑ ราย มูลค่าสั่งซื้อทันที ๙๗๑.๘๘ ล้านบาท และ

มูลค่าคาดการณ์ใน ๑ ปี ๑๐,๐๒๔.๔๐ ล้านบาท

    (๔.๓) จดัคณะผูแ้ทนการค้าไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ เช่น ธรุกจิสินค้าข้าวและผลติภณัฑ์

จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สินค้า Functional Food ไปเจรจาการค้า  

ณ สหรัฐอเมริกา สินค้าสหกรณ์ยางพาราไปเจรจาการค้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สินค้าอาหารและอุตสาหกรรม  

ไปเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา (สาธารณรัฐเอกวาดอร์ สาธารณรัฐคอสตาริกา และสาธารณรัฐปานามา)

    (๔.๔) ส่งเสริมธรุกจิร้านอาหารไทย 

โดยมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทย 

ที่ผ ่านการคัดเลือก ภายใต้แนวคิด “Visit Thai Eat Thai  

Thai SELECT Fly Thai” มีร้านอาหารไทยได้รับการรับรองผล

การคัดเลือกอย่างเป็นทางการ จ�านวน ๕๗๙ ร้าน (จาก ๑,๑๐๐ 

ร้านค้าทั่วประเทศ) รวมทั้งเผยแพร่ส่งเสริมร้านอาหารไทย  

Thai SELECT ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จัดเส้นทางการท่องเที่ยว 

เชื่อมโยงร ้านอาหาร Thai SELECT พร้อมให้สิทธิพิเศษ 

แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหาร Thai SELECT

     นอกจากนี้  ภายในงาน

แสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2018  

ได้มผีูป้ระกอบการผลติภณัฑ์อาหารไทยส�าเรจ็รปูผ่านการพจิารณา 

ตัดสินและได้รับตรา Thai SELECT จ�านวน ๓๐ บริษัท ๒๕๔ 

ผลิตภัณฑ์ รวมผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT 

ทัง้ส้ิน ๔๔๙ ผลติภณัฑ์ ส่วนร้านอาหารทีไ่ด้รบัตรา Thai SELECT 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีจ�านวน 

รวม ๑๗๒ ร้าน รวมร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT  

ทั้งสิ้น ๑,๓๒๗ ร้าน
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๕.	 การส่งเสริมการลงทุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย	๔.๐

	 ๕.๑	 การส่งเสริมการลงทุน

  รฐับาลได้ด�าเนนิการเพือ่อ�านวยความสะดวกด้านการประกอบธรุกจิ และปรบัปรงุการด�าเนนิงานต่าง ๆ  รวมทัง้

กระบวนการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจมีความง่ายยิ่งขึ้น (Doc-it Easy) ดังนี้

  ๕.๑.๑	 ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน ในเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ มีภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน 

ดังนี้

การส่งเสริมการลงทุน จำานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

การขอรับการส่งเสริม ๓,๒๒๘ ๑,๒๑๔,๑๙๙

การอนุมัติให้การส่งเสริม ๒,๙๖๐ ๑,๓๐๒,๔๐๑

การออกบัตรส่งเสริม ๓,๐๒๑ ๑,๓๕๓,๙๔๖

  ๕.๑.๒	 ส่งเสริมการลงทุนใน	 ๑๐	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นกลไกที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

ซึง่ผลการขอรับการส่งเสรมิการลงทนุใน ๑๐ อตุสาหกรรมเป้าหมาย ในช่วงทีผ่่านมา (๑๒ กนัยายน ๒๕๕๙-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑) 

จ�านวน ๑,๔๕๑ โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๗๓ ล้านบาท ได้แก่

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
จำานวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

๑) การต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)

๑.๑) อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) ๑๒๓ ๑๔๐,๘๘๓

๑.๒) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electrical Appliances and Electronics)

๑๗๖ ๘๕,๙๙๕

๑.๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism) ๕๙ ๖๓,๒๓๓

๑.๔) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Agriculture and Biotechnology) 

๒๒๔ ๗๐,๖๓๑

๑.๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food Processing) ๑๓๐ ๓๓,๙๕๓

รวม ๗๓๒ ๓๙๔,๖๙๖

๒) การเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

๒.๑) อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
(Automation and Robotics)

๓๐ ๒,๘๘๖

๒.๒) อุตสาหกรรมอากาศยาน (Aerospace) ๑๓ ๑๐,๙๘๓
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย
จำานวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

๒.๓) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
(Petrochemical and Chemical Products)

๑๔๔ ๒๙๙,๖๘๙

๒.๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ๔๕๑ ๒๑,๑๘๑

๒.๕) อุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Hub) ๘๑ ๑๙,๙๓๘

รวม ๗๑๙ ๓๕๔,๖๗๗

รวมทั้งหมด ๑,๔๕๑ ๗๔๙,๓๗๓

	 	 ๕.๑.๓	 การตรวจลงตราส�าหรับผู้ประกอบการ	 นักลงทุน	 และผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ	 ซึ่งเป็น 

การก�าหนดให้มวีีซ่าประเภทใหม่ คอื SMART	Visa เพือ่อ�านวยความสะดวกให้บคุลากรชาวต่างชาตทิีม่คีวามรูค้วามสามารถสงู 

ในการเข้ามาลงทุน ท�างาน หรือริเร่ิมธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

(10 S-Curve) ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและนโยบายประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละองค์ความรูแ้ก่บคุลากรชาวไทยทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน โดย SMART Visa แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑) ผูเ้ชีย่วชาญทกัษะสูง (Talent) ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๒) นกัลงทนุ (Investor) ๓) ผู้บรหิารระดบัสูง (Executive) 

และ ๔) สตาร์ทอัพ (Startup)  

   SMART Visa ได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

มผีูต้ดิต่อขอข้อมลู SMART Visa ด้วยช่องทางต่าง ๆ  รวม ๑,๐๗๘ ครัง้ มผีูย้ืน่ขอรบัรองคณุสมบตั ิSMART Visa รวม ๓๗ ราย 

และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับ SMART Visa แล้ว จ�านวน ๒๘ ราย และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ 

(๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ส�าหรับการตรวจลงตรา SMART Visa โดยก�าหนด

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติม ๓ อุตสาหกรรม ได้แก่ ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๒) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ๓) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก และเพิ่มสิทธิและ

ประโยชน์ เช่น สามารถใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 

ที่มีบริการช่องทางพิเศษ นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ดึงดูดและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เช่ียวชาญทักษะสูง  

นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ Startup รวมถึงชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 

ที่จะเข้ามาลงทุน ท�างาน หรือประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการ SMART Visa มากยิ่งขึ้น

 	 ๕.๑.๔	 อ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุน ผลการด�าเนินการ ดังนี้ 

   (๑)	 ปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ได้แก่ การปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต 

ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) จาก ๙๐ วัน เหลือ ๓๐ วัน เร่งรัดการด�าเนินการออกประทานบัตร/อาชญาบัตร เหมืองแร่ 

ปรับปรุงกระบวนการขอรับการอนุญาตให้สะดวกรวดเร็ว ท้ังนี้ การด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในภาพรวมของประเทศจากการลงทุนและการจ้างงาน โดยมีจ�านวนใบอนุญาต/รับรอง ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๐- 

กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้

    (๑.๑) ออกใบอนุญาตประกอบหรือขยายโรงงาน ๔,๓๖๙ โรงงาน มูลค่าการลงทุนกว่า 

๓๔๐,๙๗๔.๒๖ ล้านบาท จ้างงานกว่า ๑๘๗,๗๐๐ คน

    (๑.๒) ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ๖,๒๗๔ ฉบับ

    (๑.๓) ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ๓,๙๗๗ ฉบับ
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   (๒) ด�าเนินโครงการ Single Window ของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างานโดยพัฒนา 

ต่อยอดระบบ e-Expert system ซ่ึงได้เช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองและ 

กรมการจัดหางาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบการยื่นและพิจารณาค�าขอแบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า 

ระบบ Single Window for Visa and Work Permit และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   (๓) ปรับปรุงระบบการรายงานตัวของผู้เช่ียวชาญต่างชาติโดยให้รายงานตัวต่อส�านักงาน 

ตรวจคนเข้าเมืองทุก ๙๐ วัน ทั้งนี้ ได้เพิ่มช่องทางการรับแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและทางอินเทอร์เน็ตด้วย

   (๔) จัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) และสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง

สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศในประเทศไทย 

  ๕.๑.๕	 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมและด้านการส่งเสริมการลงทุน โดยมีกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว	จ�านวน	๑	ฉบับ	ได้แก่ พระราชบัญญัติแร่ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างการจดัท�าอนบุญัญตัภิายใต้พระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนร่างกฎหมายทีอ่ยู่ในระหว่าง

การด�าเนินการ	ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามค�าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างพระราชบญัญตัวัิตถอุนัตราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... อยูร่ะหว่าง

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๕.๒	 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย	๔.๐

  รัฐบาลได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ 

ในการแข่งขันทั้งในประเทศและสู่ระดับสากล และหนึ่งในนโยบายหลักเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส�าคัญได้แก่นโยบาย  

๑๐ อตุสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย First S-Curve เป็นการต่อยอดการพฒันา ๕ กลุม่อตุสาหกรรมทีม่อียูแ่ล้วในประเทศ 

โดยเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้ปัจจัยการผลติ และ New S-Curve เป็นการลงทนุและพฒันาเพือ่ให้เกดิ ๕ กลุม่อตุสาหกรรมใหม่ 

ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีไปจากเดิม ซ่ึงการพัฒนาดังกล่าวจะท�าให้เกิดการพัฒนาสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ 

การผลติสมยัใหม่ท่ีใช้องค์ความรูแ้ละนวตักรรมขัน้สูงในการสร้างมลูค่าเพิม่และพฒันาคุณภาพสนิค้าและบรกิาร (Knowledge 

based Industry) ซ่ึงจะส่งผลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึน โดยมีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทาง 

การพัฒนาดังกล่าวในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ

  ๕.๒.๑ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน	 โดยได้ก�าหนดเป้าหมาย 

ให้ประเทศไทยมอีตุสาหกรรมการผลิต ประกอบ และพฒันาชิน้ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ภายในปี ๒๕๖๔ และลดการน�าเข้าชิน้ส่วน 

ที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๖๑ มีการด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

พัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ เปิดให้บริการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต ์

แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้จัดท�าข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเอกชน เพื่อด�าเนินโครงการพัฒนารถบัสไฟฟ้าจาก 

โครงอลูมิเนียม ความยาว ๙ เมตร ให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ระดับโมดูล (battery module) และบริการทดสอบด้าน

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ยานยนต์เพื่อขอเครื่องหมายรับรอง E-Mark ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ได้ด�าเนินโครงการ

พัฒนารถโดยสารประจ�าทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 

ของผู้ประกอบการไทย
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  ๕.๒.๒ ก�าหนดมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใน	๓	อุตสาหกรรม ดังนี้

   (๑) มาตรการสนบัสนนุการผลติรถยนต์ทีข่บัเคลือ่นด้วยพลังงานไฟฟ้า	(EV)	มผีลการด�าเนนิงาน 

ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

    (๑.๑) มีการออกประกาศของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพสามิต 

และกระทรวงการคลงั เพือ่ให้สทิธปิระโยขน์จงูใจให้เกิดการผลติรถยนต์ทีข่บัเคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟ้าภายในประเทศ รวมทัง้ 

ผลักดันให้เปิดเจรจากับจีนเพื่อก�าหนดอัตราอากรน�าเข้าที่เหมาะสม

    (๑.๒) ผลักดันให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ การน�ารถยนต์

แบบรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) รถยนต์ไฟฟ้าเสียบปล๊ักอินไฮบริด (Plug-in Hybrid  

Electric Vehicle: PHEV) มาใช้ในท่าอากาศยานให้เพิม่มากขึน้ รวมทัง้ผลกัดนัให้เกดิการใช้รถไฟฟ้าในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวันออก (EEC) 

    (๑.๓) ผลกัดันให้เกดิการตดิตัง้สถานอีดัประจไุฟฟ้าในพืน้ทีเ่ป้าหมายและถนนหลกัทีเ่ช่ือมต่อ

พื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการด�าเนินโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

    (๑.๔) อยู่ระหว่างจัดท�ามาตรฐานระบบการประจุไฟฟ้าของรถไฟฟ้า

    (๑.๕) ผลกัดันร่างพระราชบญัญตักิารจดัการซากผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 

และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามค�าส่ังนายกรัฐมนตรีหรือ 

รองนายกรัฐมนตรี

    (๑.๖) สร้างศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ซึ่งปัจจุบันด�าเนินการแล้ว ๒ หลักสูตร สามารถฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้สอน (Trainer) ๒๐ คน และระดับบุคลากรผู้เรียน 

(Trainee) ๑๐๐ คน และการด�าเนนิการฝึกอบรมภายใต้โครงการ Productivity เพือ่เตรยีมความพร้อมบคุลากรด้านเทคโนโลยี

การผลิตยานยนต์ในอนาคตโดยได้พัฒนาบุคลากรแล้วรวม ๒๒๑ คน

    นอกจากน้ี ยงัมโีครงการทีจ่ะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตโครงการ ECO Car 2 ปรบัเปล่ียนการผลติไปสู ่

ECO EV โดยยังคงเงื่อนไขส่วนใหญ่และสิทธิประโยชน์ของโครงการ ECO Car 2 เหมือนเดิม และก�าหนดอัตราภาษ ี

สรรพสามิตส�าหรับ ECO EV ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการแข่งขันใน

ตลาดอย่างเป็นธรรมโดยสิทธิประโยชน์ด้านภาษี

   (๒)	 พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ	มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่

    (๒.๑) อ อ ก ป ร ะ ก า ศ ใ ห ้ สิ ท ธิ

ประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�าให้

เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมหุ ่นยนต ์และระบบอัตโนมัติ  

(Robotic & Automation: R&A) แล้ว จ�านวน ๓,๔๕๙ ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ ๒๘ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสถานประกอบการ 

แล้วจ�านวน ๒๔๙ ราย 

    (๒.๒) พัฒนา System Integrators (SI) แล้ว จ�านวน ๑๗๖ ราย 

    (๒.๓) จดัตัง้ Center of Robotic Excellence (CoRE) โดยเกิดจากความร่วมมอืในแนวทาง

ประชารัฐระหว่างภาครัฐ สถานการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

จากภาคการศกึษาไปสูก่ารผลติเชงิพาณชิย์ โดยได้มกีารจดัท�าข้อคดิเห็นเชงิเทคนคิต่อกจิการทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุ

แล้วจ�านวน ๑๗ กิจการ มูลค่าลงทุนรวมกว่า ๓.๔๕๙ ล้านบาท และมีการจัดสถานที่ส�าหรับให้ค�าปรึกษา โดยมีผู้ท่ีได้รับ 

ค�าปรึกษายื่นกู้ต่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับการผลิตรวมแล้ว  

จ�านวน ๒๐ ราย วงเงินกู้รวม ๑๒๓.๕ ล้านบาท

เกิดการลงทุนใน

อุตสาหกรรม 
R&A แล้ว 

๓,๔๕๙ ล้านบาท
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   (๓) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย	ปี	๒๕๖๑-๒๕๗๐	มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่

    (๓.๑) ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สามารถน�าอ้อย 

ไปผลิตเป็นสินค้าอื่น ๆ ได้ และปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายโรงงาน กฎหมาย ผังเมือง สร้าง Smart Farming  

ในพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร และพิจิตร 

    (๓.๒) ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) ใน ๓ พื้นที่น�าร่อง  

(จังหวัดขอนแก่น นครสวรรค์ และก�าแพงเพชร) และขยายผลไปยังพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

    (๓.๓) ให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษเีพือ่ส่งเสรมิบรรจภุณัฑ์พลาสตกิท่ีย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

และการก�าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมชีวภาพโดยขณะนี้แล้วเสร็จจ�านวน ๑๒ เรื่อง

    (๓.๔) สร้างเครือข่าย Center of Bio Excellence (CoBE) ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา มีหน้าที่หลักในด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

    การผลักดันมาตรการพัฒนา

อุตสาหกรรมชีวภาพนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Bio 

Hub of ASEAN ภายในปี ๒๕๗๐ ซ่ึงจะท�าให้เกิดการลงทุน 

ในรูปแบบ Bio Complex และอตุสาหกรรมฐานชวีภาพของประเทศ 

ประมาณ ๒ แสนล้านบาท ซ่ึงผลของการขับเคลื่อนมาตรการ 

ดังกล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรส�าคัญของ

ประเทศ ได้แก่ อ้อย มันส�าปะหลัง และปาล์มน�้ามัน นอกจากนี้ 

จะมีการก�าหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

  ๕.๒.๓	 พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

   (๑) โครงการยกระดบัความสามารถการบริหารจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานกลุม่อตุสาหกรรม

ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจเพือ่อนาคต ด�าเนนิการพฒันาประสิทธภิาพด้านการจดัการโลจสิตกิส์ภายในองค์กรเช่ือมต่อกบัโซ่อปุทาน

ของสถานประกอบการ และช่วยเหลอืให้มสีถานประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านโลจสิติกส์ เช่ือมโยงผู้ประกอบการรายใหญ่ 

สู่โซ่อุปทานรายย่อย รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรแล้วจ�านวน ๗๒๕ คน ๑๓๕ ราย ๑ เรื่อง 

   (๒) โครงการสร้างบุคลากรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	ด�าเนินการส่งเสริม

ให้บคุลากรได้รบัการพฒันาทกัษะความรูแ้ละวิสยัทศัน์ด้านการบรหิารโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน รวมทัง้สร้างทีป่รกึษาด้าน

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานแล้วจ�านวน ๒๘๐ คน 

   (๓) โครงการจัดท�าฐานข้อมูลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ด�าเนินการส่งเสริม

สนบัสนนุการพัฒนาปรบัปรงุการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ และโซ่อปุทาน รวมทัง้จดัท�าฐานข้อมลูตวัชีว้ดัประสทิธภิาพโลจิสตกิส์ 

ภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชน และเกณฑ์ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์แล้ว ๒๐ ราย ๑ เรื่อง

   (๔) โครงการส่งเสริมระบบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมไทยสู ่ระดับสากล	 

ด�าเนินการส่งเสริมการใช้งานมาตรฐานส�าหรับสินค้า บริการ และกระบวนการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานแล้ว ๑ เรื่อง

   (๕) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	 ด�าเนินการสร้าง 

เครอืข่ายระหว่างผูผ้ลติ ผูใ้ช้บรรจภุณัฑ์ หรอืผูข้นส่งและจดัจ�าหน่ายให้เกดิความร่วมมอืกนัในการออกแบบพฒันาบรรจภัุณฑ์ 

หรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์แล้ว ๔๐ ราย

   (๖) โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในพื้นที่ศักยภาพทางเศรษฐกิจ	 

ด�าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ศักยภาพ 

เชิงเศรษฐกิจแล้ว ๓๖ ราย

ผลักดันให้ ไทยเป็น 

Bio Hub of ASEAN 
ภายในปี ๒๕๗๐ ให้เกิดการลงทุน

ในรูปแบบ Bio Complex 
และอุตสาหกรรมชีวภาพ 

๒ แสนล้านบาท
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   (๗) โครงการส ่งเสริมการประยุกต ์ใช ้ไอทีในการจัดการโลจิสติกส ์และโซ ่อุปทานสู  ่

อุตสาหกรรม	 ๔.๐	 ด�าเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองสามารถน�าโปรแกรม

ระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว ๓๖ ราย

   (๘) โครงการยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ	ด�าเนินการส่งเสริม 

สถานประกอบการให้มีการน�าระบบอัตโนมัติมาใช้และพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมเพื่อรองรับ 

การท�างานในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแล้วจ�านวน ๑๘๒ กิจการ ๓๑๒ คน 

   (๙) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	 ด�าเนินการพัฒนาสถานประกอบการ 

ในการน�าความรู ้ด้านงานวิจัยหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภาพทางด้านพลาสติกชีวภาพ 

หรือพลาสติกวิศวกรรมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาต้นแบบและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ แล้ว 

จ�านวน ๕๒ กิจการ ๑๘๖ คน 

   (๑๐) โครงการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด�าเนินการสร้าง

และเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ในการพัฒนาศักยภาพหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์  

เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมแห่งอนาคตและสร้างความเข้มแขง็ของต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ น�าไปสูฐ่านรองรบัอตุสาหกรรม

แห่งอนาคตแล้วจ�านวน ๑๖๐ กิจการ ๘ กลุ่ม

   (๑๑) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์	 ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะทางด้านการผลิต

มาตรฐานการผลิตเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วจ�านวน ๖๕ กิจการ ๔๔๑ คน 

   (๑๒) โครงการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม	 

ด�าเนนิการส่งเสรมิสถานประกอบการให้มีเทคโนโลยแีละมาตรฐานการผลิตและสร้างความตระหนกัในการรับรู้ถึงเทคโนโลยี

ด้านต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วจ�านวน ๕๐ กิจการ ๕๒๕ คน

  ๕.๒.๔	 พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โดยด�าเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย (Innovation	and	Technology	Assistance	Program:	ITAP)	สรุปผลการด�าเนินงาน ดังนี้

กิจกรรม ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น (ราย) ๗๔๔ ๑,๔๘๕ ๑,๙๒๑ ๒,๓๓๘

พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (โครงการ) ๔๕๖ ๑,๐๐๒ ๑,๕๕๑ ๑,๖๑๐

มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (ล้านบาท) ๑,๗๙๐ ๒,๑๙๙ ๒,๕๗๓ ๓,๐๓๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

   นอกจากน้ี ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น ให้ค�าปรึกษาแก่บริษัทผู ้ผลิตและส่งออกสินค้า 

สแตนเลสและเหลก็คาร์บอนรายใหญ่ของประเทศไทย เพือ่พฒันาแขนปัดน�า้ฝนทีม่คีวามแขง็แรง ทนแรงดงึได้สงู มคีวามเหนยีว 

ไม่ปริแตกง่ายเมื่อผ่านการดัดงอ ๑๘๐ องศา และมีคุณภาพดีเทียบเท่ากับของต่างประเทศ ยกระดับความสามารถด้าน

การวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในการผลิตนาฬิกาโทรศัพท์ป้องกันเด็กหาย ช่วยพัฒนาเทคโนโลย ี

และผลิตภัณฑ์ถังเก็บน�้าพลาสติกเสริมเหล็กให้สามารถใช้ทดแทนท่อปูนส�าหรับวางระบบท่อน�้าใต้ถนน และสนับสนุน 

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ออกแบบและควบคุมการสร้างเตาเผาประสิทธิภาพสูง ให้กับบริษัทฯ 

ผลิตภาชนะ (จาน ชาม แก้ว) เซรามิกในจังหวัดล�าปาง เพื่อให้ได้เตาเผาเซรามิกประสิทธิภาพสูง ควบคู่กับการลดต้นทุน 

การผลิตให้ต�่าลง
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	 	 ๕.๒.๕	 พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม 

   (๑)		 พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	 ได้ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารเพื่อรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก

ให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และมีความพร้อมในการท�างาน รวมทั้งยกระดับฝีมือแรงงาน 

ในสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารให้มีศักยภาพในการผลิตและการแข่งขัน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม 

จ�านวน ๘,๕๔๐ คน 

   (๒)		 เพ่ิมศักยภาพแรงงานรองรับประเทศไทย	 ๔.๐ ได้ด�าเนินการในสถานประกอบกิจการ 

ขนาดใหญ่ และแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ๑) Super Cluster (กิจการที่ใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต) ๒) กลุ่ม Cluster อื่น ๆ และ ๓) อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

(New Engine of Growth) รวมทัง้เป็นการยกระดบัแรงงานกลุม่เป้าหมายให้เป็นแรงงานมฝีีมอืสามารถท�างานกบัเทคโนโลยี

ชัน้สงูและอตุสาหกรรมแห่งอนาคต เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนช่วยเพิม่ความสามารถ

ในการผลิตและการแข่งขันของสถานประกอบการ โดยฝึกอบรมฝีมือแรงงานใหม่ นักศึกษาปีสุดท้าย หรือแรงงานที่ประกอบ

อาชีพหรือท�างานอยู่แล้วในตลาดแรงงาน ในสาขารองรับภาคบริการและเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถปฏิบัติงาน 

ในสายการผลติของสถานประกอบการเป้าหมายให้มฝีีมอืเพิม่ข้ึน สอดคล้องกบัเทคโนโลย ีทกัษะด้านต่าง ๆ  ตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับอุตสาหกรรมประเทศไทย ๔.๐ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑๑๗,๕๙๗ คน 

   (๓)		 ด�าเนินโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อพัฒนา

ศักยภาพแรงงานไทยให้มีสมรรถนะและทักษะฝีมือรองรับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑๐,๘๙๖ คน

   (๔)		 เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย	 สู่	 SMEs	 4.0	 (STEM	Workforce	 towards	 SMEs	 4.0)  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ SMEs กลุ ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

ที่แปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SMEs 4.0 ทั้งน้ี มีผู้เข้ารับการอบรม  

จ�านวน ๑๒,๔๗๙ คน

 ๕.๓	 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

	 	 ๕.๓.๑	 พฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor	Development:	EEC)	

ได้จัดท�าพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

และมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้
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   (๑) การประกาศเขตส่งเสริม ได้ออกประกาศก�าหนดเขตส่งเสริมฯ ดังนี้
    (๑.๑) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ	ประกอบด้วย ๔ เขต ดังนี้
     (๑.๑.๑) เขตส่งเสรมิระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออกเมอืงการบนิภาคตะวนัออก 
(Special EEC Zone Eastern Airport City: EEC-A) เป็นการยกระดับท่าอากาศยานนานาชาติอู ่ตะเภาให้เป็น  
“เมอืงการบนิภาคตะวนัออก” ครอบคลมุพ้ืนที ่๖,๕๐๐ ไร่ เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารในอกี ๕ ปีข้างหน้า 
ที่คาดว่าจะมีมากถึง ๑๕ ล้านคนต่อปี และจะเพิ่มความสามารถในการรองรับเป็น ๖๐ ล้านคนต่อปีในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า
     (๑.๑.๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพเิศษอตุสาหกรรมและนวัตกรรมดจิทิลั (Digital Park 
Thailand: EECd) จะเป็นศูนย์กลางการลงทนุและพฒันาก�าลังคนด้านดจิิทลั ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีพืน้ที ่๗๐๙ ไร่ 
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Digital Innovation Hub ของอาเซียน
     (๑.๑.๓) เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor of Innovation: EECi) ตัง้อยูใ่นบรเิวณวงัจนัทร์วลัเล่ย์ จงัหวดัระยอง พืน้ที ่๓,๓๐๒ ไร่ และบรเิวณอุทยาน 
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ ๑๒๐ ไร่ 
     (๑.๑.๔) เขตส่งเสริม : รถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ครอบคลุม
พื้นที่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่ือมสนามบิน (สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา) ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
      ในเขต EECi ได้มุง่เน้นด้านการคิดค้นและการพฒันาเทคโนโลย ีและเสรมิสร้าง 
ความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
สถาบนัวจิยัทัง้ในและต่างประเทศรวม ๖๑ หน่วยงาน โดยได้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองค์ความรูด้้านการเกษตรสูช่มุชน
ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกแล้ว ๔๓ ชมุชนในพืน้ที ่๕ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัสระแก้ว ฉะเชงิเทรา จนัทบรุ ีชลบรุ ีและระยอง รวมทัง้ 
ได้ยกระดบัความสามารถทางเทคโนโลยขีอง SMEs และบ่มเพาะผูป้ระกอบการฐานชวีภาพ ๖๐ ราย วางแผนการ matching 
ให้ผูป้ระกอบการในพืน้ที ่EECi พบกบัผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้จดักจิกรรมโครงการส่งเสรมินกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจรายละเอียด และเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญของโครงการต่อไป
    (๑.๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ได้ประกาศแล้ว ๒๑ แห่ง 
เช่น เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อมตะนคร ปิ่นทอง ซี.พี. (ระยอง) ที เอฟ ดี ๒ ยามาโตะ อินดัสทรีส์ Smart Park
     นอกจากนี้ ยังมีนิคมอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ยกระดับเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
และเขต/สวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC อีกกว่า ๒๐ แห่ง
   (๒) แผนพัฒนาพื้นที่	EEC	ประกอบด้วย ๖ แผนรายย่อย โดยมีจ�านวนโครงการและวงเงินลงทุน
ในเบื้องต้น ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการ จำานวนโครงการ วงเงินรวม
(ล้านบาท)

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ๑๖๘ ๙๘๘,๙๔๘.๑๐

๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๘๒ ๑๖,๒๓๙.๗๑

๓. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ๕๓ ๓๑,๐๒๘.๒๒

๔. การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี ๗๓ ๖,๗๖๗.๔๐

๕. การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ ศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์กลางการเงิน ๒๗ ๕๗๔.๐๐

๖. การพัฒนาระบบดิจิทัล ๒๒ ๑๗,๘๑๓.๙

รวมทั้งหมด ๔๒๕ ๑,๐๖๑,๔๗๑.๓๓
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    ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู ่	 ให้เป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart 
Community) สิง่แวดล้อมอจัฉรยิะ (Smart Environment) การคมนาคมขนส่งอจัฉรยิะ (Smart Mobility) พลงังานอจัฉรยิะ  
(Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การบริหารจัดการอัจฉริยะ (Smart Governance) โดยมีแผนการ
พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะตัวอย่างในพ้ืนท่ี	 EEC ๓ ส่วน คือ ๑)	 พัฒนาเมืองที่มีอยู่แล้ว โดยเน้นความเป็นอัจฉริยะที่มา
จากความต้องการของชุมชน ๒)	 ก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เช่น ลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ ๕๐ เป็นเวลา ๕ ปี เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่พื้นที่ทั่วไป และ ๓) พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่
ในพื้นที่	EEC	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกสบายตามแนวคิดอัจฉริยะทั้ง ๗ ด้าน ได้แก่  
(๑) Smart People (พลเมืองอัจฉริยะ) (๒) Smart Living (ความเป็นอยู่อัจฉริยะ) (๓) Smart Environment (สิ่งแวดล้อม
อจัฉรยิะ) (๔) Smart Mobility (การสัญจรอจัฉรยิะ) (๕) Smart Economy (เศรษฐกจิอจัฉรยิะ) (๖) Smart Energy (พลงังาน
อัจฉริยะ) และ (๗) Smart Governance (การบริหารจัดการอัจฉริยะ)

   (๓)	 สถานะโครงการส�าคัญ	(PPP	EEC	Track)	

    (๓.๑) โครงการพัฒนาสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออก ก�าหนดให้เอกชน

ยื่นข้อเสนอในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และคาดว่าจะเปิด 

ด�าเนินการปี ๒๕๖๖

    (๓.๒) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	 ๓	 สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา)  

ประกาศผลผู้ยื่นข้อเสนอเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และคาดว่าจะเปิด 

ด�าเนินการปี ๒๕๖๖

    (๓.๓) โครงการศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานอู ่ตะเภา ก�าหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคาดว่าจะเปิดด�าเนินการ 

ปี ๒๕๖๕

    (๓.๔) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ระยะที่	 ๓ ก�าหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอ 

ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคาดว่าจะเปิดด�าเนินการปี ๒๕๖๘

    (๓.๕) โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่	 ๓ ก�าหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในเดือนมกราคม 

๒๕๖๒ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคาดว่าจะเปิดด�าเนินการปี ๒๕๖๖
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   (๔) ด้านการลงทุน ได้ด�าเนินนโยบายดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงผ่านกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการชักชวนการลงทุน ตลอดจนการลงนาม

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและนักลงทุน โดยม ี

มูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ผ่านส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของประเทศ 

คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน ๑๘๓,๒๓๐ ล้านบาท โดยเป็นการลงทุน

ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณร้อยละ ๙๕ คิดเป็น 

มูลค่าเงินลงทุน ๑๗๕,๑๔๙ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ลงนาม 

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและนักลงทุน ตลอดจน

เครือข่ายในการพฒันาต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิการลงทนุ การพฒันาพืน้ที ่

พฒันาผูป้ระกอบการ บคุลากร และงานค้นคว้าวจิยักบัหน่วยงาน

ต่างประเทศในปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๗ ฉบับ ๙ หน่วยงาน

   (๕) ด้านการพัฒนาบุคลากรรองรับการลงทุนในพื้นที่

    (๕.๑) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาใหม่ด้วยการผลักดันอาชีวศึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ 

ในการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรฐับาล โดยได้คดัเลือก ๑๒ สถานศึกษาอาชวีะ 

ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ S-Curve ของรัฐ  

และความต้องการของการลงทุนยุคใหม่มาเป็นแกนในการ 

ขบัเคลือ่นโดยได้ประสานความร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ในการผลิต

บุคลากรสร้างประสบการณ์เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือ ภายใต้ชื่อ 

“ออีซีพีรีเมีย่มโมเดล” โดยม ีEEC เป็นแกนกลางร่วมกบักระทรวง

ศึกษาธิการและหน่วยงาน-สถานศึกษาที่เก่ียวข้อง ภายใต้ 

ความร่วมมือกับกลุ ่มองค์กรในประเทศและผู้ลงทุนระหว่าง

ประเทศท้ังหลาย อีกท้ังสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรัฐบาล

และเอกชนนานาชาติที่มีการลงทุนและการร่วมมือพัฒนากับ

ประเทศไทย 

    (๕.๒) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๔ ฉบับ ระหว่างส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ ๑) ขยายความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ 

ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามรูปแบบสัตหีบโมเดล พร้อมทั้งร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการผลิตและ 

พัฒนาก�าลังคน ๒) แต่งตั้งคณะท�างานวิจัยและพัฒนาก�าลังคน EEC เพื่อสร้างเครือข่ายและประสานงานความร่วมมือกับ 

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ๓) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน หลกัสตูรฝึกอบรม

ระยะสัน้ ให้บคุลากรรวมถงึครแูละวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และทรพัยากรทีเ่พยีงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มอตุสาหกรรม

ศักยภาพ  ๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามความเช่ียวชาญของแต่ละสถานศึกษา 

ในรูปแบบสัตหีบโมเดล และ ๕) แนะน�าบริษัทเอกชนที่เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีส่วนร่วมใน 

การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากนี้

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้รวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงาน (แยกตามสาขาการศึกษา) ของบริษัท 

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ 

ฐานข้อมูลความต้องการบุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการตลาดด้วย

มูลค่าเงินลงทุน

ในพื้นที่ EEC 
๑.๘ แสนล้านบาท 

เป็นการลงทุนใน 
๑๐ S-Curve 

๙๕%
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    (๕.๓) ได ้ฝ ึกอบรมให ้แก ่แรงงานใหม่และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ให ้มีทักษะรองรับ 

ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม  

จ�านวน ๑๐,๙๓๙ คน และในปัจจุบันมีจ�านวนแรงงานต่างด้าว

ที่ ได ้รับอนุญาตให ้ท�างานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก จ�านวน ๑๗๔,๙๕๖ คน 

	 	 ๕.๓.๒	 พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ

ชายแดน	 ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย 

กาญจนบรุ ีเชยีงราย มกุดาหาร นครพนม และนราธวิาส ซึง่มกีาร

ด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตาก สงขลา และสระแก้ว) 

เมื่อมีการลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของพื้นที่ และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 

    (๑.๑) ด�าเนินการในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ในพื้นที่ การจ้างงาน

ของแรงงานในพ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึน การสร้างความต้องการใช้วตัถดิุบในท้องถิน่เพิม่ขึน้ และก่อให้เกดิกิจกรรมท่ีต่อเนือ่งจากการลงทนุ 

เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ร้านค้า ศูนย์การค้า หอพัก/บ้านเช่า

    (๑.๒) พฒันาระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการทีม่เีพิม่ขึน้และมคีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบคมนาคม ไฟฟ้า ประปา 

โรงเรียน และโรงพยาบาล และสามารถเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ 

    (๑.๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการประกอบอุตสาหกรรม และกิจกรรม

เกี่ยวเนื่อง เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อน รบกวนแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร่)

ตาก ต�าบลท่าสายลวด อ�าเภอแม่สอด ๘๓๖.๗๒

สงขลา ต�าบลส�านักขาม อ�าเภอสะเดา ๙๙๕.๕๓

สระแก้ว ต�าบลป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ ๖๖๐.๕๖

    ทั้งนี้ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการก่อสร้าง	นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๕ กันยายน ๒๕๖๑) 

เหน็ชอบการลงทนุโครงการแล้ว และนคิมอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก อยูร่ะหว่างปรบัปรงุรายงาน

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และแบบรายละเอยีด (Detail Design) ให้สอดคล้อง

กับขอบเขตที่ดิน 

อนุญาตให้

แรงงานต่างด้าว
ท�างานใน EEC

แล้ว ๑.๗๔ แสนคน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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   (๒) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ได้ด�าเนนิการพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

โครงสร้างพื้นฐาน

๑) ตาก ด่านศุลกากรแม่สอด และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ ก่อสร้างบนที่ดิน

ราชพัสดุเนื้อที่ ๑๒๐ ไร่

๒) สระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดน

บ้านคลองลึก โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) 

และโครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ)

๓) ตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่

๔) สงขลา ด่านศุลกากรสะเดา โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 

โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ ๒ ด่านศุลกากรสงขลา 

โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ และด่านศุลกากรบ้านประกอบ

๕) หนองคาย ด่านศุลกากรหนองคาย และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ 

พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

๖) กาญจนบุรี ด่านศุลกากรสังขละบุรี และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน�้าร้อน 

ระยะที่ ๑

๗) เชียงราย ด่านศุลกากรแม่สาย โครงการสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกด่านศุลกากรแม่สาย 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงของ 

ด่านศุลกากรเชียงแสน และโครงการก่อสร้างอาคารที่ท�าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่

และสิ่งปลูกสร้างประกอบ

๘) มุกดาหาร ด่านศุลกากรมุกดาหาร และโครงการก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ด่านศุลกากรมุกดาหาร

๙) นครพนม ด่านศุลกากรนครพนม และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่

พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

๑๐) นราธิวาส ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ด่านศุลกากรตากใบ 

และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนราธิวาส โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติม

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ ๓ และโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้าง

ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
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   (๓) ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในกิจการเป้าหมายและในพื้นที่พัฒนา โดยเน้นกิจการ

เป้าหมายที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพ้ืนที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป

วัตถุดิบในพื้นท่ี รวมทั้งสามารถส่งออกไปยังตลาดในประเทศ

เพื่อนบ้านหรือต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษี

ในระดับสูงเป็นพิเศษกว่าพื้นท่ีอื่น ท้ังน้ี ปัจจุบันมีผู้ลงทุนและ 

ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

รวม ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้ขอรับส่งเสริมการลงทุน 

จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประมาณ  

๙,๐๐๐ ล้านบาท และผูไ้ด้รบัสทิธลิงทนุในพืน้ทีพ่ฒันาในเขตพฒันา 

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด กาญจนบุรี และตาก วงเงินลงทุน

โครงการประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มการจ้างงาน

และกระตุ ้นเศรษฐกิจในพื้นท่ี และเพ่ิมโอกาสการลงทุนของ 

ภาคเอกชนโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 	 ๕.๓.๓	 บริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือช่องผ่านแดน 

ที่ส�าคัญ	

   (๑) จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาท�างานในลักษณะไป-กลับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

อย่างถกูกฎหมายควบคูกั่บการออกมาตรการด้านสาธารณสขุในการตรวจและประกนัสขุภาพของคนต่างด้าว ซึง่จะช่วยแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดค่าใช้จ่ายของผูป้ระกอบการและแรงงานต่างด้าว ลดปัญหาแรงงานต่างด้าวลกัลอบเข้าเมอืง 

รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อข้ามพรมแดนและปัญหาการค้ามนุษย์ 

   (๒) จัดตั้งศูนย์คุ้มครองแรงงานในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน เพื่อรับและวินิจฉัยค�าร้อง 

ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 

๑๐ จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  

๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยมีผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์คุ้มครองแรงงานฯ ๔,๖๕๖ คน 

   (๓) เสริมสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยเพื่อดูแลคุ้มครองแรงงานไทย

และแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท�างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับการคุ้มครองกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

แก่สถานประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นการป้องกันและลดอันตรายและโรคอันเนื่องจากการท�างาน รวมถึง

ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนแก่นายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีแรงงานเข้าร่วม จ�านวน ๒,๖๖๗ คน 

   (๔) พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 

ลุม่แม่น�า้โขงและภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และพฒันาความร่วมมอืการพฒันาฝีมอืแรงงานในทกุระดบัชัน้ เพือ่ให้แรงงาน

ในกลุม่ประเทศอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงมสีมรรถนะและทกัษะฝีมอืตามมาตรฐานเทยีบเท่าระดบัสากลอนัจะน�าไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งและยั่งยืนและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะฝีมือ ระหว่างบุคลากรฝึก

ของกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศไทยให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ�านวน ๒,๐๐๓ คน 

   (๕) เสรมิสร้างความรูใ้ห้แก่นายจ้าง	ลกูจ้าง	และคณะกรรมการทวภิาคใีนสถานประกอบกจิการ

ให้ทราบถึงสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ ประเทศกรอบความร่วมมือ (ASEAN+3) 

และประเทศต้นแบบด้านสวัสดิการแรงงาน รวมท้ังแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๕,๖๔๓ คน

มีการ

ขอรับการส่งเสริม
การลงทุนแล้ว 

รวม

๑.๓ หมื่นล้านบาท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๖) เพิ่มทักษะก�าลังแรงงาน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุ ่งเน้นฝึกอบรมแรงงาน 

ในสถานประกอบการท่ัวไป เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในท้องถ่ิน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม  

จ�านวน ๑๑,๘๖๙ คน

   (๗) เตรียมความพร้อมด้านแรงงาน	 โดยฝึกอบรมให้แก่แรงงานใหม่และนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป ให้มีทักษะรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน  

ในพื้นที่ EEC โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน ๑๐,๙๓๙ ราย และในปัจจุบันมีแรงงานตางด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�างาน 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�านวน ๑๗๔,๙๕๖ คน

 ๕.๔	 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ณ	จุดเดียว	(National	Single	Window:	NSW)

  ระบบการเช่ือมโยงข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ ณ จดุเดยีว เป็นระบบกลางการเชือ่มโยงข้อมลูของประเทศมโีครงสร้าง

พื้นฐานทั้งในส่วน Hardware Software และระบบเครือข่ายพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน 

ประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออก และพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ ASEAN Single 

Window (ASW) แล้ว ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๔ ปัจจุบันระบบ NSW ให้บริการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชนประมาณเดอืนละ ๙.๑ ล้านเอกสารอเิล็กทรอนกิส์ โดยให้บรกิารเชือ่มโยงข้อมลูแบบไร้เอกสารระหว่างกรมศลุกากร

และผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ และมีการเชือ่มโยงระหว่างหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ  ได้ครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทกุสินค้า

ที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 

 	 ๕.๔.๑	 หน่วยงานที่มีระบบพร้อมรองรับเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ	NSW	

   (๑) หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ	 NSW อย่างเป็นทางการแล้ว ๓๗ หน่วยงาน ได้แก่ 

กรมศุลกากร กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและพนัธ์ุพชื ส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

กรมการขนส่งทางบก ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมควบคุมโรค กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ สถาบันไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส�านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย การท่าเรือ

แห่งประเทศไทย กรมการค้าภายใน ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

กรมธุรกิจพลังงาน ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กรมสรรพสามิต ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กรมศลิปากร บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) ส�านกังาน

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมประมง บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย จ�ากดั กรมการค้าต่างประเทศ กรมวชิาการเกษตร 

กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมปศุสัตว์ กรมการปกครอง 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และส�านกังาน

ประกันสังคม

   (๒) หน่วยงานที่เชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลแบบ	 B2G	 (Business	 to	 Government)	 

ผ่านระบบ	NSW อย่างเป็นทางการ ๑๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมศลุกากร การท่าเรอืแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กรมเชือ้เพลงิ 

กรมควบคุมโรค ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมธุรกิจพลังงาน  

การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต กรมประมง กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส�านักงาน

ประกันสังคม เชื่อมโยงการช�าระเงินสมทบของผู้ประกอบการ

ระบบ NSW 
ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูล

เฉลี่ยเดือนละ ๙.๑ 
ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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 	 ๕.๔.๒	 เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ	Single	Form	(B2G)	ผ่านระบบ	NSW 

   (๑) สินค้าวัตถุอันตราย การบริการระบบสร้างค�าขอใบแจ้งการน�าเข้า/ส่งออกสินค้าเคมี 

วตัถอุนัตรายด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ Single Entry Form ส่งให้กบั ๘ หน่วยงาน (กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมประมง กรมปศสัุตว์ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมธุรกิจพลังงาน ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมวิชาการเกษตร และกรมการ

อุตสาหกรรมทหาร) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถยื่นค�าขอใบแจ้งการน�าเข้า/ส่งออกสินค้าควบคุม ผ่านเว็บไซต ์

ของ NSW ได้โดยตรง โดยกรอกข้อมลูเพยีงครัง้เดยีวแล้วน�าข้อมลูดังกล่าวไปจดัท�าทัง้ใบแจ้งการน�าเข้า/ส่งออกสนิค้าควบคมุ 

ใบอนุญาต และใบขนสินค้าได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้ทันที ซึ่งมีหน่วยงานที่เปิดใช้

ระบบ Single Entry Form แล้ว ดังนี้

หน่วยงาน วันที่เปิดใช้ระบบ

๑)  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๑ กันยายน ๒๕๕๙

๒)  กรมธุรกิจพลังงาน ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

๓)  กรมประมง ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔)  กรมการอุตสาหกรรมทหาร ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕)  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖)  กรมปศุสัตว์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

   ทั้งนี้ ยังคงเหลืออีก ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร และส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ   

   (๒) สินค้ายางพารา	 ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ Single Form Rubber ส�าหรับสินค้า

ยางพารา ร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และกรมศุลกากร โดยได้จัดท�าโครงสร้างข้อมูลเพื่อ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการผ่านระบบ NSW ซึ่งอยู ่ระหว่างการพัฒนาระบบค�าขอใบผ่านด่านศุลกากรและ 

ช�าระค่าธรรมเนียมในการส่งออกยางพาราออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งค�าขอหนังสือใบรับรองคุณภาพและพัฒนาระบบ 

Single Form Rubber ต่อไป

   (๓) สินค้าน�้าตาล ได้ก�าหนดกระบวนการและโครงสร้างข้อมูลส�าหรับ Single Form สินค้า 

น�้าตาล และจะมีการก�าหนดแนวทางในการควบคุมปริมาณน�้าตาลให้เพียงพอส�าหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออก

ไปนอกราชอาณาจกัร โดยจะน�าข้อมลูจากทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และผู้ทีเ่กีย่วข้อง มาพิจารณาเพือ่หาแนวทางในการควบคุม

น�้าตาลที่เหมาะสมต่อไป 

   (๔) หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	 (Certificate	 of	 Origin) อยู่ระหว่างด�าเนินการออก 

หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า โดยจะพัฒนาระบบค�าขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 

NSW แบบ Single Form ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการขอหนังสือรับรองดังกล่าว ช่วยประหยัดเวลา

และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๒

   (๕) หนังสือใบรับรอง	 (Sanitary	 and	 Phyto-sanitary	 Certificate:	 SPS) (ใบรับรอง 

สขุอนามยัพชื และใบรบัรองสขุอนามยั health certificate ส�าหรบัสัตว์) อยูร่ะหว่างการพฒันาระบบค�าขอหนงัสอืใบรบัรอง

ที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์ท่ีส่งออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  

NSW แบบ Single Form ซึง่จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกสินค้าประเภทพชืและสัตว์ สามารถลดระยะเวลา และ

ค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการภายในปี ๒๕๖๒ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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๖.	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

 ๖.๑	 การพัฒนาระบบขนส่งทางบก

	 	 ๖.๑.๑	 โครงการรถไฟความเร็วสูง

   (๑) โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน เป็นโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร ์

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ จากกรงุเทพฯ-หนองคาย โดยมคีวามคบืหน้า 

สรุปได้ ดังนี้

เส้นทางการก่อสร้าง
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) การดำาเนินการ

ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

ช่วงกลางดง-ปางอโศก ๓.๕ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีผลการด�าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๔๐

ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ๑๑ ได้เริ่มประกวดราคาและคาดว่าจะได้เริ่มก่อสร้าง

ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ช่วงแก่งคอย-บันไดม้า-โคกกรวด-

ล�าตะคอง-โคราช

๑๑๙.๕ - ประกวดราคาเดือนมกราคม ๒๕๖๒

- คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนเมษายน ๒๕๖๒

ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง-

นวนคร-บ้านโพธิ์-พระแก้ว-สระบุรี-

แก่งคอย-เชียงรากน้อย

๑๑๙ - อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบรายละเอียด 

- คาดว่าจะประกวดราคาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑-

มีนาคม ๒๕๖๒

ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย

ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย - อยู่ระหว่างจัดท�ารายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

    นอกจากน้ี ได้ก�าหนดกรอบนโยบายในเรื่องการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่ง 

ทางรางแห่งชาติส�าหรับประเทศไทยแล้ว และจะได้มีการจัดท�าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงต่อไปด้วย

   (๒) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น มีความคืบหน้าสรุปได้  

ดังนี้ 

    (๒.๑)	 โครงการรถไฟความเร็วสูง	 ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่	 แบ่งการพัฒนาออกเป็น  

๒ ระยะ คือระยะที่ ๑ เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และระยะที่ ๒ เส้นทางพิษณุโลก-เชียงใหม่ โดยระยะที่ ๑  

เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลกฝ่ายญี่ปุ ่นได้ส่งรายงานการศึกษาการด�าเนินโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ให้ฝ่ายไทยแล้ว  

และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact  

Assessment: EIA) แล้ว โดยแบ่งระยะการก่อสร้าง ออกเป็น ๒ สัญญา คือสัญญาที่ ๑ จากสถานีบางซื่อ-ดอนเมือง-อยุธยา  

และสัญญาที่ ๒ จากอยุธยา-พิษณุโลก ส่วนระยะที่ ๒ เส้นทางช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอรายงาน EIA 

ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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    (๒.๒)	 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟ 
ความเร็วสูง	 ได้มีการจัดท�าข้อสรุปเก่ียวกับแนวคิดในการประเมินผลประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทาง 
โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให ้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�าแผนดังกล่าวแล้ว โดยสามารถสรุปมูลค่าผลตอบแทนจากการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 
ในการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟความเร็วสูงต่อไป 
    (๒.๓)	 Southern	Corridor	[กาญจนบุร	ี(บ้านพนุ�า้ร้อน)-กรงุเทพฯ-แหลมฉบงั	และกรงุเทพฯ-
อรัญประเทศ]	ได้ทดลองเดินรถขนส่งสินค้าจากหนองปลาดุก-แหลมฉบัง เพื่อทดลองคุณภาพรางขนาด ๑ เมตร ซึ่งจะต้องมี 
การศึกษาเพิ่มเติมก่อนท่ีจะด�าเนินการจัดตั้งบริษัท จ�ากัด หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) 
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นได้เสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถ ได้แก่ ๑) ด้านความปลอดภัยของราง 
๒) การจัดพื้นที่ (zoning) ในการเดินรถ และ ๓) การปรับปรุงจุดเชื่อมต่อและการเข้าถึงระบบรถไฟกับแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
และรถไฟชานเมืองสายสีแดง
   (๓) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงู	ขนาดรางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร โดยมคีวามคบืหน้าสรปุได้ ดงันี ้
    (๓.๑)	 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ–หัวหิน ระยะทาง ๒๑๑ กิโลเมตร  
ได้ปรับปรุงรายงาน EIA (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมที่ให้เพิ่มข้อมูลในส่วนของแบบโครงสร้างสะพานพระราม ๖ โดยขณะนี้อยู ่ระหว่างปรับปรุงรายงานฯ  
ตามความเห็นของส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
    (๓.๒) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	๓	สนามบิน	(ดอนเมือง	สุวรรณภูมิ	และอู่ตะเภา) 
ระยะทาง ๑๙๓.๕ กิโลเมตร คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) เห็นชอบและอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูง 
เชื่อม ๓ สนามบิน ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน [PPP (Public Private Partnership) Net Cost]  
โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า  
ค่าพัฒนาพ้ืนที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมท้ังด�าเนินงานบริหารและ 
ซ่อมบ�ารุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา ๕๐ ปี และให้เอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและความเส่ียง 
ด้านจ�านวนผูโ้ดยสารของโครงการ (Ridership Risk) จดัเกบ็รายได้จากการพฒันาพืน้ทีโ่ครงการ ทัง้นี ้ได้ประกาศเชญิชวนเอกชน 
ร่วมลงทุนฯ เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีเอกชนผู้ซื้อเอกสารจ�านวน ๓๑ ราย และก�าหนดยื่นข้อเสนอภายใน 
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะสามารถเจรจาต่อรองเอกชนและประกาศผลการคัดเลือกได้ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ 
และจะลงนามในสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�ารายงาน EIA 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

219

  ๖.๑.๒	 โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่	รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ ดังนี้

   (๑) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน ๗ โครงการ มีผลการด�าเนินงานดังนี้ 

ช่วง
ระยะทาง 

(กิโลเมตร)
ผลการดำาเนินงาน

กำาหนดแล้ว

เสร็จ (ปี)

ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-

แก่งคอย

๑๐๖ สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๙๑.๑๒ 

สัญญาที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๐๐

๒๕๖๒

-

ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ๑๘๗ สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๘๖.๐๒ ๒๕๖๒

ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ๑๖๗ สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๕.๓๒ 

สัญญาที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๐.๓๒ 

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ช่วงลพบุรี-ปากน�้าโพ ๑๔๘ สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๐.๐๕

สัญญาที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๘.๐๖ 

๒๕๖๔

๒๕๖๔

ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ๑๓๒ สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๑๖.๘๖

สัญญาที่ ๒ อยู่ระหว่างการปรับแบบรายละเอียดใหม่

สัญญาที่ ๓ ได้ผลงานร้อยละ ๑.๑๔ 

๒๕๖๕

-

๒๕๖๔

ช่วงนครปฐม-หัวหิน ๑๖๙ สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๑๐.๙๐

สัญญาที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๒.๖๕ 

๒๕๖๔

๒๕๖๔

ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ๘๔ สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๑๗.๒๔ ๒๕๖๓

   (๒)	 โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน  

๗ โครงการ คือ ช่วงปากน�้าโพ-เด่นชัย ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี 

ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่

 	 ๖.๑.๓	 โครงการพัฒนารถไฟฟ้า จ�านวน ๙ โครงการ โดยมีสถานะการด�าเนินการ สรุปได้ดังนี้

   (๑) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	จ�านวน ๖ โครงการ ได้แก่ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต  

สายสีน�้าเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวล�าโพง-บางแค สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สายสีชมพู ช่วงแคราย-

มีนบุรี สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง 

   (๒)	 โครงการที่อยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ

โครงการเพ่ิมเติม	 จ�านวน ๒ โครงการ คือ สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม  

ช่วงบางซื่อ-หัวล�าโพง

   (๓) โครงการที่ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง	 เชื่อม	 ๓	 สนามบิน	 

คือ โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การสรรหาเอกชนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
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 	 ๖.๑.๔	 โครงการพัฒนาการขนส่งทางถนน ได้ด�าเนินการดังนี้

   (๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ�านวน ๓ เส้นทาง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการ ระยะทาง (กิโลเมตร) กำาหนดเปิดให้บริการ (ปี)

สายพัทยา-มาบตาพุด ๓๒ ๒๕๖๓

สายบางปะอิน-นครราชสีมา ๑๙๖ ๒๕๖๓

สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ๙๖ ๒๕๖๔

   (๒)	 โครงการก่อสร้างทางหลวง จ�านวน ๒๑ สายทาง โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ ดังนี้

    (๒.๑)	 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	จ�านวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) ทางหลวงหมายเลข ๔ 

กระบี่-อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดกระบี่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ อ�าเภอบ้านบึง-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๑- 

อ�าเภอบ้านค่าย ตอน ๓ จังหวัดระยอง และ ๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ�าเภอบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตอน ๒  

จังหวัดฉะเชิงเทรา

    (๒.๒)	 โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง จ�านวน ๑๘ โครงการ ได้แก่ ๑) ทางหลวงหมายเลข 

๓๐๔ อ�าเภอกบินทร์บุรี-อ�าเภอวังน�้าเขียว ตอน ๓ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี ๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔  

อ�าเภอกบินทร์บุรี-อ�าเภอปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จังหวัดปราจีนบุรี ๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔ อ�าเภอปราสาท- 

อ�าเภอขุขันธ์-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอน ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ๔) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ อ�าเภอร้องกวาง- 

อ�าเภองาว ตอน ๒ จังหวัดแพร่ ๕) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวง

หมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ๖) ทางหลวงหมายเลข ๔ อ�าเภอตะกั่วป่า-บ้านเขาหลัก-บ้านโคกกลอย 

จังหวัดพังงา ๗) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สามแยกดอยติ-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๘) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ ทางแยก 

ต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข ๒ กบัถนนวงแหวนรอบเมอืงอดุรธาน ี(ตอนเหนอื) จงัหวดัอดุรธาน ี๙) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ 

สามแยกดอยติปราสาท-ขุขันธ์-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอนอ�าเภอปราสาท-บ้านกระเทียม จังหวัดสุรินทร์  

๑๐) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ อ�าเภอปราสาท-ขุขันธ์-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอนบ้านกระเทียม-อ�าเภอสังขะ  

จงัหวดัสริุนทร์ ๑๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ อ�าเภอปราสาท-อ�าเภอขขุนัธ์-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอนอ�าเภอขนุหาญ- 

แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ จังหวัดศรีสะเกษ ๑๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ อ�าเภอแก้งคร้อ-อ�าเภอชุมแพ  

ตอนอ�าเภอแก้งคร้อ-อ�าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๑๓) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า ต�าบลไม้รูด- 

บ้านคลองจาก จังหวัดตราด ๑๔) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ บ้านนาไคร้-อ�าเภอค�าชะอี ตอนบ้านนาไคร้-อ�าเภอหนองสูง  

ก่อสร้างทางหลวง
และ

ทางหลวงชนบท 
แล้วเสร็จ ๙ โครงการ
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จังหวัดมุกดาหาร ๑๕) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ บ้านนาไคร้-อ�าเภอค�าชะอี ตอนหนองสูง-อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  

๑๖) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ�าเภอหว้านใหญ่-อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร ๑๗) ทางหลวงหมายเลข ๒๙๐  

ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘  

จังหวัดนครราชสีมา และ ๑๘) ทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๑ เชียงราย-อ�าเภอขุนตาล ตอนบ้านหัวดอย-บ้านใหม่มงคล  

จังหวัดเชียงราย 

   (๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท	จ�านวน ๑๙ สายทาง โดยมสีถานะการด�าเนนิการสรปุได้ ดงันี้ 

    (๓.๑)	 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	 จ�านวน ๖ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้าง

ทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง๑ ง๒ 

ง๔ และ ง๕ ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก (ตอนที่ ๒) ผังเมือง 

รวมเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔) โครงการขยายราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนท่ี ๒) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓- 

คลองมหาสวัสดิ์ ๕) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายแยก ทางหลวงหมายเลข ๓๓-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก  

อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ ๖) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทางหลวง

หมายเลข ๓๓-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

    (๓.๒)	 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 จ�านวน ๑๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการ

ก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๒) โครงการถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์  

(บริเวณถนนมหาเทพ) จังหวัดนครสวรรค์ ๓) โครงการถนนสาย จ๑ ผังเมืองรวมเมืองเลย จังหวัดเลย ๔) โครงการก่อสร้าง

ระบบระบายน�้าและป้องกันน�้าท่วม สาย ก๒ และ ก๓ ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๕) โครงการถนนต่อเชื่อม

ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนอื-ใต้) ตอน NS1 ๖) โครงการถนนต่อเชือ่มถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก 

(แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ๗) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3  

๘) โครงการถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนอื-ใต้) ตอน CD Road ๙) โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ์ 

๑๐) โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓) ๑๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก ผังเมืองรวม 

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๑๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข ๔-ทางหลวง

หมายเลข ๔๐๕๔ เลียบแนวชายแดน อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ ๑๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ง๒ 

ง๓ ค๑ และ ค๒ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก

   (๔) โครงการก่อสร้างทางพิเศษ	จ�านวน ๒ โครงการ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ ดังนี้

    (๔.๑)	 โครงการทีก่่อสร้างแล้วเสรจ็	จ�านวน ๑ โครงการ คอื โครงการทางเชือ่มจากทางพิเศษ

ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษศรีรัช ด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ)

    (๔.๒)	 โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง	จ�านวน ๑ โครงการ คือ 

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

 	 ๖.๑.๕	 โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ	 (Natural	 Gas	 Vehicle:	 NGV) จ�านวน  

๔๘๙ คัน วงเงิน ๑,๗๘๔.๘๕๐ ล้านบาท เพื่อน�ามาใช้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ที่ใช้น�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�าทาง โดยได้ 

ลงนามสัญญาจัดซ้ือรถโดยสารปรับอากาศ NGV จ�านวน ๔๘๙ คัน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และก�าหนดส่งมอบ 

รถโดยสารปรับอากาศ NGV จ�านวน ๔๘๙ คัน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งให้ 

ทุเลาการบังคับตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่อนุมัติให้สั่งซื้อและจ้างซ่อมแซมและ 

บ�ารุงรักษารถโดยสารฯ NGV โดยมิให้น�ามติดังกล่าวไปด�าเนินการใด ๆ ที่มีผลผูกพันเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะม ี

ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเป็นอย่างอื่น และต่อมาศาลปกครองกลางได้มีค�าส่ังเม่ือวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพิกถอนค�าสั่ง

รับค�าฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีและมีค�าสั่งรับค�าฟ้องไว้พิจารณาและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ซึ่งขณะนี้องค์การ 

ขนส่งมวลชนกรุงเทพอยู่ระหว่างรอรับรถโดยสารเพื่อน�ามาใช้บริการ ดังนี้
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งวดที่ จำานวนรับมอบ (คัน) ช่วงเวลา

๑ ๑๐๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒ ๑๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓ ๑๘๗ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

	 ๖.๒	 การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ

  ๖.๒.๑	 พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   (๑)	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ระยะท่ี	 ๒ มีความคืบหน้าในการด�าเนินการ ดังนี้ 

๑) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ (ชั้น B2 ช้ัน B1 และช้ัน G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร 

เทียบเครื่องบินหลังที่ ๑ และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) ปัจจุบันมีผลการด�าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๒ และ ๒) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันมีผลการด�าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๕  

คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓

   (๒)	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ระยะที่	 ๓ ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ  

๑) โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ เพื่อขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสาร 

เพิ่มขึ้นอีก ๓๐ ล้านคนต่อปี โดยได้จัดท�า TOR ประกาศจัดหาผู้รับจ้างและย่ืนซองเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ๒) โครงการ

ก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ ๓ ความยาว ๓,๗๐๐ เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

	 	 ๖.๒.๒	 พัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด	 จังหวัดตาก ได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด 

จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมด้านการขนส่งทางอากาศ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก และรองรับ 

การลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมท้ังเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและ

สนับสนุนการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ�าเภอแม่สอดและใกล้เคียง โดยขณะนี้งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและงานก่อสร้าง 

ทางขับลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทางว่ิง ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง  

มีผลการด�าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๘ ทั้งนี้ คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔

	 	 ๖.๒.๓	 พฒันาท่าอากาศยานเบตง	จงัหวดัยะลา	ได้ด�าเนนิโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จงัหวดัยะลา 

เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางการคมนาคมทางบกไปอ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อ 

การเดนิทาง ประกอบกบัรฐับาลมนีโยบายในการพฒันาพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จงึส่งเสรมิให้มกีารเดินทางทางอากาศ 

ในพืน้ที ่โดยพฒันาท่าอากาศยานเบตงเพือ่แก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม และสนบัสนนุการพฒันาด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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และความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งมีผลด�าเนินการ ดังนี้ ๑) งานจัดซื้อที่ดิน ด�าเนินการแล้ว ๑๖๔ แปลง (๑๓๐ ราย) และอยู่ระหว่าง 

การด�าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต�าบลยะรม อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๕ แปลง ประมาณ ๑๐ ไร่ (๓ ราย) ๒) งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่น ๆ  

มผีลการด�าเนนิการคดิเป็นร้อยละ ๖๔.๓๖ และ ๓) งานก่อสร้างอาคารทีพั่กผูโ้ดยสารและอาคารประกอบ มผีลการด�าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๔ 

	 	 ๖.๒.๔	 พัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา รัฐบาลมี 

นโยบายในการพฒันาท่าอากาศยานอูต่ะเภาให้เป็นท่าอากาศยาน

เชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓ ของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณการจราจร 

ทางอากาศท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต และแบ่งเบาภาระของ 

ท่าอากาศยานสวุรรณภมูแิละท่าอากาศยานดอนเมอืง นอกจากนี้ 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภามีความเหมาะสมในการด�าเนินกิจกรรม

ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: 

MRO) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ และม ี

ศนูย์ซ่อมบ�ารงุอากาศยานของบรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) 

ตั้งอยู่ ดังนั้น จึงได้ด�าเนินโครงการน�าร่องในส่วนของการจัดตั้ง 

ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ซึ่งบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท แอร์บัส (Airbus) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อร่วมกันศึกษาตามขั้นตอน 

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อผูกพันทางธุรกิจ และได้ลงนามในบันทึก

เบื้องต้นว่าด้วยการให้สิทธ์ิแก่บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อประกอบกิจการบนพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญากับ Airbus ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

	 	 ๖.๒.๕	 แก้ไขปัญหาการบินพลเรอืน	ได้ด�าเนนิการปฏริปูกฎหมายด้านการบนิทีล้่าสมยัด้วยการแก้ไขเพิม่เตมิ 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  

(International Civil Aviation Organization: ICAO) เพื่อแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

การพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 

 ๖.๓	 การพัฒนาระบบการขนส่งทางน�้า

 	 ๖.๓.๑	 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น�้าเจ้าพระยา	 ได้ปรับปรุงท่าเรือจ�านวน ๑๗ แห่ง  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและการเช่ือมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือโดยสาร รถไฟฟ้า  

รถประจ�าทาง โดยยกระดับท่าเรือโดยสารสาธารณะจากท่าเทียบเรือเป็นสถานีเรือ เพื่อให้มีความปลอดภัยและ 

มคีวามสะดวกสบายต่อผูโ้ดยสาร และขณะนีอ้ยูร่ะหว่างจดัท�าหลกัเกณฑ์การด�าเนนิการการบริหารท่าเรอื และในระยะต่อไป 

จะมีการซ่อมแซมปรับปรุงท่าเรือต่าง ๆ รวม ๒๒ แห่ง โดยเป็นท่าเรือที่รองรับการยกระดับการเป็นสถานีเรือ ๑๑ แห่ง  

และท่าเรือในแม่น�้าเจ้าพระยา อีก ๑๑ แห่ง รวมทั้งจะมีการพัฒนาพื้นที่และติดตั้งระบบ เช่น การกั้นพื้นที่ การติดตั้งป้าย 

บอกสถานีเรือและข่าวสารทั่วไป และการจัดหาเครื่องจ�าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

	 	 ๖.๓.๒	 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส�ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 

เขือ่นยกระดบัในแม่น�า้เจ้าพระยาและแม่น�า้น่านเพือ่การเดนิเรือ (ปี	๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการเดนิเรอื 

ในแม่น�้าเจ้าพระยาและแม่น�้าน่าน โดยให้เรือกินน�้าลึกไม่น้อยกว่า ๕ เมตร สามารถเดินเรือได้จากปากแม่น�้าเจ้าพระยา- 

จังหวัดนครสวรรค์ และเรือกินน�้าลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร สามารถเดินเรือได้จากจังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร โดยให้สามารถใช้

เดินเรือได้ตลอดปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา โดยมีผลการด�าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๖๔ 

ท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา

จะเป็นท่าอากาศยาน
เชิงพาณิชย์

แห่งที่ ๓ ของประเทศ



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖

224

  ๖.๓.๓	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่น�้าป่าสัก เพื่อเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าทางน�้าของ 

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมายงัท่าเรอืต่าง ๆ  ในเขตท่าเรอืศรรีาชาและท่าเรอืแหลมฉบงั โดยขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

ศกึษาออกแบบรายละเอยีดและศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยมผีลการด�าเนนิการคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๓ ส่วนงานก่อสร้าง 

และควบคุมงานเข่ือนป้องกันตลิ่งพังในแม่น�้าป่าสัก ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๑) จ�านวน ๓ ตอน ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การก่อสร้าง โดยมีผลการด�าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๗

	 	 ๖.๓.๔	 โครงการศึกษาความเหมาะสมและส�ารวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือส�าราญขนาดใหญ	่

(Cruise)	จงัหวดักระบี	่และอ�าเภอเกาะสมยุ	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีอยูร่ะหว่างการศกึษาความเหมาะสมและส�ารวจออกแบบ 

โดยมีผลการด�าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๕๔

	 	 ๖.๓.๕	 โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก	 ระยะยาว	 

(การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่)	แบ่งการด�าเนินการเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่	๑	การพัฒนาเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและรถยนต์ 

อยูร่ะหว่างการศกึษาความเหมาะสมเพือ่เพิม่ศกัยภาพท่าเทียบเรอืขนส่งสินค้าเพือ่สนบัสนนุด่านชายแดนสิงขร เช่ือมโยงระบบ 

การขนส่งสนิค้าและการท่องเทีย่วเส้นทาง East-West Ferry โดยเส้นทางท่ีมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาเป็นท่าเรอืเฟอร์รีเ่พือ่ขนส่ง 

ผูโ้ดยสารและรถยนต์ คอื เส้นทางปากน�า้ปราณบรุ-ีท่าเรอืพาณชิย์สตัหบี ซึง่จะเร่งรดัออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อม

ให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑ และส่วนที่	๒	การพัฒนาเรือโดยสารขนส่งผู้โดยสาร	รถยนต์	และรถบรรทุก จะด�าเนินโครงการ

ศึกษาทบทวน ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาท่าเรือ RoRo Ferry เส้นทางจุกเสม็ด-

ปราณบุรี หรือบริเวณใกล้เคียงที่มีศักยภาพ

	 	 ๖.๓.๖	 โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้า

ทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง	 โดยจะสร้างรางรถไฟและใช้ 

เครื่องมือยกขนชนิดปั ้นจั่นเดินบนรางคร่อมรางรถไฟเพื่อ 

หลีกเลี่ยงการเคลื่อนขบวนรถไฟในการบรรทุกหรือขนถ่าย 

ตู้สินค้าขึ้นลงขบวนรถไฟ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมี 

ผลการด�าเนนิการคดิเป็นร้อยละ ๙๘.๘๐ และจะเปิดให้บรกิารได้ 

ในปี ๒๕๖๑ 

	 	 ๖.๓.๗	 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั ่ง	 

(ท่าเทยีบเรอื	A)	ทีท่่าเรอืแหลมฉบงั	เพือ่ให้บรกิารท่าเรอืชายฝ่ัง

เป็นการเฉพาะ ซึง่ขณะนีง้านก่อสร้างด�าเนนิการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๖๑

ศูนย์การขนส่ง
ตู้สินค้ารถไฟ

และท่าเทียบเรือชายฝั่ง 

(ท่าเทียบเรือ A) 

ท่าเรือแหลมฉบัง 

จะเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๑
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 ๖.๔	 การแก้ไขปัญหาการจราจร

  รฐับาลตระหนกัว่าปัญหาการจราจรได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�านวนมาก ดงันัน้ จงึได้เร่งรัดการด�าเนนิ

โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบก ทั้งระบบรางและทางถนน รวมถึงการเชื่อมโยงกับการคมนาคม

ขนส่งทางน�้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาการจราจร โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้ 

  ๖.๔.๑	 ก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานคร รวม ๓ ระยะ มีผลการด�าเนินการสรุปได้ ดังนี้

   (๑)	 มาตรการระยะเร่งด่วน ได้ด�าเนนิโครงการท�าการจราจรวนันีใ้ห้ดกีว่าเมือ่วาน (Before and after 

will be better) เพือ่แก้ไขปัญหาการจราจร ซึง่เริม่ด�าเนนิการกบัถนนสายหลกั ๒๑ สาย ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร โดยปรบัปรงุ

ทางกายภาพถนน รวม ๔๓ จุด กวดขันวินัยจราจรของผู้ขับขี่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลย ี

ด้านการจราจรมาเป็นเครื่องมือช่วยเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรในการกวดขันวินัยจราจรของผู้ขับขี่ 

   (๒)	 มาตรการระยะที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๐)	ได้เน้นมาตรการเชงิสนบัสนนุทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วน 

เพื่อรองรับโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีในปัจจุบันและโครงข่ายที่ก�าลังจะเปิดให้บริการ และมาตรการด้านจราจร เช่น สนับสนุน 

การจัดท�าแผนการเดินทางส�าหรับหน่วยราชการและเอกชนที่สมัครใจ ภาษีน�้ามันอุดหนุน ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า มาตรการ

จ�ากัดความเร็วแบ่งตามช่องจราจรบนทางสายหลักเข้า-ออกตัวเมืองที่การจราจรไม่คับคั่ง 

   (๓) มาตรการระยะที่ 	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔)	 ได ้เน ้นมาตรการสนับสนุนและจ�ากัด 

สิทธิในพื้นที่ โดยได้ก�าหนดมาตรการการช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนที่จ�าเป็นต้องสัญจรด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ในพื้นที่โดยรอบเขตพื้นที่วิกฤต ดังนี้

    (๓.๑)	 การปรับหรือเพิ่มเส้นทางเดินรถสาธารณะโดยใช้ทางด่วนเพื่อเป็นทางเลือก 

ในการเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงการก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยให้ระบุระยะเวลาเริ่มเดินรถให้ชัดเจน 

    (๓.๒)	 การจัดหารถโดยสารรับ-ส่ง	 (Shuttle	 bus)	 จากพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าไปยัง 

จุดเชื่อมต่อการเดินรถ	 เช่น สถานีรถไฟฟ้าหรือสถานีรถไฟ โดยได้ก�าหนดเส้นทางและหาผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร 

รับส่งในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบด้านการจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า 

    (๓.๓)	 การก่อสร้างทางเชื่อม	 (Skywalk)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึง

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ โดยไดเ้ร่งรัดการก่อสร้างทางเชือ่มบรเิวณสถานีรถไฟบ้านทบัช้างเพือ่ให้สามารถเปิดบรกิารและ

อ�านวยความสะดวกได้โดยเร็ว

    (๓.๔)	 การปรบัปรงุคณุภาพเรอืโดยสารในคลองแสนแสบและการจดัเรอืด่วนโดยสารพเิศษ

ในคลองแสนแสบ	เพื่อจอดรับ-ส่งเฉพาะท่าเทียบเรือส�าคัญ 

    (๓.๕)	 การขยายเส้นทางเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบช่วงวัดศรีบุญเรือง-มีนบุร	ี 

โดยจดัเรอืโดยสารด่วนพเิศษเฉพาะท่าทีส่�าคัญและสามารถเช่ือมต่อกบัการเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า (ท่าวัดศรบีญุเรอืง-ท่าราม ๑ 

ท่าอโศก-ท่าประตูน�้า) รวมถึงขยายเส้นทางการเดินเรือโดยสารช่วงวัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า

    (๓.๖)	 การขยายซอยรามค�าแหง	๑๑๘	ซึง่เป็นซอยตนัให้สามารถเช่ือมต่อกับถนนศรนีครนิทร์-

ร่มเกล้า เพื่อช่วยระบายรถจากถนนรามค�าแหงซึ่งมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า 

	 	 ๖.๔.๒	 แก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 จากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า	 ๓	 สาย	

(สายสีเหลือง	สายสีส้ม	และสายสีชมพู)	มีการด�าเนินการดังนี้ 

   (๑)	 ถนนลาดพร้าว	ตามแนวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง	(ลาดพร้าว-ส�าโรง) ได้จดัให้

มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจอ�านวยความสะดวกและควบคุมสัญญาณไฟจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางถนนลาดพร้าว 

ปรับย้ายจุดขึ้น-ลงรถโดยสารประจ�าทางชั่วคราว และจัดเดินรถโดยสารปรับอากาศสาย ๑๔๕ เดินรถเฉพาะกิจ ตั้งแต่ 

ต้นทางอู่แพรกษา-หมอชิต ๒ โดยขึ้นทางด่วนพิเศษ 
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   (๒)	 ถนนรามค�าแหง	 ตามแนวโครงการก ่อสร ้างรถไฟฟ้าสายสีส ้ม	 (ศูนย ์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย-มีนบุรี)	 ได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ชั่วคราว จ�านวน ๕๐๐ คัน เพื่อให้ประชาชนสามารถมาจอดรถช่ัวคราว

และต่อรถโดยสารปรบัอากาศ (บรกิารฟร)ี ผ่านถนนรามค�าแหงไปสถานรีถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลงิค์ หวัหมาก หรอืต่อเรอืโดยสาร 

คลองแสนแสบ (ส่วนขยาย) ไปท่าเรือวัดศรีบุญเรือง รวมทั้งจัดเดินรถโดยสารปรับอากาศสาย ๑๖๘ เดินรถเฉพาะกิจ ตั้งแต่

ต้นทางตลาดมีนบุรี-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยขึ้นทางด่วนพิเศษ

   (๓)	 ถนนแจ้งวัฒนะ	ตามแนวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู	(แคราย-มีนบุรี)	ได้ปรับพื้นที่

ทางเท้าบริเวณที่จอดรถโดยสารประจ�าทางหรือจุดที่รับส่งประชาชน เพื่อไม่ให้เสียพื้นที่ผิวจราจรเวลาจอดรับส่งผู้โดยสาร

 ๖.๕	 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมและการจัดท�ากฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม	

	 	 ๖.๕.๑	 พัฒนาระบบตั๋วร่วม	 รัฐบาลได้พัฒนาระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะช่วย 

เพิ่มความสะดวกสบายในการเช่ือมต่อการเดินทางทุกรูปแบบให้แก่ประชาชนด้วยบัตรเพียงใบเดียว ได้แก่ รถไฟฟ้า  

รถโดยสารประจ�าทาง เรือโดยสาร และทางพิเศษ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวมด้วย โดยประชาชนสามารถเริ่มใช้บัตรแมงมุมช�าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่ง 

มวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

และในส่วนของผู ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับระบบรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินและ 

สายสีม่วง ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

รวมทั้งสามารถใช้สิทธิผ ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช�าระ 

ค่าโดยสารประจ�าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ติดตั้ง

ระบบ e-Ticket ส�าหรับรถโดยสารธรรมดาจ�านวน ๘๐๐ คัน  

รวม ๗๕ เส้นทาง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ คาดว่า 

จะติดตั้งระบบ e-Ticket เพิ่มเติมจนครบทุกประเภทรถ 

(๒,๖๐๐ คัน) แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้ 

เ พ่ื อ เป ็ นการอ� านวยความสะดวกทั้ ง ด ้ านการ ใช ้ จ ่ า ย 

และการเดินทาง จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงินออกบัตรเดบิต 

ที่สามารถใช้เป็นบัตรโดยสารระบบขนส่งมวลชนตามเครือข่าย 

การเดินทางของบัตรแมงมุม ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้

ช�าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน�้าเงิน

และสายสีม่วง และใช้ส�าหรับการเบิก ถอน หรือ 

โอนเงินสด รวมทั้งซ้ือสินค้าและบริการได้ทั่วโลก 

ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Mastercard ซ่ึงได้เปิด

จ�าหน่ายบัตรแล้ว

   ทั้งนี้ ในระยะต่อไป จะพัฒนา

เทคโนโลยีบัตรแมงมุมเพื่อช่วยลดภาระในการ 

เติมเงินลงในบัตรล่วงหน้า และจะท�าให้ประชาชน

ได้รับประโยชน์และมีความสะดวกเพิ่มขึ้น โดยจะ

ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกระบบขนส่ง 

ได้แก่ รถไฟฟ้าทกุสายทีเ่ปิดให้บรกิารแล้ว รถโดยสาร

ประจ�าทาง ทางพิเศษ เรือโดยสาร และรถไฟฟ้า 

สายใหม่ ๆ ต่อไป 

บัตรแมงมุม
เริ่มใช้

ช�าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า

ได้ตั้งแต่

๒๓ มิ.ย. ๖๑
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	 	 ๖.๕.๒	 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม	 พ.ศ.	 ....	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 

และส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมและระบบขนส่งสาธารณะ ซ่ึงประชาชนและผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว  

และได้รับผลประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะตามอัตราค่าโดยสารร่วม 

ที่ก�าหนด และยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับส่วนลดค่าเดินทางหรือค่าบริการต่าง ๆ อีกทั้งผู ้ประกอบการ 

ระบบขนส่งสาธารณะจะได้รับความสะดวกจากการลดการใช้งานตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว ซ่ึงเป็นการลดต้นทุนในการ

บริหารจัดการบัตรโดยสารและลดความเสี่ยงจากการทุจริตในการบริหารจัดการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการด�าเนินงาน 

ระบบตั๋วร่วม และจะน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

	 ๖.๖	 การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในการให้บริการภาคขนส่งส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

  รฐับาลได้จดัท�าคู่มอืมาตรฐานส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ  และต้นแบบยานพาหนะ

ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาโครงสร้างกายภาพของสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง รวมทั้งจัดหา 

ยานพาหนะใหม่ในอนาคตหรอืการปรบัปรงุยานพาหนะเดมิให้มสีิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัคนพกิารและผูสู้งอาย ุนอกจากนี ้

ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกและการให้บริการภาคการขนส่งส�าหรับคนพิการ (Inclusive Transport Training For Auditor: ITTA)  

และหลักสูตรการอบรมทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ (Inclusive Transport Training For Service: ITTS)  

โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการศึกษาจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งส�าหรับคนทุกคน 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการด�าเนินการพัฒนาสู่ระบบขนส่งที่เสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Transport) และระบบขนส่ง 

ส�าหรับทุกคน (Transport for All) ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบรกิารในภาคขนส่งส�าหรบัคนพิการและผูส้งูอาย ุเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อผูพ้กิารและผูส้งูอายใุนการเข้าถงึการให้บรกิาร

ระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบอย่างเท่าเทียม
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๗.	 การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยก�าหนดกลไกในการขับเคล่ือน ได้แก่ พระราชบัญญัติ

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีอ�านาจ

หน้าท่ีในการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ข้อเสนอแนะต่อ 

คณะรฐัมนตรเีพือ่น�าไปใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายและทศิทางด้านการเงนิ การคลัง การลงทนุ รวมทัง้มาตรการทางภาษี 

และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านดจิทิลัเพ่ือขบัเคลือ่นเทคโนโลย ี 5G การร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Infrastructure Sharing) ตลอดจนน�า

มาตรการการสร้างและพัฒนาก�าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อน�าไปสู่ Digital Thailand มาใช้สนับสนุนการพัฒนาก�าลังคน

ภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ท้ังน้ี ในการด�าเนินการขับเคล่ือนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมีผลการด�าเนินการ 

ที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๗.๑	 การส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

  ๗.๑.๑	 ด�าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์

แห่งชาติ	 (National	 e-Payment	Master	 Plan)	 เพื่อพัฒนาระบบการช�าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการ 

ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ประกอบด้วย 

   (๑) โครงการพร้อมเพย์	 (PromptPay) เป็นการพัฒนาระบบการช�าระเงินเพื่อให้ประชาชน 

สามารถลงทะเบยีนผกูเลขประจ�าตวัประชาชนหรอืหมายเลขโทรศพัท์เคลือ่นทีก่บับญัชเีงนิฝากธนาคารเพือ่ใช้ในการรบัโอนเงนิแทน

การใช้เลขทีบ่ญัชเีงนิฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มผีูล้งทะเบยีนพร้อมเพย์สะสมรวม ๔๕.๔ ล้านรายการ  

   (๒) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาการจัดท�าและ 

น�าส่งข้อมลูใบก�ากบัภาษอีเิลก็ทรอนกิส์ (e-Tax Invoice) และใบรบัอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Receipt) เพือ่อ�านวยความสะดวกและ

ลดขัน้ตอนในการจดัท�า รวมทัง้การน�าส่งรายงานการท�าธรุกรรมทางการเงนิและการน�าส่งภาษเีมือ่มกีารช�าระเงนิผ่านระบบ  

e-Payment โดยมผีลการด�าเนนิการ ได้แก่ ๑) ระบบ e-Tax Invoice by e-Mail เปิดให้บรกิารแล้วตัง้แต่เดอืนมนีาคม ๒๕๖๐ 

โดยมผีูป้ระกอบการมาลงทะเบยีนใช้งานอย่างต่อเนือ่ง ๒) ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt เปิดให้บรกิารแล้วในรปูแบบ  

Web Upload ตัง้แต่เดอืนมถินุายน ๒๕๖๐ ๓) ระบบยืน่แบบทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Filing) ได้ลงนามในสญัญาแล้วเมือ่วนัที ่๓๑ 

สงิหาคม ๒๕๖๐ และอยูร่ะหว่างการพฒันาระบบ และ ๔) ระบบการหกัภาษแีละน�าส่งภาษอีเิลก็ทรอนกิส์ (e-Withholding Tax) 

อยูร่ะหว่างกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง

   (๓) โครงการ	e-Payment	ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบ

การรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการด�าเนินการ ดังนี้ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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    (๓.๑) บู รณาการฐานข ้ อมู ล

สวัสดิการสังคม	 ได้มีการจัดท�าระบบ e-Social Welfare  

ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการ ท้ังน้ี ได้จ่ายเงินสวัสดิการสังคม 

ด้วยพร้อมเพย์ ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

เงินช ่วยเหลือเยียวยาผู ้ ได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เบีย้ความพกิาร เบีย้ยงัชพี 

ผูส้งูอาย ุเงนิเดอืนทหารกองประจ�าการ (ทหารเกณฑ์) ค่าป่วยการ 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน นอกจากนี ้ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 

ด�าเนินการแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

ผู ้สูงอายุและเบ้ียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งได้จ่ายเงินสวัสดิการสังคมด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิรวม ๑๑,๔๖๙,๑๘๕ ราย 

    (๓.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ก�าหนดหลักเกณฑ์และ 

วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน�าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate  

Online หลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัใินการรบัเงนิด้วยบตัรอเิลก็ทรอนกิส์ (บตัรเดบติ) ผ่านอปุกรณ์รบัช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์  

(Electronic Data Capture: EDC) และหลกัเกณฑ์และวธิปีฏิบตัใินการรบัช�าระเงนิของส่วนราชการด้วย QR Code เพือ่ให้ 

ส่วนราชการสามารถด�าเนินการจ่ายเงนิ รบัเงนิ และน�าเงนิส่งคลงัด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ พร้อมทัง้ได้มกีารจดัโครงการ

ประชมุชีแ้จงและฝึกอบรม เรือ่ง แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)  

ให้แก่ทุกส่วนราชการ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการสามารถรับจ่ายเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 

ทัว่ประเทศได้ พร้อมทัง้ได้มกีารตัง้ทมีงานหมอคลังอุน่ใจในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค เพือ่ท�าหน้าทีด่แูล ประสานงาน แนะน�า 

และให้ความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ให้สามารถจ่ายเงิน รับเงิน และน�าเงินส่งคลังผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

ได้ทนัภายในก�าหนดระยะเวลาดงักล่าว โดยให้ความช่วยเหลอืกบัส่วนราชการต่าง ๆ  ในการรวบรวมข้อมลูการสมคัรใช้บรกิารระบบ

อิเล็กทรอนิกส์บริการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และการรับเงินด้วย QR Code ในรูปแบบ Excel File แทนการกรอกใบสมัคร 

เพื่อส่วนราชการจะได้จ่ายเงิน รับเงิน และน�าเงินส่งคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

   (๔) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริม 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการใช้บริการตามโครงการ National e-Payment โดยภาครัฐจะออกมาตรการจงูใจ 

ส่งเสริม และกระตุน้ให้ประชาชนหรอืผูป้ระกอบการใช้บริการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์แทนการใช้เงนิสดและเชค็ เช่น การจงูใจ 

ให้ใช้บัตรเดบิตท้ังในส่วนผู้ใช้บัตรและร้านค้าผ่านการลุ้นโชค เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ส�าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐-เมษายน ๒๕๖๑) ทัง้นี ้ การด�าเนินการดังกล่าวมีผลการจูงใจสรุปได้ ดังนี้ ๑) ปริมาณบัตรเดบิต 

เพิ่มขึ้นจากประมาณ ๕๒ ล้านใบ เป็น ๖๒ ล้านใบ และ ๒) ธุรกรรมตลอดโครงการเพิ่มขึ้นชัดเจน (ไม่รวมบัตรสวัสดิการ 

แห่งรัฐ) โดยปริมาณธุรกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตในช่วงที่จัดโครงการ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐–เมษายน ๒๕๖๑)  

อยู่ที่ ๘๐.๒ ล้านรายการ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๘.๓ จากช่วงเดียวกันปีก่อน นอกจากน้ี มูลค่าการใช้บัตรในช่วงที่จัดโครงการ 

อยู่ที่ ๑๔๘,๙๗๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๒ จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่ายเงิน
สวัสดิการสังคมด้วย

บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ

ให้แก่ผู้มีสิทธิรวม 

๑๑.๔๖ ล้านราย 
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  ๗.๑.๒	 ด�าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

   (๑) ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ	 “เน็ตประชารัฐ” เพื่อลด

ความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาสการเข้าถึงโครงข่ายฯ ให้แก่ประชาชนท่ีระดับความเร็วไม่ต�่ากว่า 30 Mbps/10 Mbps  

พร้อมให้จดุบรกิาร Free Wi-Fi หมูบ้่านละ ๑ จดุ โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย 

ทัง้นี ้ได้ตดิตัง้ขยายโครงข่ายฯ แล้วเสรจ็เมือ่เดอืนธนัวาคม ๒๕๖๐ 

โดยมผีูล้งทะเบยีนใช้เฉลีย่เดอืนละ ๒.๓ ล้านราย เป็นการส่งเสรมิ 

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างราย

ได้ เพ่ิมคณุภาพการศกึษา การสาธารณสขุ การเกษตร การค้าขาย

ออนไลน์ และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ น�าไปสู่การยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

    นอกจากนี ้ได้มกีารด�าเนนิการต่อยอด 

การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ โดยการให้ความรู้แก่วิทยากร

แกนน�า ๑,๐๓๓ คน และประชาชนทัว่ประเทศ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 

เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ในการสร้างรายได้และเสรมิคณุภาพชีวิต

ด้านต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนผ่านโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

อกีจ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ คน พร้อมทัง้บ่มเพาะต้นกล้าประชารฐั 

ด้วยการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะ

เติบโตเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ส่งเสริมพัฒนาชุมชนและ 

สร้างเศรษฐกจิของชมุชนให้เป็นรปูธรรมสมัฤทธิผ์ลยิง่ขึน้ รวมทัง้ได้ 

ขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�านวน 

๑,๙๔๑ แห่ง ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน  

๑,๒๙๐ แห่ง และสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

จ�านวน ๖๕๑ แห่ง ก�าหนดตดิตัง้แล้วเสรจ็ในเดอืนกุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ทัง้นี ้ประชาชนสามารถใช้โครงข่ายได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

หมูบ้่านละ ๑ จดุ และสามารถตดิตัง้ใช้งานอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงบนโครงข่ายเนต็ประชารัฐได้ในราคาเป็นธรรม ประมาณ ๓๕๐ บาท 

พอร์ต/เดือน ในระดับความเร็ว 30 Mbps ซึ่งต�่ากว่าค่าใช้จ่ายท้องตลาดทั่วไปที่มีราคาประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ บาท/พอร์ต/เดือน

   (๒) เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน	 (ASEAN	 Digital	 Hub) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีโครงข่าย 

เชื่อมต่อระหว่างประเทศสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพ และมีความจุเพียงพอ สามารถรองรับ 

ความต้องการของประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน และผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการแลกเปลีย่นข้อมลูดจิทิลั 

ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยขยายความจุโครงข่าย

เคเบิลใต้น�้าระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ 1,770 Gbps ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จ และการร่วมก่อสร้างเคเบิลใต้น�้าระหว่าง

ประเทศระบบใหม่ที่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความจุเบื้องต้นจากประเทศไทยกับ

ประเทศต่าง ๆ รวม 200 Gbps

   (๓)	 ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 

(Free	Wi-Fi)	 โดยจัดท�าระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) ส�าหรับเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะผ่านทาง 

ชือ่บริการ @TH Wi-Fi ของผูใ้ห้บรกิาร (Internet Service Provider) ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ด้วย Username  

และ Password เดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งได้ให้บริการระบบ Smart Sign On ทั่วประเทศแล้ว

	 	 ๗.๑.๓	 ด�าเนินโครงการภายใต้โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่สนับสนุนการพัฒนา 

เมืองอัจฉริยะ	(Smart	City) ด�าเนินการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย ๗ จังหวัดเพิ่มเติม ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น 

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และกรุงเทพมหานคร โดยให้ความส�าคัญกับการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง ๓ ส่วน 

ประกอบด้วย ๑) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ๒) โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง และ ๓) โครงสร้างพื้นฐาน 

มีผู้ลงทะเบียน
ใช้เน็ตประชารัฐ

เฉลี่ยเดือนละ 
๒.๓ ล้านราย 
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ด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นให้พัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ประกอบด้วย  

๖ ด้าน ได้แก่ Smart mobility, Smart energy and environment,  

Smart economy, Smart living, Smart people และ Smart 

Governance ภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเป็นตัวกลาง

ในการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ ซึ่งท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูล 

ถึงกันเพ่ือช่วยพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ส�าหรับพื้นท่ี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร ้างความ

ปลอดภัยได้มากขึ้น นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการเพิ่มเติมในส่วนของ 

การพัฒนาน�าร่องให้มีโครงข่ายสื่อสารไร้สาย (Internet of 

Things-Long Range IoT by CAT Telecom PCL: LoRa IoT 

by CAT) จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงใช้ระบบโครงข่ายไร้สายความเร็วต�่า 

(Long-Range Wide Area Network: LoRaWAN) เพื่อเข้าไป

ช่วยในเรือ่งของระบบตดิตามพกิดั ตดิตามสถานะการท�างานของ

ระบบขนส่งสาธารณะ โดยในปี ๒๕๖๒ มแีผนทีจ่ะขยายโครงข่าย

ดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป 

   ทั้งนี้ จากการด�าเนินงานของโครงการ 

เมืองอัจฉริยะ ท�าให้จังหวัดขอนแก่นและภูเก็ตได้รับรางวัล

โครงการเมืองอัจฉริยะยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

(ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในการประกาศรางวัล IDC Smart City Asia Pacific (SCAPA) ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยโครงการ  

“ขอนแก่นสมาร์ทเฮลธ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการด้านสาธารณสุขและการบริการสังคมดีเด่น และโครงการ  

“ภูเก็ตสมาร์ททัวริซึม” ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการด้านการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม หอสมุด และพื้นที่สาธารณะดีเด่น

  ๗.๑.๔	 ส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-Commerce)

   (๑) จัดท�าแผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ระยะที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย 

๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ e-Commerce  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�า e-Commerce และอ�านวยความสะดวกการค้าสู ่สากล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพปัจจัยสนับสนุน และยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขาย 

ทั้งน้ี จะจัดท�าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามรายยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่อไป

   (๒)	 พัฒนาตลาดพาณิชย์ดิจิทัล	(Digital	Commerce)	โดยส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง 

www.thaitrade.com มจี�านวนสมาชกิทัง้หมด ๑๙๕,๖๘๙ ราย (สมาชิกผู้ซือ้ ๑๗๐,๘๕๑ ราย และสมาชิกผู้ขาย ๒๔,๘๓๘ ราย) 

มีผู้เข้าเยี่ยมชม (ไม่นับซ�้า) จ�านวน ๖,๗๐๘,๐๓๐ ราย มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) จ�านวน ๖,๙๙๘ คู่ และ

มูลค่าการซื้อขายที่มีหลักฐานจนถึงปัจจุบัน ๕,๕๕๕ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

   (๓) ขยายช่องทางการตลาด	 e-Commerce ส�าหรับสินค้าชุมชน ผ่านเว็บไซต์ของดีทั่วไทย  

(www.kongdeetourthai.com) ซ่ึงเป็นศูนย์รวมข้อมูลสินค้าที่ดีและมีชื่อเสียงประจ�าท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยได้รวบรวม

และจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการไว้ในระบบ (e-Directory) เพื่อเป็นช่องทางการช่วยเหลือและพัฒนาให้ SMEs ได้มีโอกาส 

ในการค้าขายออนไลน์ โดยปัจจุบนัมร้ีานค้าและสนิค้าทีผ่่านการคดัเลือกจาก ๓๖ จงัหวดั จ�านวน ๘๑ ร้านค้า รวมสนิค้าทัง้สิน้ 

จ�านวน ๒๓๗ รายการ นอกจากน้ี ได้พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (http://agrimark.dit.go.th) ซึ่งมีสมาชิก  

จ�านวน ๑,๓๕๘ ราย ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางการตลาด e-Commerce เพื่อพัฒนาการซื้อขาย 

ผ่านออนไลน์ สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าและระบบช�าระเงิน จ�านวน ๓๐ หน่วยงาน เช่น หน่วยงานราชการ ตลาดกลาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการขนส่ง และผู้ใช้บริการช�าระเงิน 

“ขอนแก่น
สมาร์ทเฮลธ์” 
รางวัลชนะเลิศโครงการ

ด้านสาธารณสุขและ
การบริการสังคมดีเด่น 

“ภูเก็ต
สมาร์ททัวริซึม” 

รางวัลชนะเลิศโครงการ
ด้านการท่องเที่ยว ศิลปะ 

วัฒนธรรม หอสมุด และพื้นที่
สาธารณะดีเด่น



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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   (๔) สร้างโอกาสทางการตลาดผ่านมหกรรมลดราคาสินค้าทางออนไลน์ (Thailand Online  

Mega Sale) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น ผ่านเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com 

โดยมีมูลค่าการขายรวม ๕๙๖ ล้านบาท

   (๕) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�าธุรกิจ	 e-Commerce	 และอ�านวยความสะดวก 

ทางการค้าสู่สากล เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพปัจจัยสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขายด้วยการ 

ออกเครื่องหมายรับรองการมีตัวตน (DBD Registered) โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการมายืนยันตัวตนแล้ว ๓๗,๙๘๗ ราย 

   (๖) ส่งเสรมิสนิค้าไทยไปยงัตลาดจนีผ่านช่องทางออนไลน์	เพือ่ส่งเสรมิสินค้าเกษตรและนวตักรรม

เกษตรไทยไปยังตลาดจีนและถึงผู้บริโภคโดยตรง (Business to consumer: B2C) โดยได้จัดตั้ง Thai Rice Flagship Store 

ผ่านเว็บไซต์ www.Tmall.com ซ่ึงปัจจบุนัมสีนิค้าข้าวและผลติภณัฑ์จากข้าวจ�าหน่ายแล้ว ๒๐๐ รายการ และมีสินค้าที่ได้

รับการก�าหนดรหัสสินค้า (Stock keeping Unit: SKUs) จ�านวน ๒๒ แบรนด์ มีมูลค่าการขายทั้งหมดกว่า ๑๐๐ ล้านบาท 

และได้ก�าหนดเป้าหมายให้มีสินค้าไทยจ�าหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.Tmall.com มากกว่า ๕๐๐  รายการ ภายในปี ๒๕๖๑ 

นอกจากนี้ ได้ร่วมมอืกบัพนัธมติรอืน่ ๆ จัดท�าบันทึกความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs และธุรกิจ

พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ข้ามแดนไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจนี เพือ่อ�านวยความสะดวกและประชาสมัพนัธ์สนิค้าของไทย อกี

ทั้งได้จัดโครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ [Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)] และ

โครงการ Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching ในงานแสดงสินค้านานาชาติภายในประเทศ 

เพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการไทยสามารถขายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปต่างประเทศ ผ่านกจิกรรมการจบัคู่เจรจาธรุกจิ 

(Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ-ขาย (Electronic Marketplace:  

e-Marketplace) เช่น ตลาดอเมริกา (Amazon.com, eBay.com) ตลาดจนี (ICBC, Tmall.com) ตลาดแอฟรกิา (Gosoko.com 

ตลาดสิงคโปร์ (Redmart.com, ShopJJ.com) และตลาดเมียนมา (Bagantrade.com) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า  

๑,๘๐๐ ราย

   (๗) เพ่ิมศักยภาพและความเข้าใจในการท�าธุรกิจของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยได้ด�าเนินโครงการ 

ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability) ซึ่งเป็นการปรับปรุง 

e-Directory บนเว็บไซต์ www.Thaiemarket.com เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ

ที่น่าเชื่อถือ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการในระบบทั้งสิ้นกว่า ๘,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ ได้ผลักดันการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วยการจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนกลุ่ม SMEs  

พร้อมทั้งเตรียมการจัดตั้ง e-Commerce Park เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นแรงงานในตลาด e-Commerce ในอนาคต  

ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ 

   (๘)	 ด�าเนินโครงการดิจิทัลชุมชนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย ์

ในการผลักดันให้เกิดการซ้ือขายสินค้าและบริการของชุมชนผ่านร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าชุมชน หรือที่ท�าการไปรษณีย์ 

โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ได้ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งในส่วนของ e-Market Place e-Payment และ  

e-Logistics ผ่านศูนย์พร้อมโพสต์ (Prompt Post) โดยร้านค้ากองทนุหมูบ้่านและชมุชนสามารถใช้ระบบงานบรหิารร้านค้าปลกี  

(Point of Sales: POS) ผ ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์หรือ 

สมาร์ทโฟนในการข้ึนทะเบียนสินค้าและบริการ และส่งไป

จ�าหน่ายต่อไปทั้งนี้ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ POS แล้ว จ�านวน ๒๐๑ แห่ง 

ทัว่ประเทศ น�าสนิค้าขึน้ระบบ POS จ�านวนทัง้สิน้ ๑,๕๙๖ รายการ 

และมีผู ้ประกอบการข้ึนทะเบียนแล้ว ๓๔๑ ราย พร้อมทั้งได้ 

พัฒนาวทิยากร e-Commerce ชมุชน จ�านวน ๖๑๐ คน พฒันาทกัษะ 

ของวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP 

และ SMEs จ�านวน ๖,๑๑๓ คน เกิดร้านค้าออนไลน์จ�านวนทั้งสิ้น 

๔,๕๒๗ ร้านค้า และมมีลูค่าการขายสนิค้าของผู้ประกอบการชมุชน 

จ�านวน ๒๐๙,๘๗๙,๙๗๙ บาท

เกิดร้านค้าออนไลน์ 
๔,๕๒๗ ร้านค้า 

และมีมูลค่าการขายสินค้า 
๒๐๙ ล้านบาท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๙) ด�าเนินโครงการการพัฒนาต้นแบบหมู ่บ ้าน/ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิก	 (Village	 

e-Commerce)	โดยได้อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ให้กับวิทยากร e-Commerce ชุมชน จ�านวน ๖๔๓ คน 

และวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายโครงการที่เป็นผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน 

SMEs ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่น หรืออยู่ในพื้นที่ของศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการท�า 

การค้าออนไลน์ในระดับชุมชน จ�านวน ๖,๒๘๕ คน และเกิดร้านค้าออนไลน์ จ�านวน ๔,๕๗๘ ร้านค้า

   (๑๐)	 จัดเก็บข้อมูลสถิติส�าคัญเพื่อให้มีแหล่งข้อมูลที่สะท้อนถึงสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทย ได้ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดเก็บข้อมูลสถิติส�าคัญ 

เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและก�าหนดแนวทาง รวมทั้งเป็น 

แหล่งข้อมูลที่สะท้อนถึงสถานภาพของประเทศไทยในการ 

จัดอันดับในเวทีระหว่างประเทศด้วย ซึ่งจากผลการด�าเนินงาน 

ที่ผ่านมาพบว่า มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ ๓๘.๓๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของ B2C หรือ Business to  

Customer ซึง่มอีตัราการเตบิโตเพิม่สงูขึน้ทกุปี จากผลการส�ารวจ

พบว่า ประเทศไทยยังคงเป็นอันดับ ๑ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย 

รวมถึงการส�ารวจพฤติกรรมผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

พบว่า ในปี ๒๕๖๑ คนไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉล่ียสูงถึง  

๑๐.๕๐ ช่ัวโมงต่อวนั  เพิม่ข้ึนจ�านวน ๓ ชัว่โมง ๔๑ นาท ีจากปี  ๒๕๖๐ 

  ๗.๑.๕	 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น	 (Digital	 Startup) ได้วางแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 

อย่างเป็นระบบและครบวงจร ดังนี้ 

   (๑) ให้องค์ความรู้แก่วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นผ่านโครงการ Roadshow ใน ๕ ภูมิภาค และโครงการ

เร่งการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Accelerator program) 

   (๒) ให้เงนิทนุสนบัสนนุแก่วสิาหกจิดจิทิลัเริม่ต้น ตัง้แต่ช่วงพฒันาแนวคดิ (Ideation) ช่วงก่อตัง้ธุรกจิ 

(Launch) และช่วงการเติบโตของธุรกิจ (Growth) นอกจากนี้ ยังมีทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 

ขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศด้วย

   (๓) พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 

ของไทยให้สามารถพฒันาสูร่ะดบัสากล และสามารถก้าวสู่ระดบัธรุกจิทีมี่มลูค่าการระดมทนุมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. 

(Unicorn) ได้ในอนาคต

   นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับเด็ก 

และเยาวชนรุน่ใหม่ โดยพฒันาแพลตฟอร์มออนไลน์ www.CodingThailand.org ร่วมกบัหน่วยงานพนัธมติร เช่น code.org 

ไมโครซอฟท์ กูเกิล ไอบีเอ็ม และอักษรเอ็ดดูเคชัน ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้สามารถ

พัฒนาทักษะพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิทยาการค�านวณและการเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ตั้งแต่พื้นฐานวิทยาการค�านวณ วิทยาการ 

คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการต่อยอดความคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรม ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนรู ้

ผ่านแพลตฟอร์มแล้ว จ�านวน ๒๔,๐๐๐ ครั้ง และเยาวชนไทยได้รับการฝึกทักษะด้าน coding จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย

  ๗.๑.๖	 พฒันาระบบพสิจูน์และยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั	เป็นการน�าร่องในการเชือ่มโยงข้อมลูและเปิดเผยข้อมลู

ของหน่วยงานภาครฐั เพ่ือให้เกดิระบบการท�างานและการบริการที่มีประสิทธิภาพสูง โดยได้ด�าเนินการพัฒนาระบบพิสูจน์

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็นการให้บริการเพื่อใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามมาตรฐาน Open ID Connect Protocol 

ส�าหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั่วไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเช่ือมโยงระบบการยืนยันตัวตนและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

e-Commerce
เติบโตสูงถึง ๓๘.๓๑%
Business to 

Customer (B2C) 
ไทยติด

อันดับ ๑ ในอาเซียน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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ของผูกู้ย้มืเงนิกองทนุ เพือ่ประโยชน์ในการน�าข้อมลูมาใช้กูย้มืและบรหิารจดัการหนี ้ร่วมกนัพฒันา ทดสอบ และน�าร่องการใช้งาน 

ระบบพิสจูน์และยนืยนัตวัตนทางดจิทิลัเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าถงึบริการ

ด้านการกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเตรียมขยายผลไปยังมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

   นอกจากนี ้ได้จดัท�าข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีจ่�าเป็นต่อธรุกรรม

ทางอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ๑) ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการท�าธรุกรรมแบบพบเห็นลกูค้าต่อหน้าส�าหรบัธนาคาร 

ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ๒) ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดี

ส�าหรับประเทศไทย จ�านวน ๓ ฉบับ ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ภาพรวมและอภิธานศัพท์  

การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตน

  ๗.๑.๗	 บรูณาการข้อมลูตรวจวดัด้านแผ่นดินไหวแบบใกล้เวลาจรงิ	(Near	Real	Time) ของ ๔ หน่วยงาน 

ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยสึนามิของประเทศ ท�าให้การเฝ้าระวังและสนับสนุน 

การแจ้งเตือนภัยสึนามิของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านความถูกต้อง แม่นย�า และทันการณ์ โดยปี ๒๕๖๑  

ผลส�ารวจร้อยละความส�าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้องตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดจากแผ่นดินไหวและสึนามิเพิ่มขึ้น

 ๗.๒	 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปใน

การด�าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหาก�าไร 

โดยไม่เป็นการท�าลายการแข่งขนัอนัพงึมตีามปกตวิสิยัของกจิการภาคเอกชน รวมถงึเป็นทนุอดุหนนุโครงการวจิยัและพฒันา 

แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลท่ัวไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ�้าซ้อน 

กับการวิจัยและพัฒนาท่ีมีอยู ่ ซ่ึงกองทุนดังกล่าวมีเงินกองทุน จ�านวน ๗๓๘,๕๐๑,๑๖๓.๕๐ บาท ส�าหรับด�าเนิน

โครงการ ๒๓ โครงการ โดยแบ่งโครงการตามยุทธศาสตร์ที่เกิดผลกระทบแก่ประชาชนและภาพรวมในวงกว้าง ได้แก่  

๑) การพฒันาคนดจิทิลั (Digital Manpower) ๒) ความปลอดภัยในโลกดจิทัิล (Digital Security) ๓) โครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลั 

(Digital Infrastructure) และ ๔) การต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 ๗.๓	 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่	Big	Data	ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

	 	 ๗.๓.๑	 ขบัเคลือ่นการด�าเนนินโยบายเพือ่ใช้ประโยชน์ข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data)	ศนูย์ข้อมลู	(Data	Center) 

และคลาวด์คอมพิวติ้ง	(Cloud	Computing)	มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้ 

   (๑)	 จัดท�าโจทย์ตวัอย่าง	(Prototype)	เพือ่

ให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นภาพของการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

จ�านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) ด้านสาธารณสุข Big Data Analytics  

ร่วมบูรณาการข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถใน

การเลี้ยงดูบุตรวัย ๐-๓ ปี หน่วยงานภาครัฐสามารถน�าผลที่ได้มาใช้

วางแผนเพ่ือให้สามารถเลีย้งดบูตุรให้มพีฒันาการทีด่ ีเป็นบุคลากรทีม่ี

คณุภาพของประเทศในอนาคต ๒) ด้านการท่องเทีย่ว ใช้ข้อมลูสงัคม

ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยน�ามาวิเคราะห์ด้วยปัญญา

ประดษิฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 

และทัศนคติของนักท่องเที่ยว เพื่อวางแผนจัดการการท่องเที่ยว

ของจังหวัด เช่น การติดป้ายภาษาต่างประเทศเฉพาะส�าหรับ 
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นักท่องเท่ียว จัดส่ิงอ�านวยความสะดวก วางแผนการบ�ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงแนะน�าแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง  

๓) ด้านอุตุนิยมวิทยากับการบิน	 โดยน�าข้อมูลความถี่รายช่ัวโมงมาท�าการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือท�านาย 

ลกัษณะภมูอิากาศท่ีเปลีย่นแปลงไปจากอดตี โดยผลทีไ่ด้สามารถช่วยให้ท่าอากาศยานมข้ีอมลูลักษณะภูมอิากาศทีเ่ป็นปัจจบุนั 

เพิ่มศักยภาพในการจัดการการขึ้นและลงของเครื่องบินได้ดียิ่งขึ้น

   (๒)	 สนับสนุนเครื่องมือ	 โครงสร้างพื้นฐาน	 และองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ	 โดยจัดเตรียมพื้นที่ส�าหรับการทดสอบ ทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่

ประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์และชุดซอฟต์แวร์ (Platform Big data Sandbox) รวมทั้งให้ค�าปรึกษาเชิงเทคนิค 

ด้านการวิเคราะห์ ฝึกอบรมผ่านโจทย์ปัญหาจริงของหน่วยงาน 

   (๓)	 ก�าหนดมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศและการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ 

เพื่อรองรับการด�าเนินงานในอนาคต	 โดยจัดท�าร่างมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทางด้านสารสนเทศ เพื่อประมวลผลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์  

(Cyber Security) มีประสิทธิผล สถาปัตยกรรมของศูนย์ข้อมูลเข้าใจง่าย สามารถควบคุมได้ ประหยัดงบประมาณ 

ในการจัดซ้ือและการดูแลระบบ รวมท้ังช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐได้ง่ายขึ้น ทั้งน้ี ได้เก็บรวบรวม

การประเมินสถานะของศูนย์ข้อมูลท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐ และมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปหารือกับหน่วยงาน 

เพื่อร่วมกันออกแบบ วางแผน สร้างและ/หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน โดยครอบคลุม 

ระบบ Cloud (ท้ัง Government Cloud, Ministry Cloud และ Agency Cloud) ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบ 

ความปลอดภยัไซเบอร์ ปัจจบัุนมหีน่วยงานทีเ่ข้าร่วมด�าเนนิการแล้ว ๑๔๐ หน่วยงาน ครอบคลุมทกุกระทรวง และหน่วยงานอสิระ

เพื่อน�าผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการท�างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

   (๔)	 ก�าหนดโจทย์ระดับประเทศที่มีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อจัดท�าเป็น 

ข้อเสนอแนะ	โดยบรูณาการข้อมลูจากหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้องมาท�าการวเิคราะห์ด้วยเทคนคิการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 

จ�านวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้างระบบผู้แนะน�า บริการ สินค้า ให้ลูกค้า 

โดยอัตโนมัติ (recommender model) ที่ผสานพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในภาพรวม (demand side) ข้อมูลร้านอาหาร  

โรงแรม รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงบริเวณโรงแรม (supply side) โดยสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการโฆษณาเมืองรอง 

(targeted campaigns) การแนะน�าโรงแรม และร้านอาหารที่มีแนวโน้มชื่นชอบ โดยมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็น 

เป้าหมายหลักของโจทย์ ๒) การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดเก็บภาษี	 โดยการสร้างแบบจ�าลองพยากรณ์รายรับของธุรกิจ

แต่ละประเภทเพือ่พฒันาเกณฑ์มาตรฐาน (benchmarks) ตามประเภทธรุกิจ และน�ารายรบัทีพ่ยากรณ์ได้มาเปรยีบเทยีบกบั 

รายรับท่ีรายงานแก่กรมสรรพากร เพื่อระบุธุรกิจที่มีโอกาสมีรายงานรายรับต�่ากว่าความเป็นจริง เช่น ข้อมูลภาษีเงินได้  

ภาษีการขาย ข้อมลูรายได้ รายจ่าย ก�าไรสทุธขิองธรุกจิในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว ข้อมลูโรงแรม ร้านอาหาร ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบั 

การด�าเนินการของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๓) การวิเคราะห์	Social	Media	ในประเด็นเน็ตประชารัฐ เพื่อรวบรวม

ความคิดเหน็จากช่องทางต่าง ๆ  บนโลกออนไลน์ โดยน�าประเดน็นโยบายรฐับาลเรือ่งเนต็ประชารฐัมาเป็นต้นแบบในการจัดท�า 

แพลตฟอร์ม รวมถึงการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ติดตามได้อย่างทันท่วงที 

   (๕)	 ก�าหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการพฒันาบคุลากรเพือ่การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่	

เพือ่ให้ภาครฐัมบีคุลากรทีส่ามารถบรหิารจดัการข้อมลู รวมทัง้น�าข้อมลูขนาดใหญ่มาใช้ในการวเิคราะห์ โดยก�าหนดเป้าหมาย

การพัฒนาบุคลากร กรอบแนวทางการด�าเนินงาน ก�าหนดหลักสูตรและแผนการด�าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

ด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และจดัท�าแผนแม่บทการพฒันาบคุลากรภาครฐั โดยจะน�ามาตรการสร้างและ 

พัฒนาก�าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์มาใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 

ภาครัฐเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ต่อไป
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  ๗.๓.๒	 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	ได้ด�าเนินการพัฒนากรณีตัวอย่างการพัฒนาระบบข้อมูล

ขนาดใหญ่ของภาครฐัในประเดน็การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน โดยในระยะแรกให้เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน 

และพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform: TPMAP) เพ่ือเป็น 

เครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สามารถออกแบบนโยบายในการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ รวมทั้งใช้วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ ์

ความยากจนในประเทศไทย เพื่อหาค�าตอบใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ “ใครคือคนจน” “คนจนต้องการหรือมีปัญหาอะไร” 

และ “จะช่วยเหลือคนจนตามกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” ซึ่งเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  

เข้าด้วยกนั จดัท�าเป็นระบบซึง่ผูบ้รหิารสามารถน�าไปใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายหรอืมาตรการในการจดัสวสัดกิารสงัคม 

สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการและลดความซ�้าซ้อนของการจ่ายสวัสดิการได้ โดยข้อมูลเริ่มต้นที่น�ามาใช้แล้ว 

ได้แก่ ข้อมลูความจ�าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ข้อมลูพืน้ฐานระดบัหมูบ้่าน (กชช.๒ค) และข้อมลูผูล้งทะเบยีนบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้งานระบบ TPMAP ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

  ๗.๓.๓	 ด�าเนนิโครงการจดัตัง้สถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะห์และบริหารข้อมูลภาครฐั	(Government	Data	

Analytics	and	Management	Promotion	Institute)	ซึง่จะเป็นหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ (Special Delivery Unit: SDU) 

ท�าหน้าที่วิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลและคณะกรรมการระดับชาติ ให้ค�าปรึกษา 

ด้านการจัดหา วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการยกระดับความสามารถ

และทักษะของบุคลากรของรัฐ ตลอดจนการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดการน�าข้อมูลของแต่ละกระทรวงมาบูรณาการให้เกิดมิติข้อมูลใหม่ สามารถ

วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ สร้างเป็นโมเดลวเิคราะห์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพและสามารถน�าไปประยกุต์สร้างเป็นบรกิารภาครฐั 

ที่มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน

  ๗.๓.๔	 วเิคราะห์	Big	Data	Sandbox ส�าหรบัภาครฐั เป็นการท�างานผ่านกระบวนการกลัน่กรองและวเิคราะห์

ข้อมูลเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ภาครัฐ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบประมวลผลขนาดใหญ่ของหน่วยงานได้อีกด้วย
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  ๗.๓.๕	 จดัท�าระบบประมวลข้อมลูขนาดใหญ่	 (Big	 Data) เพือ่ “สร้าง”	อาชพีทีเ่หมาะสมให้แก่ประชาชน 

เป็นรายพ้ืนที่ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับฐานรากด้วยการใช้ข้อมูล Big Data ด้านข้อมูลธุรกิจในการ 

แสวงหาโอกาสทางธรุกิจในแต่ละพ้ืนทีร่วมถึงเสนอแนะธรุกจิแฟรนไชส์ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบคุคล และ	“ส่งเสรมิ” การผลกัดนั

การค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการบรูณาการเชือ่มโยงข้อมลูหน่วยงานด้านการค้าระหว่างประเทศ เพือ่น�ามา 

ประมวลและแสดงผลแบบทนัท ี (Real-time) ส�าหรับใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการก�าหนดนโยบาย 

การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนใช้ในการติดตาม ผลักดัน และขยายโอกาสการค้าระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมาย  

นอกจากนี ้ยงั “สนบัสนนุ”	องค์ความรูใ้ห้แก่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบตัง้แต่เริม่ต้นธรุกิจ

ไปจนถงึการค้าระหว่างประเทศตามศกัยภาพรายบคุคล 

 ๗.๔	 การจัดระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	

	 	 ๗.๔.๑	 จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ตามระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

โดยมีอ�านาจหน้าที่ส�าคัญในการจัดท�านโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  

ตลอดจนการเตรียมการจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติให้ทันสถานการณ์โลก

ในปัจจุบันต่อไป

	 	 ๗.๔.๒	 สนับสนุนการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างม่ันคงปลอดภัย	(Cybersecurity	Missions)	

เพื่อยกระดับในการเฝ้าระวังและจัดการภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นและอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

ส�าคัญของประเทศ ให้สามารถจัดการกับภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ด้วยการขยายผลการติดตั้งระบบป้องกัน

และเฝ้าระวังภัยคุกคาม Government Threat Monitoring (GTM) และ Government Website Protection (GWP)  

โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ติดตั้งระบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐแล้ว จ�านวน ๔๐ หน่วยงาน และเว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันและ 

เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศจ�านวน ๒๐๐ เว็บไซต์ ท�าให้โดยรวมปัจจุบันมี ๒๔๐ หน่วยงานท่ีติดต้ังระบบ 

และ ๑,๕๐๐ เว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันฯ 

   นอกจากนี้ ได้ยกระดับทักษะบุคลากรผ่านการอบรมและจัดกิจกรรม จ�านวน ๓๑๒ คน เช่น  

หลักสูตร IT Security Management การจัดฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) และฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 

(Table Top Exercise) ให้แก่กลุ่มตลาดทุน และกลุ่มสาธารณสุข รวมทั้งจัดท�าชุดข้อมูลหนังสือ Cyber Threat 2017 

เพื่อเผยแพร่วิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่สามารถน�ามาปฏิบัติและใช้งานเทคโนโลยีให้ก้าวไปในโลกที่เปล่ียนแปลง

ได้อย่างมั่นใจ

	 	 ๗.๔.๓	 จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ได้จัดท�าร่างแผน 

พัฒนาบุคลากรฯ ครอบคลุมถึงการจัดท�าหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะเวลา ๓ ปี 

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทย ซ่ึงตั้งเป้าหมายไว้ ๑๒,๐๐๐ คน 

ภายในปี ๒๕๖๔ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ๖ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เพื่อร่วมมือด้านวิชาการและการจัดท�าหลักสูตรอบรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร

	 	 ๗.๔.๔	 จัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น	 เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 หรือ	 

ASEAN-Japan	 Cybersecurity	 Capacity	 Building	 Centre	 (AJCCBC)	 ในประเทศไทย	 ได้เปิดอย่างเป็นทางการ  

เมือ่วนัท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จัดฝึกอบรมส�าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ

ของอาเซียนครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๒๔-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ จ�านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรรับมือภัยคุกคามด้าน

สารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์จ�าลองสถานการณ์ภัยคุกคาม (Cyber Defense Exercise with Recurrence: CYDER) 

๒) หลักสูตรฟอเรนสิกส์ (Forensics) เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลจากการโจมต ี

ทางไซเบอร์ และ ๓) หลกัสตูร Malware Analysis การวเิคราะห์มลัแวร์ตามแนวโน้มของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซ่ึงมียุทธศาสตร ์

ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัทางสารสนเทศและการรบัรองความปลอดภัย (Information Security and Assurance)
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	 	 ๗.๔.๕	 จัดท�าชุดข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ	 ได้จัดท�าข้อมูล 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองท้ังในรูปแบบของหนังสือ คู่มือ และอินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่และสร้างความ

ตระหนักต่อสาธารณะในวงกว้าง ได้แก่ หนังสือ Cyber Threat 2011-2017 และอินโฟกราฟิกเรื่องต่าง ๆ เช่น Phishing 

Awareness, Email Scam Awareness, Malicious Code Awareness, Security tips while travelling, How to 

protect from WannaCry 

	 	 ๗.๔.๖	 จดัตัง้หน่วยประสานงานกลางระหว่างการจดัตัง้	 Cybersecurity	Agency	 (CSA)	 โดยให้ส�านกังาน

พัฒนาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยประสานงานกลางเป็นการชัว่คราวระหว่างจดัตัง้ CSA เพือ่รบัมือ 

ภยัคกุคามทางไซเบอร์ และท�างานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการลดความเสีย่งจากการถกูโจมตีทางไซเบอร์ โดยท�าหน้าที่

เป็นหน่วยประสานงานกลางและหน่วยงานเผชิญเหตุด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

ของชาติอยู่ในระดับมาตรฐานสากล

 ๗.๕	 การปรับปรุงกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล	

	 	 ๗.๕.๑	 กฎหมายทีป่ระกาศใช้แล้ว จ�านวน ๔ ฉบบั ได้แก่ ๑) พระราชบญัญติัปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�าหนดให้มกีระทรวงดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม ๒) พระราชบญัญตักิารพฒันาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๔) พระราชบญัญตัิ 

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๗.๕.๒	 ร่างกฎหมายท่ียังไม่ประกาศใช้ จ�านวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (วาระ ๒) แล้ว และอยู่ใน

กระบวนการเสนอสภานติบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป ๒) ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

๓) ร่างพระราชบญัญัตสิ�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. .... ซึง่ทัง้ ๒ ร่างนีอ้ยูใ่นกระบวนการเสนอสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาตต่ิอไป ๔) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา ตามข้อสังเกตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ ๕) ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบหลกัการ เมือ่วนัที ่๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ อยูร่ะหว่างส�านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

   นอกจากน้ี ยังมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างพระราชบัญญัติพิสูจน์และ 

ยนืยนัตัวตนทางดิจทิลั พ.ศ. .... ซ่ึงอยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ๒) ร่างพระราชบญัญัตริัฐบาล

ดิจิทัล พ.ศ. .... ซึง่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และ ๓) ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ 

พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 ๗.๖	 การยกระดับประเทศไทยด้านการพัฒนาดิจิทัลในการจัดอันดับ

ตามตัวชี้วัดสากลที่ส�าคัญ

	 	 ๗.๖.๑	 e-Government	 Development	 Index	 (EGDI) 

โดยสหประชาชาติ (United Nations: UN) ประกาศผลในปี ๒๐๑๘ 

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับท่ี	 ๗๓ จาก ๑๙๓ ประเทศ  

ดีขึ้น	 ๔	 อันดับ เนื่องจากการผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

ของภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการของภาครัฐผ ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้ประชาชนเข้าถึงและมีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพิ่มมากขึ้น (ปี ๒๐๑๖ อันดับ ๗๗)
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	 	 ๗.๖.๒	 ICT	 Development	 Index โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International  
Telecommunication Union: ITU) ประกาศผลในปี ๒๐๑๗ ประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบัเป็นอนัดบัที	่๗๘	จาก ๑๗๖ ประเทศ 
ดีขึ้น	 ๔	 อันดับ เน่ืองจากการผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของภาครัฐ ท�าให้ประชาชนเข้าถึง 

และมกีารใช้งานเทคโนโลยีดจิทิลั โดยเฉพาะการใช้งานผ่านโครงข่ายไร้สาย (ปี ๒๐๑๖ อันดับ ๘๒)

	 	 ๗.๖.๓	 World	 Digital	 Competitiveness	 Ranking โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International 

Institute for Management Development: IMD) ประกาศผลในปี ๒๐๑๘ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 

เป็นอันดับที่ ๓๙	จาก ๖๓ ประเทศ	ดีขึ้น	๒	อันดับ โดยในตัวชี้วัดย่อยด้าน Technological Framework มีคะแนนสูงขึ้น 

เนื่องจากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น (ปี ๒๐๑๗ อันดับ ๔๑)

	 	 ๗.๖.๔	 Global	Competitiveness	Index	4.0 โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) 

ประกาศผลในปี ๒๐๑๘ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๓๘ จาก ๑๔๐ ประเทศ	 ดีขึ้น	 ๒	 อันดับ โดยใน 

ตัวชี้วัดย่อยด้าน ICT Adoption มีคะแนนสูงขึ้น เน่ืองจากการผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของภาครัฐ 

ท�าให้ประชาชนเข้าถึงและมกีารใช้งานเทคโนโลยดีจิทัิล โดยเฉพาะการใช้งานอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู (ปี ๒๐๑๗ อนัดับ ๔๐)

	 	 ๗.๖.๕		Global	Innovation	Index โดยองค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก ประกาศผลในปี ๒๐๑๘ ประเทศไทย

ได้รบัการจัดอนัดบัเป็นอันดบัที	่๔๔ จาก ๑๒๖ ประเทศ	ดขีึน้	๗	อนัดบั เนือ่งจากการปรบัปรุงกระบวนการด�าเนนิการของภาครฐั 

และการน�าระบบดจิทิลัมาอ�านวยความสะดวก รวมทัง้มกีารรายงานสดัส่วนผูเ้รียนจบด้านวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์

ที่เพิ่มขึ้น (ปี ๒๐๑๗ อันดับ ๕๑)
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๘.	 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โดยใช้ “วิถีไทย” เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งตลาด 

ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว จ�านวน ๒.๘ ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 

๑๑.๙๒ จากปีที่ผ่านมา และในปี ๒๕๖๑ ได้ต้ังเป้าหมายรายได้จากนักท่องเที่ยว จ�านวน ๓ ล้านล้านบาท โดยระหว่าง

เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๑ มีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  

ทั้งสิ้น ๒๘.๕๔ ล้านราย ขยายตัวร้อยละ ๘.๗๑ ก่อให้เกิดรายได้

รวม ๑.๔๙ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๙๕ จากช่วงเวลา 

เดียวกันของปีที่ผ่านมา และระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 

๒๕๖๑ มีนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ 

จ�านวน ๑๐๑.๓๘ ล ้านคน-ครั้ง ขยายตัวร ้อยละ ๔.๑๓  

และก่อให้เกิดรายได้รวม ๐.๖๙ ล้านล้านบาท ขยายตัว 

ร้อยละ ๙.๑๒ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายได้

จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑)  

รวมประมาณ ๒.๑๘ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๓๖  

ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 ๘.๑	 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

	 	 ๘.๑.๑	 ส่งเสริมภาพลักษณ์ด ้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	 ได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน 

ความปลอดภัยเพ่ือให้นักท่องเท่ียวม่ันใจในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

ตั้งแต่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เช่น แผ่นพับข้อมูล โปสเตอร์ สปอตโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ์  

วทิย ุโทรทศัน์ ฯลฯ ซึง่เป็นการประชาสมัพนัธ์ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่นกัท่องเทีย่ว รวมทัง้การแจ้งเตอืนในการระมดัระวงั

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลและสามารถป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้น

   นอกจากนี ้ได้ระดมความเหน็ในการประชมุเทีย่วทัว่ไทย	ปลอดภัยทกุที ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ให้เมอืงไทย

เป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมอย่างยัง่ยนื เพือ่หาแนวทางการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของนกัท่องเทีย่ว พร้อมทัง้ 

ได้จัดท�ามาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส�าหรับนักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ มาตรการ 

เตรียมความพร้อม มาตรการจัดการขณะเกิดเหตุวิกฤต และมาตรการเยียวยาหลังเกิดเหตุวิกฤต 

  ๘.๑.๒	 อ�านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	ได้พฒันากลไกและปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการท�างานของศูนย์รับแจ้งเหตุของต�ารวจท่องเที่ยวและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๕๕ 

รวมถงึขยายศนูย์แก้ไขปัญหานกัท่องเทีย่วในภาวะวกิฤตประจ�าภมูภิาคและแหล่งท่องเทีย่วหลกั โดยให้สามารถช่วยเหลอืและ

ตอบสนองต่อความต้องการของนกัท่องเทีย่วได้อย่างครอบคลุมสะดวกรวดเรว็ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ซึง่มีสถติริบัแจ้งระหว่างวนัที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ�านวน ๓๖๒,๐๒๒ ครั้ง 

ซึ่งได้ด�าเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปด�าเนินการ

แต่ละกรณี และให้แจ้งผลด�าเนินการที่ศูนย์รับแจ้งด้วย

   นอกจากน้ี ป ัจจุ บันมีศูนย ์ช ่วยเหลือ 

นกัท่องเทีย่ว ๑๖ ศนูย์ และศนูย์ประสานงาน (Tourist Assistance 

Center: TAC) ๖๐ ศูนย์ รวม ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่

รวม ๒๒๑ ราย ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

ด้านต่าง ๆ  เช่น ให้ค�าแนะน�าด้านการท่องเทีย่วและการป้องกนัภัย 

จากการท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 

มีรายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

๒.๑๘ ล้านล้านบาท 
ขยายตัว ๑๐.๓๖%

มีศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 
๑๖ ศูนย์ 

ศูนย์ประสานงาน 
TAC ๖๐ ศูนย์ 
๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ 
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และชาวต่างชาติ โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถสื่อสารได้หลายภาษาอยู่ประจ�าทุกศูนย์ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ รัสเซีย เกาหลี 

ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส สเปน และลาว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์ฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและ 

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ�านวน ๓,๕๓๓ ราย

	 	 ๘.๑.๓	 ช ่ ว ย เ ห ลื อ เ ยี ย ว ย านั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 

ชาวต่างชาติผ่านกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติ	วงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยา

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทย

และเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ จากเหตุอาชญากรรม

หรือภัยด้านอื่น ๆ โดยมิได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือ 

การกระท�าที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด�าเนนิการเยยีวยาให้แก่นกัท่องเทีย่ว เป็นเงนิทัง้สิน้ 

จ�านวน ๕๒,๑๖๘,๑๑๖.๘๒ บาท 

  ๘.๑.๔	 พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว	 ได้จัดอบรมบุคลากรภาคการท่องเท่ียว 

ประกอบด้วย หลักสูตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน�้าใน	 ๓	 จังหวัดอันดามัน	 (กระบ่ี	 พังงา	 และภูเก็ต) เพื่อให้ 

มัคคุเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่อาจจะประสบอุบัติเหตุทางน�้าได้อย่างถูกต้อง

และทันท่วงที มีผู้เข้าร่วม ๕๓ ราย จัดอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านน้อยในจังหวัดนครราชสีมา	เพชรบุรี	สุโขทัย	และหนองคาย	

เพื่อปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนรักในท้องถิ่น วัฒนธรรม ความเป็นไทย และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการท�าหน้าที่เป็น

เจ้าบ้านน้อยและเจ้าบ้านท่ีดีในแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วม ๓๒๐ ราย จัดอบรมพัฒนาการท่องเท่ียว 

วิถีเกษตรให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือชุมชนท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และสุราษฎร์ธานี  

ให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐาน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีผู้เข้าร่วม ๑๖๔ ราย จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการจัดการด้านการท่องเที่ยว	 

(Ask	 Me)	 เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ความรู ้เกี่ยวกับ 

งานโมโตจพี ี(Moto GP) และฝึกปฏบิติัการใช้บทสนทนาภาษาองักฤษ มผีูเ้ข้าร่วม ๑๓๐ ราย จดัอบรมการบรหิารจดัการท่องเท่ียว 

โดยชุมชนอย่างยั่งยืน	ในจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สุพรรณบุรี ก�าแพงเพชร แม่ฮ่องสอน น่าน และสระแก้ว 

มีผู้เข้าร่วม ๔๑๐ ราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	ในจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ เชียงราย 

ล�าพูน เพชรบรุ ีสตูล นครศรธีรรมราช และพระนครศรอียธุยา มผีูเ้ข้าร่วม ๑,๓๗๓ ราย ๒๑๗ ชมุชน จดัอบรมหลักสูตรระยะสัน้ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีไทในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพวิถีไท	 ในจังหวัดปราจีนบุรี	 กระบ่ี	 และเชียงราย	 มีผู้เข้าร่วม ๒๔๐ ราย รวมทั้งจัดอบรมอาสาสมัครและ 

เครอืข่ายด้านการท่องเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดับรุรีมัย์ ระยอง ขอนแก่น เพชรบรุ ีอดุรธาน ีพษิณโุลก สงขลา เชียงใหม่ สรุาษฎร์ธานี 

พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต และสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน ๖,๑๐๓ ราย

	 	 ๘.๑.๕	 อบรมอาสาสมคัรเพือ่การท่องเทีย่ว	(เจ้าบ้านทีด่)ี เพือ่พฒันาชมุชน ผูป้ระกอบการ และทกุภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้มีความรู้ ความสามารถในการแข่งขันในบริบทการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในเวทีการส่งเสริม

การขายในระดับต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้เกิดจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมผ่านกระบวนการฝึกอบรม  

โดยจัดขึ้น ๖ ครั้ง ๕ ภูมิภาคในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการอบรม ๑,๖๐๐ ราย รวมทั้งยังได้จัดท�า

หลักสูตรออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อีกด้วย

เยียวยานักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ

ผ่านกองทุนฯ 
๕๒.๑๗ ล้านบาท 
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	 	 ๘.๑.๖	 ด�าเนินโครงการรณรงค์ห้องน�้าสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว	 (Water	 Closet:	WC	OK)  

เพื่อผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลและพัฒนาห้องน�้าสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ให้เป็นห้องน�้าสะอาด	สุขใจ	ไปเที่ยวไหนก็	WC	OK โดยจัดอาสาสมัครเพื่อรักษา

ความสะอาดของห้องน�้าสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว และจัดอบรมการดูแลรักษาความสะอาด มีจิตใจในการให้บริการที่ดี 

และนวัตกรรมเกี่ยวกับห้องน�้าแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๔ ครั้ง 

ในจังหวัดจันทบุรี ล�าปาง อุดรธานี และสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม รวม ๘๖๔ ราย

	 	 ๘.๑.๗	 แก้ไขปัญหาบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย	 และธุรกิจตัวแทนอ�าพรางหรือนอมินี	 

(Nominee) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ด�าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย จ�านวน  

๕,๗๑๒ ครัง้ มธีรุกจิน�าเทีย่วทีไ่ด้รบัการตรวจสอบ จ�านวน ๑,๒๒๘ ราย ด�าเนนิคดกีรณไีม่มใีบอนญุาตประกอบธรุกจิน�าเทีย่ว 

จ�านวน ๕๘๗ ราย มีมัคคุเทศก์ท่ีได้รับการตรวจสอบ จ�านวน 

๔,๔๘๔ ราย ด�าเนินคดีกรณีไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  

จ�านวน ๑,๒๘๑ ราย รวมทั้งปราบปรามการประกอบกิจการ

ธรุกิจน�าเทีย่วทีม่ลีักษณะเป็นทวัร์ต้นทนุต�า่หรอืทวัร์ด้อยคณุภาพ  

อนัเป็นการกระท�าทีส่่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และอตุสาหกรรม

การท่องเที่ยว  เช่น ตรวจสอบบริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จ�ากัด  

และได้ท�าการเพกิถอนทะเบียนบรษิทัในเครอืข่ายทรานลี ่จ�านวน

ทั้งสิ้น ๑๕ บริษัท ซึ่งส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินมีค�าสั่งยึดทรัพย์ของบริษัทในเครือทรานลี่และทรัพย์สินอื่น 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๒ รายการ โดยได้น�าทรัพย์สินขายทอดตลาด

สามารถน�าเงินคืนสู่แผ่นดินได้ทั้งหมด ๒๐๔,๘๙๔,๐๐๐ บาท 

   นอกจากนี้ ได้กวดขันจับกุมการเช่ารถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่หลอกลวงขายเกินราคาหรือ 

ก่อความเดอืดร้อนร�าคาญแก่นกัท่องเทีย่ว และก�ากบัดแูลให้ธรุกจิน�าเทีย่วมคัคุเทศก์และผู้น�าเทีย่วปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างถกูต้องตาม

กฎหมาย รวมทั้งด�าเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรมเพื่อสืบค้นได้สะดวกรวดเร็วและสามารถแก้ปัญหา 

ได้ทันท่วงที และด�าเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว เช่น ส�ารวจและปรับสภาพจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

บ่อยคร้ังหรือจุดท่ีอยู่นอกเหนือวิสัยระมัดระวังของนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จัดท�าป้ายเตือนภัยภาษาอังกฤษ และ

ภาษาจีน

  ๘.๑.๘ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเท่ียวโดยในปี	 ๒๕๖๑	 ประเทศไทยได้เป็น 

เจ้าภาพการประชมุท่องเทีย่วอาเซยีน	ครัง้ที	่๓๗	(37th	ASEAN	Tourism	Forum	2018:	ATF	2018)	ซึง่จะมผีูเ้ข้าร่วมประชมุ 

ระดับผู้น�าจาก ๑๐ ประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา พร้อมแสดงศักยภาพธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวไทย 

และหารือพัฒนาความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลักดันอาเซียนให้เป็น “Single Destination” หรือจุดหมาย 

ปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ 

จดัการประชุมคณะท�างานด้านการท่องเทีย่วอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	ครัง้ที	่๔๑	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	(The	41st	Greater	

Mekong	Sub	region	Tourism	Working	Group	and	the	2018	Mekong	Tourism	Forum:	GMS-TWG	41st)	โดยเชญิ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดและการส่งเสริม 

การท่องเทีย่ว รวมทัง้น�าเสนอโอกาสในเชิงบวก เพือ่กระตุน้การมส่ีวนร่วมของภาครฐัและเอกชนในการผลกัดนัให้การท่องเทีย่ว 

ของประเทศสมาชกิ GMS เป็นจดุหมายปลายทางเดยีวกนั นอกจากนี ้เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมการประชมุได้สมัผสักับประสบการณ์ 

การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และที่เป็นกระแสในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครพนม รวมทั้งได้ด�าเนินโครงการพัฒนาท่องเที่ยวเชื่อมโยงราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 (Cambodia-Laos-Myanmar- 

Vietnam:	 CLMV)	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเท่ียวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย 

กับประเทศ CLMV โดยได้มีการจัดประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

ยึดทรัพย์บริษัทน�าเที่ยว
ที่ท�าผิดกฎหมาย 

น�าทรัพย์สินขายทอดตลาด

น�าเงินคืนสู่แผ่นดิน 
๒๐๔ ล้านบาท 
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 ๘.๒	 การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว

	 	 ๘.๒.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอความเป็นไทย ด้วยแคมเปญ amazing	 ไทยเท่ ผ่านช่องทาง 

สื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ตลอดจนส่งคุณค่าทางการท่องเที่ยวแบบลงลึกถึงท้องถิ่น

ผ่านเครือข่ายชุมชนออนไลน์ Facebook: amazing ไทยเท่ โดยการใช้คนมีชื่อเสียงเป็นตัวแทนของแต่ละภาคทั้ง ๕ ภูมิภาค

	 	 ๘.๒.๒	 ยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วสูค่วามเป็นคณุภาพผ่านวถิไีทย	โดยจดังาน TAT	&	TG	Mega	Fam	

Trip	and	Trade	meet	2018 ณ โรงแรมบ้านไทยบีชรีสอร์ตแอนด์สปา ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

จดังาน Market	Briefing	และ	Product	update ให้แก่ผูป้ระกอบการทัง้ไทยและจนี รวมทัง้เจรจาธรุกจิท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสรมิ 

และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

	 	 ๘.๒.๓	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว โดยเข้าร ่วมงาน	 Long	 Stay	 Fair	 Tokyo	 

International	 Forum	 ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ ่น เพื่อส่งเสริม 

การท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว โดยจงัหวดัทีน่กัท่องเทีย่วญีปุ่น่ให้ความสนใจมาก ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ กรงุเทพมหานคร 

ภูเก็ต ขอนแก่น และนครราชสีมา นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวได้น�าเสนอมาตรฐานที่พักแบบพ�านักระยะยาว การท่องเที่ยว 

วถิไีทย และการสร้างความเชือ่มัน่ด้านความปลอดภยัของการท่องเทีย่วในประเทศไทย ทัง้นี ้มีนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่เข้าร่วมฟัง 

การน�าเสนอ จ�านวน ๑๒๐ ราย

	 	 ๘.๒.๔	 ส่งเสรมิการท่องเทีย่วชมุชน	ได้ส่งเสรมิการท่องเทีย่วใน ๑๐ ชมุชน ได้แก่ ชมุชนแม่ก�าปอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น-เมืองเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนบ้านเชียง  

จังหวัดอุดรธานี ชุมชนพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม  

หมูบ้่านเบญจรงค์ จงัหวัดสมทุรสาคร หมูบ้่านเบญจรงค์ดอนไก่ด ีจงัหวดัสมทุรสาคร ชมุชนบ้านน�า้เช่ียว และชุมชนบ้านสลกัคอก 

จังหวัดตราด เพื่อให้มีการรับรู้และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของไทยให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

   (๑) จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในงานเทศกาลเท่ียวเมืองไทย	 

ปี	 ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้แก่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น-เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านปราสาท  

จังหวัดนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว จังหวัดตราด 
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   (๒) จัดประชุมให้ความรู้ชุมชนภายใต้โครงการ	 Creative	 Tourism ให้แก่ชุมชนบ้านทุ่งอ่างทอง 

จงัหวดัอ่างทอง ชมุชนบ้านทองเอน จงัหวดัสงิห์บรุ ีชมุชนบ้านแหลมมะขาม จงัหวดัตราด ชมุชนบ้านปางห้า จงัหวดัเชยีงราย 

ชมุชนท่าดนิแดง จงัหวัดพงังา และชมุชนบ้านสวาย จังหวดัสุรนิทร์ เม่ือวันท่ี ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จงัหวดัสมทุรสงคราม 

   (๓) ได้เปิดตัวแคมเปญ	Creative	Tourism	2561 สร้างแบรนด์ชุมชนใน ๖ จังหวัด พัฒนาเส้นทาง 

ยิ่งเที่ยวมาก	 ยิ่งเยอะประสบการณ์ ได้แก่ จังหวัดตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และสุรินทร์ เม่ือวันที่  

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

   (๔) จัดมหกรรมคาราวาน	 เที่ยวอีสานแซ่บนัว เพื่อน�าตัวแทนเข้ามาศึกษา เส้นทางและกิจกรรม 

ท่องเทีย่ว และส่งเสรมิการขาย เช่น จดัการสาธติ และเสนอขายสินค้าภายในชมุชนแก่ผู้เข้าเยีย่มชม เมือ่วนัที ่๔ มนีาคม ๒๕๖๑ 

ณ แหล่งโบราณคดีและโฮมสเตย์บ้านปราสาท อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	 	 ๘.๒.๕	 ส่งเสริมการตลาด	และการประชาสัมพันธ์	แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั่วประเทศ	 เพื่อให้การท่องเที่ยว

เป็นเครื่องมือเสริมสร้าง และยกระดับรากฐานให้มีความเข้มแข็งจากการกระจายรายได้สู่ชุมชน เช่น

   (๑) จัด	 Amazing	 Thailand	 Go	 Local เพื่อน�าเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชน (CSR  

Trip/Village Route/Volunteer Activities) โดยประชาสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าองค์กรพร้อมส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้า 

องค์กรชั้นน�า ๕๐ บริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Top 50) และได้จัดท�ารายชื่อชุมชน OTOP วิถี 

เพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน รวมท้ังจัด Local Life & Learn เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน และเลือกซื้อแพ็กเกจ 

ท่องเทีย่วชมุชนภายในงานเทศกาลท่องเทีย่วเมอืงรองทีจ่ดัข้ึนระหว่างวนัที ่๒๒-๒๖ สงิหาคม ๒๕๖๑ ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติ 

สิริกิติ์

   (๒) จัดโครงการตามรอยไดโนเสาร์...ตะลุยแดนอีสาน	 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ�าเภอสหัสขันธ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันท่ี ๑๔ กันยายน-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยจัดขึ้นในวันศุกร์-อาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมืองรองและการท่องเท่ียวชุมชน ภายใต้แนวคิด ทุกส่ิงสร้างสรรค์	ณ	 กาฬสินธุ์ (Creative KALASIN) โดยน�าไดโนเสาร ์

จุดเด่นส�าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ ์ ประกอบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดการท่องเที่ยวเรียนรู ้เชิงสร้างสรรค์  

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน และกลุ่มครอบครัวสมัยใหม่

	 	 ๘.๒.๖	 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งห่วงโซ่คุณค่าด้านการท่องเที่ยว	(เมืองรอง	๕๕	จังหวัด)	

   (๑) จัดเทศกาลท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งเป็นการจัดงานภายใต้นโยบายท่ีต้องการลดความเหลื่อมล�้า 

ทางสังคมและเศรษฐกิจท�าให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ที่ท�าให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน ปลอดภัย 

มากยิง่ขึน้ โดยรวบรวมประสบการณ์ความมหศัจรรย์ของ ๕๕ เมืองรอง ภายใต้แนวคดิ กล้าให้ลอง...มหศัจรรย์	๕๕	เมอืงรอง 

ลองไปแล้วจะรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

   (๒) ด�าเนินโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว	 

เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู ้ผ ่านการเดินทาง และน�าประโยชน์จากศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับแนวคิด 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่กระจาย 

อยู่ในทุกภาคของประเทศไทยไปปรับใช้ในชีวิต โดยการน�าคณะทูตานุทูต จ�านวน ๑๖ ประเทศ และสื่อมวลชน รวม ๓๙ ราย  

ลงพื้นที่ ๕ เส้นทาง ได้แก่ ๑) เส้นทางเกษตรวิชญา-ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ ๒) เส้นทาง ๑ ไร่แก้จน 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ ๑๖ จังหวัดราชบุรี-ชุมชน 

บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ๓) เส้นทางปรับปรุงอ่างเก็บน�้าต้นลาปะเทีย-ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

๔) เส้นทางศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�าริ-ชุมชนปากน�้าประแส จังหวัดระยอง และ ๕) เส้นทางพัฒนา

พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ-ชุมชนบ้านแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช

   (๓) สนับสนุนมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัด 

ท่องเทีย่วรอง	เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิและกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิน่ ตลอดจนเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ 

ของประเทศ โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  

เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เสียภาษีส�าหรับเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองและเขตพื้นที่อื่น 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๔) แนะน�าเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม ๑๖๗ อ�าเภอ ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัดหลัก และจัดท�าเส้นทาง 

ท่องเที่ยวท่ีได้รับการรับรอง ๕๙๔ เส้นทางทั่วประเทศ รวมทั้งจัดท�าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  

www.thailandtourismdirectory.go.th

	 	 ๘.๒.๗	 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับอาหารถิ่น	 (Eat	 Local) จัดโครงการส่งเสริมอาหารถิ่น เพื่อสร้าง 

การรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเท่ียวไปยังเมืองรอง ตลอดจนกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้อาหารเป็นจุดขาย

ทางการตลาด ทั้งนี้ แบ่งการด�าเนินงานเป็น ๔ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 

   (๑) ค้นหา ๒๐ สุดยอดทริปท่องเที่ยวสายกิน “Locallicious: Meet Local Eat Local”  

จดัประกวดเส้นทางการท่องเทีย่วเชงิอาหารหรอื Food Tourism โดยมกีลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประกวดเป็นกลุ่ม Food Lover 

กลุ่มเชฟรุ่นใหม่ กลุ่มวัยท�างาน กลุ่มนักศึกษา Bloggers สายกิน-เที่ยว และ local expert ซึ่งเป็นกลุ่มที่รู้แหล่งกิน-เที่ยว

แบบเจาะลกึ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอาหารทีน่่าสนใจในหมูน่กัท่องเทีย่วได้ ระหว่างเดอืนมถินุายน-กันยายน 

๒๕๖๑ 

   (๒) กจิกรรม “กนิทัว่ไทย ไปทัว่ถึง” โดยน�าเสนอโปรโมชัน่ผ่านเวบ็ไซต์ และแอปพลเิคชนั “กนิทัว่ไทย 

ไปทัว่ถึง” ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑ สามารถสร้างการรบัรูผ่้านสือ่ออนไลน์ทกุช่องทางรวม ๒,๖๕๙,๗๕๐ คน-ครัง้ 

มีนักท่องเที่ยวติดตั้งแอปพลิเคชัน จ�านวน ๗๕๒ ราย และมีผู้ใช้สิทธิ์ จ�านวน ๒๑๔ ราย 

   (๓) กิจกรรมอร่อยทั่วไทย “อาหารถิ่นอร่อยล�้าในต�านาน” โดยจัดกิจกรรม “เดอะมอลล์  

อร่อยทั่วไทย” คร้ังที่ ๑๐ เพื่อเผยแพร่อาหารถิ่นขึ้นช่ือในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว 

เพ่ือตามไปชิมอาหารถิ่นในพื้นท่ีชื่อดังกว่า ๓๐๐ ร้านค้า รวมกว่า ๓,๐๐๐ เมนู จาก ๕ ภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่าง 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ มีผู้เข้าร่วมงาน ๔๗๗,๔๐๐ คน 

   (๔) กิจกรรม “อาหารถิ่น สวรรค์นักกิน ทั่วไทย” ด�าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และ

สนบัสนนุกจิกรรมอาหารถิน่ในพืน้ทีท่ัว่ประเทศผ่านการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยส�านกังานสาขา ระหว่างเดอืนพฤษภาคม- 

กันยายน ๒๕๖๑



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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  ๘.๒.๘ ด�าเนินโครงการบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว	 (Tourism	 BIG	 DATA)  

เพื่อพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งานในรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงแลกเปล่ียน  

เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงข้อมูลจากพันธมิตรเพื่อสร้างฐานในการบริหารจัดการ 

ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว และได้จัดท�าแอปพลิเคชัน Trip	Pointz เพื่อสนับสนุนโครงการ	Amazing	Thailand	

Go	Local	เที่ยวท้องถิ่นไทย	ชุมชนเติบใหญ่	เมืองไทยเติบโต ในกิจกรรม Enjoy Local จับมือพันธมิตรชวนเที่ยวเมืองรอง 

ได้ลุน้ได้แต้ม ซึง่จะช่วยให้นกัท่องเทีย่วรบัทราบข้อมลูท่องเทีย่ว เกดิความสะดวกในการวางแผน การท่องเทีย่ว และเก็บคะแนน

สะสมจากการเดินทางท่องเที่ยว โดยสแกน QR Code ที่มีสัญลักษณ์ Trip Pointz ตามจุดท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารต่าง ๆ 

ร้านของที่ระลึก ในจังหวัด ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จ�านวน ๖,๐๙๘ แห่ง

  ๘.๒.๙	 พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งระบบ	 (Thailand	 Tourism	

Intelligence	 Center:	 TIC) ผ่านเว็บไซต์ www.thailandtic.com เพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 

ของประเทศไทย โดยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาใช้ในการวางแผน ก�าหนดนโยบาย บริหารจัดการ 

และพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีความเป็นปัจจุบัน สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ 

  ๘.๒.๑๐	 รายงานข้อมลูการแจ้งปัญหาด้านการท่องเทีย่วผ่าน	LINE	OFFICIAL	:	@TOURISM	1,	2	และ	3 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE OFFICIAL ๓ ช่องทาง ได้แก่ @Tourism1  

เพือ่แจ้งซ่อมหรือสร้างสถานท่ีท่องเทีย่วให้มคีวามเหมาะสมและสวยงามมากยิง่ขึน้ @Tourism2 เพ่ือแนะน�าหรอืประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมด้านการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และ @Tourism3 เพื่อน�าเสนอกิจกรรมดี ๆ หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

	 	 ๘.๒.๑๑	 กระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว	

   (๑) กระจายพื้นที่การท่องเที่ยว เปิดตัวโครงการ	 ๑๒	 เมืองต้องห้าม…พลาด	 Plus	 ปี	 ๒๕๖๑ 

ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนชูแนวคิด “Less Volume More Value” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้น�้าหนักในเชิงคุณภาพ

มากกว่าเชิงปริมาณ และเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเท่ียวหลักสู่เมืองท่องเที่ยวทางเลือก 

ที่มีศักยภาพ โดยเปิดตัวกิจกรรม “Enjoy Local : จับมือพันธมิตรชวนเที่ยวเมืองรองได้ลุ้นได้แต้ม” เพื่อกระตุ้นให้เกิด 

การท่องเท่ียวหัวเมืองรองท้ัง ๕๕ จังหวัด ให้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๑ สร้างการกระจายรายได้ไปยัง 

หัวเมืองรองเพิ่มขึ้นใน ๖ เดือนแรก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยว 

หัวเมืองรองและชุมชนใหม่แบบวิถีท้องถ่ินอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สนับสนุนนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองและ

ชุมชนตามเป้าหมายที่วางไว้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๒) กระจายช่วงเวลาการท่องเที่ยว เปิดตัวโครงการ #Check	 in	 Isan	 วันธรรมดาน่าเที่ยว  

ชวนนกัท่องเทีย่วร่วมสมัผสัประสบการณ์พกัผ่อนทีห่ลีกหนคีวามวุ่นวาย ในสไตล์ cool cool slow life “เทีย่วทีไ่หน เทีย่วเมือ่ไหร่ 

ก็ไม่เท่า เที่ยวอีสาน วันธรรมดา” พร้อมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมพิเศษ “หางต๋ัวให้โชค” 

น�าตั๋วรถไฟ เครื่องบิน และรถทัวร์ที่เดินทางเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หย่อนลงตู้บริการน้องสุขใจ ๓๙ จุด และได้จัด

กิจกรรม “วันธรรมดาน่าเที่ยว หรรษา ใกล้กรุง” โดยเปิดเส้นทางใกล้กรุง ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ

สระแก้ว ปลกุกระแสการท่องเทีย่ววนัธรรมดา กระตุน้การเดนิทางและกระจายรายได้เข้าสูช่มุชน ผ่านกจิกรรมให้เรยีนรูส้มัผสั

วิถีเกษตรกรเรียนรู้วิธีการไถนา และได้เรียนรู้การท�าอาหารเมนูสมุนไพร พร้อมทั้งสัมผัสกับวิถีธรรมชาติ

	 	 ๘.๒.๑๒	 เชื่อมโยงการท่องเท่ียวกับกลุ่มอาเซียน โดยเปิดตัวแคมเปญ	Open	 to	 the	 New	 Shades 

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ Opera House นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้น�าเสนอสีสัน 

ของกรงุเทพมหานคร อาหารไทยหลากหลาย ความงดงามของท้องทะเลไทย มอบของทีร่ะลกึให้พนัธมติร การแสดงหนงัใหญ่ 

ไหว้ครูมวยไทย การโชว์ศิลปะป้องกันตัว โดย บัวขาว บัญชาเมฆ และเหวียน ยุย ยัต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ

กระตุน้ความเช่ือมโยงการท่องเทีย่วของประเทศกลุม่อาเซยีน มผีูร่้วมงาน จ�านวน ๓๒๐ ราย ได้แก่ บรษิทัน�าเทีย่ว สือ่มวลชน 

แฟนคลับเมอืงไทย องค์กรท่องเทีย่ว กงสลุต่างประเทศ นกัธรุกิจไทย-เวยีดนาม ซ่ึงประชาสัมพนัธ์การจัดงานผ่านส่ือออนไลน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทีวี สร้างการรับรู้มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ ได้จัดคาราวาน	Fly	&	Ride	 เมืองหลัก	 เมืองรอง  

เส้นทางเชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย และกาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑-๖ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมคาราวาน 

๔๐ ราย 

  ๘.๒.๑๓	 ส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ	 ได้ร่วมกันจัดงานไหว้ครูมวยไทยโลก	 ครั้งที่	 ๑๔ เมื่อวันที่  

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้จัดพิธีไหว้ครูพร้อมกัน ณ วัดมหาธาตุ 

อทุยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

เพือ่ส่งเสรมิและเผยแพร่มวยไทยให้เป็นทีส่บืไปในระดบันานาชาติ 

โดยมีนักมวยไทยจาก ๕๗ ประเทศ มีผู้ร่วมงาน ๑,๒๖๐ ราย 

นอกจากน้ี ยังได้จัดมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลแห่ง 

ลุ ่มแม่น�้าโขง	 รายการ	 “THE	 GREAT	 MEKONG	 BIKE	

RIDE	 2018” ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร โดยมีนักปั ่น 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ�านวน 

๒,๐๐๐ คน ยกระดบัทัง้ ๓ จงัหวดั สูก่ารเป็นการท่องเทีย่วเชงิกฬีา 

(Sport Tourism Destination) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ๘.๒.๑๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเปิดให้มีการถ่ายท�าภาพยนตร์ในประเทศไทย เข้าร่วมงานเทศกาล

ภาพยนตร์ American	 Film	Market	 (AFM	 2017) โดยร่วมเปิดคูหานิทรรศการงาน ระหว่างวันที่ ๑-๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ ณ เมืองซานตาโมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเชิญชวนคณะถ่ายท�าภาพยนตร์จากต่างประเทศ

เข้ามาถ่ายท�าในประเทศไทย และมีคณะถ่ายท�าภาพยนตร์ที่มีแผนจะเข้ามาถ่ายท�าในประเทศไทยปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จ�านวน 

๑๑ คณะ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในประเทศไทย ประมาณ ๑,๓๕๐ ล้านบาท และร่วมงาน	Hong	Kong	International	

Film	&	TV	Market	ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าฮ่องกง เพื่อประชาสัมพันธ์

และเชญิชวนผูส้ร้างภาพยนตร์ ผูผ้ลติภาพยนตร์และผูก้�ากับภาพยนตร์ต่างประเทศให้เข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์ในประเทศไทย  

คาดว่าจะมีบริษัทเข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์ จ�านวน ๒๓ บริษัท มีมูลค่าเงินที่จะลงทุนในประเทศไทย ทั้งส้ินประมาณ  

๑,๘๐๐ ล้านบาท 

“THE GREAT MEKONG 
BIKE RIDE 2018” 

ยกระดับนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
สู่การเป็น 

SPORT TOURISM Destination 
ของภาค



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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  ๘.๒.๑๕	 ขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไปกลุ่มตลาดกลาง-บน	 

โดยจดัประชาสมัพนัธ์ผ้าไทยบนเวทแีฟชัน่วคีนวิยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัที ่๕ ตลุาคม ๒๕๖๐ ซึง่มนีกัออกแบบช่ือดงั 

ชาวไทยน�าเสนอผ้าไทยประยุกต์เป็นแฟชั่นสมัยใหม่ สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก 

และเข้าร่วมงาน Knox Asian Festival เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้น ณ Market Square เมือง Knoxville  

มลรัฐ Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นงาน Consumer Show ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง Knoxville ซึ่งประเทศไทย

ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยให้แก่ผู้ร่วมงาน

  ๘.๒.๑๖	 จัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก	 (MotoGP)	ณ สนามช้างอินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์กิต 

จังหวัดบุรีรัมย์ ในรายการพีทีที	ไทยแลนด์	กรังด์ปรีซ์	๒๐๑๘ สนามที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการจัด 

การแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทย ท้ังน้ี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการต้อนรับ 

นกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมาชมการแข่งขนั จ�านวน ๒๐๕,๐๐๐ ราย แบ่งเป็นชาวไทย ๑๕๓,๗๕๐ ราย ชาวต่างชาต ิ๕๑,๒๕๐ ราย 

และสามารถสร้างรายได้รวม ๓,๑๐๐ ล้านบาท เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ ๒,๔๗๐ ล้านบาท และพื้นที่จังหวัด 

ใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ และนครราชสีมา ๖๓๐ ล้านบาท

	 	 ๘.๒.๑๗	 ร่วมงาน	International	tourism	bores	(ITB)	Berlin	Convention	ระหว่างวนัที ่๕-๑๑ มนีาคม ๒๕๖๑ 

ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือรับทราบประเด็นสถานการณ์การท่องเที่ยวในโลกปัจจุบันที่เกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยวของไทย ประกอบด้วย ปัญหาจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เติบโต (Over tourism) การพัฒนาบุคลากร 

ด้านวชิาชพีการท่องเทีย่ว ผลกระทบของการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อมและสภาพอากาศ รวมทัง้ความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ 

ระบบนิเวศและสังคม และด้านเครือข่ายค้าขายออนไลน์ที่ช่วยให้เกิดการขยายตัวทางการตลาดท่องเที่ยวในอาเซียน 

 ๘.๓	 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว	

  ได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีวิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน�าของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ให้ตรงตามศักยภาพพื้นท่ี ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประเทศไทย โดยได้ประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว  

๙ เขต ประกอบด้วย ๑) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน ล�าปาง และพะเยา)  

๒) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (ตาก ก�าแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก) ๓) เขตพัฒนาการ 

ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้าโขง (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร) ๔) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม 

อีสานใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) ๕) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้า 

เจ้าพระยาตอนกลาง (พระนครศรอียธุยา นนทบรุ ีปทุมธาน ีอ่างทอง และสิงห์บรุ)ี ๖) เขตพฒันาการท่องเทีย่วฝ่ังทะเลตะวนัออก 

(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ๗) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ

ระนอง) ๘) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต กระบ่ี พังงา ตรัง และสตูล) และ ๙) เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

หมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง) นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการจัดท�าประชาพิจารณ์  

และศึกษาพื้นที่และรูปแบบการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก ๖ เขต เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในแต่ละ 

พื้นที่การท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพที่โดดเด่นยิ่งขึ้น 

  นอกจากนี ้ได้จดัท�าแนวทางพฒันาการท่องเทีย่วในเขตพฒันาการท่องเทีย่วฝ่ังทะเลตะวนัตก (The Royal Coast 

หรือ Thailand Riviera) แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ พร้อมด้วยแผนปฏบิตักิารเพือ่ใช้เป็นกรอบในการพฒันาและบรหิารจดัการการท่องเทีย่วในพืน้ที ่และเป็นการส่งเสรมิ 

การท่องเที่ยวเมืองหลักเชื่อมโยงกับเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ไปสู่เมืองรองและชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล
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 ๘.๔	 การจัดอันดับโลกเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว

  ๘.๔.๑ The Best Leisure City in Asia-Pacific 

Awards 2018 โดยนติยสารส�าหรบักลุม่นกัธรุกจิในภูมภิาคเอเชยี 

Business Traveller กรุงเทพมหานคร	 ได ้รับรางวัล

เมืองท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนที่ดีที่ สุด โดยได้รับรางวัล 

ติดต่อกันเป็นปีที่ ๓ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) จากผลโหวตของผู้อ่าน

และเข้าชมเว็บไซต์ของนิตยสารกว่า ๑๐๐,๐๐๐ รายทั่วโลก 

  ๘.๔.๒ สุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของ

มาสเตอร์การ์ดฉบับที่ ๗ ประจ�าปี ๒๕๖๑ (Mastercard Glob-

al Destination Cities Index, GDCI 2018) จากผลส�ารวจ 

ของมาสเตอร ์การ ์ด กรุงเทพมหานครเป ็นเมืองสุดยอด 

จุดหมายปลายทางอันดับ	 ๑	 ของโลกที่ นักท ่องเที่ ยว 

ต้องการมาเยือนและพักแรมมากที่สุด ซึ่งเป็นการครองอันดับ ๑ 

ครั้งที่ ๕ ในรอบ ๖ ปี (ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๑) และครองอันดับ ๑ ต่อเน่ืองเป็นปีที่ ๓ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยในปี ๒๕๖๑  

มีจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ ๑๒ และเมืองพัทยาได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ ๑๘ 

  ๘.๔.๓ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยการให้คะแนนของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

ผ่านเวบ็ไซต์ท่องเท่ียว www.tripadvisor.com วดัโพธิห์รอืวดัเชตพุนวมิลมงัคลารามเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของโลก 

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ	๑๗	ของโลก	และอันดับ	๓	ของเอเชีย

  ๘.๔.๔ รางวลั STAR AWARDS 2018 โดยนติยสารเชงิท่องเท่ียวรายเดอืนชัน้น�าของสหราชอาณาจกัร (Travel 

Bulletin) โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ให้ไทยเป็น “แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ที่ดีที่สุด” และได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่	 ๒ ประเภทหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและ 

บริการด้านการท่องเที่ยว

  ๘.๔.๕ จัดอันดับราคาค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวระยะยาวของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ประจ�าปี ๒๕๖๐ โดยบริษัท

แลกเปลี่ยนเงินตราข้ามชาติ (Post Office Travel Money) จัดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สามารถเดินทางท่องเที่ยว 

โดยใช้ระยะเวลานานแต่คุ้มค่ามากที่สุด	 อันดับ	 ๑ ของโลก	โดยนักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินน้อยที่สุดและได้รับบริการ 

ในระดับคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอ่ืน ๆ ทั้งค่าโรงแรมที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่ส�าคัญ ค่าเดินทาง  

ค่ายานพาหนะ และค่าอาหาร

  ๘.๔.๖ สรุปภาพรวมการท ่องเที่ยวโลกในป ี 

๒๕๖๐ โดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World  

Tourism Organization: UNWTO) ได้สรุปว่า มีจ�านวน 

นักท่องเท่ียวท่ัวโลกรวม ๑.๓๒๓ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗  

จากป ีที่ ผ ่ านมาและรายได ้จากการท ่อง เที่ ยว  ๑,๓๔๐  

พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ ประเทศไทยมีจ�านวน 

นักท ่องเท่ียว ๓๕.๔ ล ้านคนเพิ่มข้ึนร ้อยละ ๘.๖ ได ้รับ 

การจดัอนัดบัอยูใ่นอนัดบั ๑๐ ของโลก ส่วนรายได้จากการท่องเทีย่ว 

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ๔ มีรายได้จาก 

การท่องเทีย่ว ๕๗.๕ พนัล้านดอลลาร์ สรอ. เพิม่ขึน้ร้อยละ ๑๓.๑ 

จากปีที่ผ่านมา

ไทยมีจ�านวน
นักท่องเท่ียว

อันดับ ๑๐ ของโลก

มีรายได้สูงเป็น 

อันดับ ๔ ของโลก



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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๙.	 การส่งเสรมิการบรหิารจดัการพลังงาน

 การใช้พลังงานของประเทศมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกปีตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ มีมูลค่าการใช้พลังงาน 

ถงึประมาณร้อยละ ๑๔ ของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซึง่การใช้พลังงานของประเทศไทย 

ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้น�า้มนัและก๊าซธรรมชาต ิส่วนการใช้พลงังานทดแทนอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ ๑๕ ของการใช้พลงังานทัง้หมด 

ทั้งนี้ ได้ต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๗๙ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัต้องพึง่พา

การน�าเข้าพลงังานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึง่คดิเป็นมลูค่าร้อยละ ๗ ของ GDP หรอืร้อยละ ๑๕ ของมลูค่าการน�าเข้าทัง้หมด 

ทั้งนี้ เป็นน�้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ ๑๐ 

 นอกจากนี ้จากการทีภ่าคพลงังานมคีวามส�าคญั

ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมีการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานคิดเป็นมูลค่า

ประมาณร้อยละ ๕ ของ GDP อกีทัง้ยงัสามารถจัดเก็บ 

รายได้ภาครัฐจากปิโตรเลียมและน�้ามันเช้ือเพลิง 

ได้มลูค่าสงูถงึร้อยละ ๑๐ ของรายได้ทีภ่าครฐัจดัเกบ็

ทัง้หมดในแต่ละปี ทัง้นี ้ รฐับาลได้ด�าเนินการบริหาร

จดัการด้านพลงังาน เพือ่ความมัน่คง ม่ังคัง่ และยัง่ยนื 

โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

	 ๙.๑	 ด้านปิโตรเลียม

	 	 ๙.๑.๑	 วางรากฐานระบบการบริหารจัดการส�ารวจและผลิตแหล่งปิโตรเลียมให้มีความพร้อมรองรับ 

แหล่งสมัปทานที่จะสิ้นอายุให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

   (๑)	 ด�าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔ เป็นพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  

(ฉบบัที ่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปด้านพลังงานในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทาง

ด้านพลังงาน โดยให้เพิม่ระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) และระบบสัญญาจ้างบรกิาร (Service 

Contract: SC) โดยให้สทิธใินการส�ารวจและผลติปิโตรเลยีมเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่มีระบบสัมปทานเพียงอย่างเดียว รวมทั้ง

ได้มีการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองเพื่อรองรับระบบ PSC จ�านวน ๔ ฉบับ ด้วย

   (๒)	 จัดให้มีการประมูลสิทธิการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงส�ารวจในทะเลอ่าวไทย แปลง 

G1/61 และ G2/61 (แหล่งเอราวัณ และบงกช) ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติ

ได้อย่างต่อเนือ่ง ในปริมาณทีเ่พยีงพอกบัความต้องการ เพือ่สร้างความมัน่คงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ภายใต้เงื่อนไขทั้งด้าน

ราคาก๊าซธรรมชาต ิและผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐโดยรวมสูงสุด ทัง้นี ้การยืน่ประมลูขอสิทธสิ�ารวจทัง้สองแปลงได้ด�าเนนิการ

เรยีบร้อยแล้ว เมือ่วันที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยแหล่งเอราวณัมจี�านวน ๒ ราย และแหล่งบงกชมีจ�านวน ๒ ราย ทัง้นี้ คาดว่า 

จะได้ผู้ชนะการประมูลในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  ๙.๑.๒	 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรบัการน�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิหลว	(Liquefied	Natural	Gas:	LNG)	

เพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึน และเพิ่มความสามารถในการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว  

โดยได้ก่อสร้างท่าเทยีบเรอืและสถานรัีบ-จ่าย (LNG Receiving Terminal) แห่งที ่๑ ซ่ึงจะรองรบัการน�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิหลว 

ได้ในปริมาณ ๕ ล้านตันต่อปี และมีการขยายท่าเรือเพื่อรองรับการน�าเข้าเพิ่มขึ้น โดยรวมแล้วจะสามารถรองรับการ 

น�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวได้ทั้งสิ้น ๑๑.๕ ล้านตันต่อปี นอกจากนี ้ ได้ด�าเนนิโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายแห่งใหม่ 

ขนาด ๗.๕ ล้านตันต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว

เป็นก๊าซแบบลอยน�้า (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) ขนาด ๕ ล้านตันต่อปี ซึ่งอยู่ระหว่าง 

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ฉบับสมบูรณ ์

ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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	 	 ๙.๑.๓	 ขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	 เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติส�าหรับภาคการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอ 

ต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากการลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งมีโครงการ 

ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จได้แก่ ๑) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ระยอง-แก่งคอย (เส้นที่ ๔) ความยาว ๒๙๗ กิโลเมตร  

๒) โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครสวรรค์ ความยาว ๑๙๒ กิโลเมตร ๓) โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมา 

(ระยะที่ ๑) ความยาว ๑๑๒ กิโลเมตร และ ๔) โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมา (ระยะที่ ๒) ความยาว ๔๘ 

กิโลเมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง

   นอกจากน้ี ได้สนับสนุนการลงทุนตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ ได้แก่  

๑) โครงการปรับปรุงแท่น ผลิตอุปกรณ์และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้โรงไฟฟ้าขนอมใหม่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

๒) โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติบนระบบท่อส่งก๊าซ วังน้อย-แก่งคอย อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๓) โครงการระบบ 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินบกเส้นที ่๕ จากระยองไปไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ ระยะที ่๑ และ ๒ อยูร่ะหว่าง 

ก่อสร้าง ๔) โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อยท่ี ๖ ไป 

จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีควบคุมและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 ๙.๒	 ด้านไฟฟ้า

	 	 ๙.๒.๑	 จัดท� าแผนพัฒนาก� า ลังผลิตไฟฟ ้า	

(Power	Development	Plan:	PDP)	ฉบับใหม่	โดยปรับปรุง 

จากแผน PDP2015 เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ก�าหนดแนวคิดให้โรงไฟฟ้าที่มี

ต้นทุนต�่าที่สุดบรรจุอยู่ในแผน PDP ในอันดับต้น โดยจะมีปัจจัย

เรื่องการแบ่งรายภูมิภาค ซ่ึงในแต่ละภูมิภาคควรจะมีโรงไฟฟ้า 

ค�้าระบบ หรือโรงไฟฟ้าท่ีจะท�าให้ระบบมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จะม ี

การจัดท�าแผนท้ังสัดส่วนก�าลังผลิตไฟฟ้า รูปแบบโรงไฟฟ้า และ

สถานทีีต่ัง้โรงไฟฟ้าทีเ่หมาะสมต่อไป ซ่ึงคาดว่าแผน PDP ฉบบัใหม่ 

จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑

  

๙.๒.๒	 บริหารจัดการค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ	 (Ft)	 สืบเน่ืองจากสถานการณ์ราคาเช้ือเพลิงในตลาดโลก 

ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลท�าให้ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ Ft ปรับเพิ่มด้วยนั้น รัฐบาลจึงได้ตรึงค่า Ft  

ไว้ที ่ -๑๕.๙๐ สตางค์ต่อหน่วย ต่อเนือ่งเป็นเวลา ๔ งวด ตัง้แต่งวดเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๖๐ จนถงึงวดเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 

๒๕๖๑ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลีย่ของผูใ้ช้ไฟฟ้าทกุประเภทอยูท่ี ่๓.๕๙๖๖ บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) โดยรฐับาลให้น�า 

ค่า Ft สะสมจากราคาส่วนต่างค่าไฟฟ้ามาใช้ตรึงค่า Ft ในช่วงดังกล่าวเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพด้านไฟฟ้าของประชาชน 

โดยไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิม่ขึน้ ซึง่ในการเรยีกเกบ็ค่า Ft ของงวดเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๖๑ ได้น�าเงนิค่า Ft สะสมจากราคา 

ส่วนต่างค่าไฟฟ้ามาชดเชยค่า Ft รอบดงักล่าว จ�านวน ๓,๙๓๓ ล้านบาท จากเงินสะสมที่มีอยู่ จ�านวน ๑๕,๒๙๗ ล้านบาท 

ทัง้นี ้หากไม่น�าเงนิสะสมมาใช้พยงุค่า Ft งวดเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๖๑ จะส่งผลให้ค่า Ft สงูขึน้ ๗.๔๖ สตางค์ต่อหน่วย

	 	 ๙.๒.๓	 ศกึษาการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์	(Strategic	Environmental	Assessment:	SEA) 

ส�าหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้	 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ส�าหรับพื้นท่ีจัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เพื่อลดความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ และอ�าเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา โดยจะศึกษาและประเมินทางเลือกในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบใน

แต่ละทางเลอืก เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดนโยบายการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในภาคใต้ ทั้งนี้ คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จ 

ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ได้พิจารณาก�าหนดแนวทางเพื่อสร้างความม่ันคงของระบบไฟฟ้าให้กับพื้นที ่

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างการมส่ีวนร่วมจากชมุชนในพืน้ทีแ่ละการสร้างงานสร้างอาชีพทีม่ัน่คงเพือ่เป็นแนวทาง 

ลดความขัดแย้งในอนาคต

แผนพัฒนา
ก�าลังผลิตไฟฟ้า 

(Power Development Plan: PDP) 

ฉบับใหม่ 
จัดท�าร่างแล้วเสร็จในปี ๖๑



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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	 	 ๙.๒.๔	 ด�าเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า โดยมีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวมก�าลังผลิตทั้งสิ้น  

๗๐,๓๓๕ เมกะวัตต์ ภายในปี ๒๕๗๙ ซึ่งได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าส�าคัญหลักช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ทัง้ในส่วนทีก่ารไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเอกชนด�าเนนิการ รวมก�าลงัผลติ ๖,๐๐๓ เมกะวัตต์ ด�าเนินการแล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้า 

เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) รวมก�าลังผลิต ๔,๙๐๓ เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างด�าเนินการ  

รวมก�าลงัผลติ ๓,๗๐๐ เมกะวตัต์ จ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) โครงการโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา เครือ่งที ่๓-๔ ขนาดก�าลงัผลติ 

รวม ๕๐๐ เมกะวัตต์ ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

(Scheduled Commercial Operation Date: SCOD)  

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒) โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทน 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครือ่งที ่ ๔-๗ ขนาดก�าลงัผลติ ๖๐๐ เมกะวตัต์ 

ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนเครือ่งที ่๑-๕ (ระยะที ่๑) 

ขนาดก�าลังผลิต ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

เชิงพาณิชย์เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๔) โครงการโรงไฟฟ้า

บางปะกง (ทดแทนเครือ่งที ่๑-๒) ขนาดก�าลงัผลติ ๑,๓๐๐ เมกะวตัต์ 

ก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

	 	 ๙.๒.๕	 ด�าเนนิโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า โดยในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มรีะบบส่งไฟฟ้าทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ 

จ�านวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์  

ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างน่าน-แม่เมาะ และแม่เมาะ-ท่าตะโก รวม ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ๒) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๑ 

(ขยายทั่วประเทศ) และ ๓) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนน�้างึม ๓ และน�้าเทิน ๑ 

   ทั้งนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการรวม ๑๐ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะที่ ๓ ๒) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า (ในเขตภูมิภาค) ระยะที่ ๑๒  

๓) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก ๔) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและ 

ภาคใต้ ๕) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน ๖) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอืตอนล่าง ภาคกลาง และกรงุเทพมหานคร ๗) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า 

ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ๘) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 

ยโสธร อ�านาจเจริญ เลย หนองบัวล�าภู และขอนแก่น ๙) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

รายใหญ่ (IPP 2007) และ ๑๐) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบผลิต 

พลังงานรวม (Cogeneration) เพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า

	 	 ๙.๒.๖	 รับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้กรอบบนัทกึความเข้าใจการรบัซือ้ 

ไฟฟ้าระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน ๑๐ โครงการ รวมก�าลังผลิต  

๕,๙๓๖ เมกะวัตต์ ได้แก่ ๑) โครงการท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว ๖ โครงการ มีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม  

๓,๕๗๘ เมกะวตัต์ ๒) โครงการทีล่งนามสญัญารบัซือ้ไฟฟ้า (Signed PPA) แล้ว และอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ๔ โครงการ ก�าลงั

ผลิตไฟฟ้ารวม ๒,๓๕๗ เมกะวัตต์

	 	 ๙.๒.๗	 ด�าเนนิโครงการสนบัสนนุการลงทนุสถานีอดัประจไุฟฟ้า	(Charging	Station)	โดยได้ส่งเสรมิการใช้

ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงาน โดยสนบัสนนุการลงทุนตดิตัง้สถานอีดัประจไุฟฟ้า

เพื่อรองรบัการพฒันาและส่งเสรมิให้เกดิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย ทัง้ในส่วนของหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และ

ภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายติดตั้ง จ�านวน ๑๐๐ หัวจ่าย ภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้มีผู้ได้รับการสนับสนุนติดตั้งฯ จ�านวน 

๘๓ หัวจ่าย โดยติดตั้งแล้วเสร็จ จ�านวน ๒๗ หัวจ่าย อยู่ระหว่างการติดตั้ง จ�านวน ๕๖ หัวจ่าย และจะเตรียมรับสมัคร 

เพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามเป้าหมายต่อไป

ปี ๕๘-๖๑ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าส�าคัญ
หลัก รวมก�าลังผลิต ๖,๐๐๓ เมกะวัตต์ 

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ได้ ๔,๙๐๓ เมกะวัตต์ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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 ๙.๓	 ด้านน�้ามันเชื้อเพลิง

	 	 ๙.๓.๑	 จัดท�ากฎหมายว่าด้วยกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารกองทุนน�้ามัน

เชื้อเพลิงให้มีความชัดเจนและมีกฎหมายรองรับ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ขึ้น  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน�้ามันในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณี 

ที่เกิดวิกฤตด้านน�้ามัน สนับสนุนให้เชื้อเพลิงชีวภาพมีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับน�้ามันเชื้อเพลิงได้ ทั้งนี้  

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และบรรจุอยู่ใน

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

	 	 ๙.๓.๒	 ปรับโครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิงให้สะท้อนและเกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น	 และรักษาเสถียรภาพ

ราคาพลังงาน	 โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�านวณราคาส�าหรับน�้ามันเช้ือเพลิง 

ณ โรงกลั่น โดยให้ใช้เกณฑ์ราคาน�้ามันดีเซล Euro4 ของตลาดสิงคโปร์เป็นฐาน (จากเดมิเปรยีบเทยีบราคา ณ โรงกลัน่  

จะใช้ Euro3 เป็นฐาน) และมีการตัดค่าปรับปรุงคุณภาพออก เนื่องจากสามารถสะท้อนสภาวะการแข่งขันในตลาดสากล 

ได้ใกล้เคยีงความเป็นจรงิมากกว่า ซึง่การค�านวณตามวธิใีหม่จะส่งผลให้ราคา ณ โรงกลัน่ ปรับลดลง โดยเมือ่เปรยีบเทียบราคา  

ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ การค�านวณตามวิธีเดิม (ใช้ Euro3 เป็นฐาน) กับวิธีใหม่ (ใช้ Euro4 เป็นฐาน) จะส่งผลให้ราคา 

ณ โรงกลั่นส�าหรับน�้ามันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ลดลง ๔๓ สตางค์ต่อลิตร น�้ามันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ ลดลง ๖๑ สตางค์ต่อลิตร และ

น�้ามันดีเซล ลดลง ๔๑ สตางค์ต่อลิตร 

   นอกจากน้ี ได้ก�าหนดมาตรการดูแลราคาเสถียรภาพของราคาน�้ามันดีเซลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ 

ต่อประชาชน โดยรักษาระดับราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลไม่ให้เกิน ๓๐ บาทต่อลิตร ซึ่งช่วงแรกให้กองทุนฯ ชดเชย

ในอัตราไม่เกิน ๓๐ สตางค์ต่อลิตร ภายใต้ราคาน�้ามันดิบตลาดโลกไม่เกิน ๘๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล และหาก 

ราคาน�า้มนัดบิตลาดโลกปรับเพ่ิมข้ึนกจ็ะพจิารณาขยายกรอบการชดเชยราคาน�า้มนัดเีซลเพิม่ขึน้ เพือ่รกัษาระดบัราคาขายปลกี 

น�้ามันดีเซลไม่ให้เกิน ๓๐ บาทต่อลิตร โดยอัตราการชดเชยขึ้นอยู่กับระดับราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นและฐานะ

ของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 

  ๙.๓.๓	 ส่งเสริมน�้ามันดีเซลเกรดพิเศษ	 B20	 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงท่ีราคาน�้ามันตลาดโลกปรับตัว 

สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลได้ใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิต

และกลไกของกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิโดยจดัให้มกีารจ�าหน่ายน�า้มนั

ดีเซลเกรดพิเศษ B20 ที่มีราคาถูกกว่าน�้ามันดีเซลทั่วไป ๓ บาท 

ต่อลิตร ตัง้แต่วนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึง่จะช่วยลดภาระต้นทนุ 

ของผู้ประกอบการภาคขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ และท�าให้

ไม่ต้องข้ึนค่าขนส่งจนเป็นภาระให้กับประชาชน รวมทั้งยังเป็น

แนวทางการลดผลกระทบจากผลผลิตปาล์มน�้ามันล้นตลาดและ

ราคาตกต�่า นอกจากน้ี ได้มีการประชาสัมพันธ์รายชื่อรุ่นและ 

ยี่ห้อรถยนต์ที่สามารถใช้น�้ามันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ได้ และรายช่ือผู้จ�าหน่ายและสถานท่ีตั้งจุดจ�าหน่ายน�้ามันดีเซล 

เกรดพิเศษ B20 รวมท้ังได้มีการสร้างการรับรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการด้วย ทั้งนี้ มีเป้าหมายการใช ้

ที่ ๑๕ ล้านลิตรต่อวัน จะสามารถดูดซับน�้ามันปาล์มดิบได้เพิ่มขึ้นปีละ ๖๐๐,๐๐๐ ตัน และได้ขยายผลการทดสอบใช ้

ไปสู่กลุ่มรถขนส่งมวลชน รวมท้ังได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยทดสอบการใช้น�้ามันไบโอดีเซล B10 ในเส้นทางรถไฟ 

สายบ้านแหลม-แม่กลอง

ตั้งแต่ ๒ ก.ค. ๖๑ จ�าหน่าย

น้�ามันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ที่มี

ราคาถูกกว่า
น้�ามันดีเซลทั่วไป 
๓ บาทต่อลิตร



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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	 	 ๙.๓.๔	 บรหิารจดัการก๊าซปิโตรเลยีมเหลว	(Liquefied	Petroleum	Gas:	LPG)	โดยด�าเนินมาตรการดูแล 

รักษาเสถียรภาพราคาก๊าซ LPG ในสถานการณ์ราคาน�้ามัน

ตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระค่าครองชีพ 

แก่ประชาชน โดยใช้เงินจากกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงในส่วนของ 

บัญชี LPG มาชดเชยเพือ่รกัษาระดบัราคาก๊าซ LPG ภาคครวัเรอืน 

ให้อยูใ่นระดบัราคาไม่เกิน ๓๖๓ บาทต่อถังขนาด ๑๕ กิโลกรัม  

ซึ่งเร่ิมมผีลต้ังแต่วนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

   นอกจากนี ้ ส�าหรบักลุม่ผูค้้าหาบเร่แผงลอย 

และผู ้มีรายได้น้อยหรือผู ้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ให้การ 

ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยปรับราคาลดจาก ๓๖๓ บาท 

เหลือ ๓๒๕ บาท ต่อถังขนาด ๑๕ กิโลกรัม และจะขยาย 

ระยะเวลาช่วยเหลือออกไปถึงช่วงกลางปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ครัวเรือน 

ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับประโยชน์จ�านวน ๗,๕๖๙,๘๖๗ ครัวเรือน และร้านค้าจะได้รับประโยชน์ จ�านวน ๓๙๕,๕๔๔ ร้าน  

รวมเป็นเงิน ๔๙ ล้านบาทต่อเดือน

  ๙.๓.๕	 ด�าเนนิโครงการระบบการขนส่งน�า้มนัทางท่อไปยงัภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เพือ่ความมัน่คง 

ทางด้านพลังงานในการส�ารองน�้ามันทางยุทธศาสตร์ไว้ในคลัง ศูนย์จ่ายน�้ามันตามแนวท่อ ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

ในการขนส่ง ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลสามารถก�าหนดนโยบายด้านการขนส่งน�้ามัน

และโครงสร้างราคาค่าขนส่งน�้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดให้เอกชนเป็นผู้ด�าเนินการพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดการ

แข่งขันอย่างเสรี ซึ่งปัจจุบันเส้นทางภาคเหนือ (จังหวัดล�าปาง) งานก่อสร้างในภาพรวมก้าวหน้าร้อยละ ๖๔.๘๕ เส้นทาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) อยู่ระหว่างส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

 ๙.๔	 ด้านพลังงานทดแทน	พลังงานทางเลือก	และการอนุรักษ์พลังงาน

	 	 ๙.๔.๑	 ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์	โดยมีการด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑) ด�าเนินโครงการสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง	 ส�าหรับเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลย ี

พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให ้

เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้มีน�้าใช้อย่างสม�่าเสมอ สามารถ 

วางแผนการผลิตและมีรายได้ท่ีม่ันคง โดยมีเป้าหมายสร้างฐาน 

รายได้ให้แก่เกษตรกรทัง้ประเทศไม่ต�า่กว่า ๑,๓๐๐ ล้านบาทต่อปี 

ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้งระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้ว 

จ�านวน ๑,๐๘๘ ระบบ ท้ังน้ี ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ได้ติดตั้ง 

ระบบสบูน�า้ฯ จ�านวน ๘๔๖ ระบบ ในพืน้ที ่๕๖ จงัหวดัในเขตพืน้ที่ 

ประกาศภัยแล้งท่ัวประเทศ สามารถช ่วยเหลือเกษตรกร 

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานจ�านวน ๙,๕๗๑ ราย ซึง่ประโยชน์ทีไ่ด้รบั 

ได้แก่ ๑) ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น�า้มนัดเีซลสบูน�า้เข้าแปลงเกษตรได้ 

จ�านวน ๗.๗๗ ล้านบาทต่อปี และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า 

สูบน�้าเข้าระบบประปาหมู่บ้าน จ�านวน ๑.๔๗ ล้านบาทต่อปี  

๒) เพิ่มมูลค่า เพิ่มปริมาณการขายผลผลิตต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จ�านวน ๑๘๙.๘๐ ล้านบาทต่อปี  

และ ๓) พืน้ทีเ่กษตรมรีะบบน�้าส�ารอง เมื่อประสบภัยแล้ง จ�านวน ๔๐,๗๕๐ ไร่ ใน ๕๖ จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประกาศภัยแล้ง  

รวมมูลค่าที่ประชาชนได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๙๙.๐๔ ล้านบาทต่อปี 

ติดตั้งระบบสูบน้�า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

ใน ๕๖ จังหวัด เขตภัยแล้ง 
ประชาชนได้รับประโยชน์ 
๑๙๙.๐๔ ล้านบาทต่อปี 

ตั้งแต่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ ใช้เงิน
จากกองทุนน�ามันเช้ือเพลิง 

รักษาเสถียรภาพ
ราคาก๊าซ LPG 

ให้อยู่ในระดับราคา

ไม่เกิน ๓๖๓ บาท
ต่อถังขนาด ๑๕ กก.
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    นอกจากนี ้ได้รับการสนบัสนนุจากกองทุนเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงาน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิม่เตมิ) เพือ่ตดิตัง้ระบบสบูน�า้พลังงานแสงอาทติย์ ตามแนวทางของโครงการไทยนยิมยัง่ยนื จ�านวน ๑,๔๕๐ ระบบ 

วงเงนิ ๖๗๔.๖๘๕ ล้านบาท ซึง่ส่งผลให้มกีารตดิตัง้ระบบสูบน�า้พลังงานแสงอาทติย์รวมทัง้สิน้ ๒,๕๓๘ ระบบ ส่งผลให้ประชาชน 

ได้ประโยชน์ไม่ต�่ากว่า ๑๗,๗๖๖ ครัวเรือน

   (๒) ด�าเนินโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	 (พาราโบล่าโดม)	 ส�าหรับ

เกษตรกรและผูป้ระกอบการรายย่อยกว่า ๓๐๐ แห่ง โดยในปี ๒๕๖๑ ได้สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบอบแห้ง 

พลงังานแสงอาทติย์ จ�านวนเงิน ๑๒.๑๓๓๕ ล้านบาท ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการอบแห้งในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ และเพิม่คณุภาพของผลติผลทางการเกษตรได้ตามความต้องการของตลาด อกีทัง้ลดการใช้พลงังาน 

จากน�า้มนั ก๊าซหงุต้ม และไฟฟ้าในกระบวนการอบแห้ง เพ่ือช่วยเสรมิฐานความมัน่คงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร ท�าให้เกษตรกร

ทั้งประเทศมีรายได้ที่แน่นอนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

	 	 ๙.๔.๒	 ก�าหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการในการออกแบบอาคาร

เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	โดยได้ผลักดันการออกหลักเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) 

ส�าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ข้ันตอนการออกแบบอาคาร  

ซึ่งจะส่งผลให้การอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก�าหนด

ประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  

เพือ่ให้สามารถบงัคบัใช้กฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นกฎกระทรวงตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป จ�านวน ๙ ประเภท ปัจจบุนัร่างกฎกระทรวงอยูร่ะหว่าง

การพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ซึง่คาดว่าจะ

ประกาศใช้บังคับได้ภายในต้นปี ๒๕๖๒ โดยปี ๒๕๖๒ จะบงัคับใช้ 

กับอาคารขนาดตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ปี ๒๕๖๓ 

บังคับใช้กับอาคารขนาดตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  

และปี ๒๕๖๔ บังคับใช้กับอาคารขนาดตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

ขึ้นไป นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากร 

เพ่ือรับผดิชอบในการออกใบอนญุาต ตรวจสอบ รบัรองแบบอาคาร 

โดยจะจัดให้มีการอบรมเพื่อรองรับมาตรการ BEC ต่อไป 

ทั้งนี้ อาคารก่อสร้างใหม่ตามมาตรฐาน BEC จะสามารถ

ประหยัดพลังงานได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เทียบกับอาคาร 

ที่ออกแบบทั่วไป

	 	 ๙.๔.๓	 จดัการโรงงานและอาคารควบคมุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน	เพือ่ให้เกดิการอนรุกัษ์พลังงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานและอาคารภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นการก�ากับดูแลให้โรงงาน 

และอาคารควบคุมผ่านระบบการจัดการพลังงาน และผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยให้ผู้ประกอบการ 

ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน และมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับโรงงานและอาคารควบคุมใน 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๑ มีโรงงานที่มีการจัดการ

พลังงานและได้รับเป็นโรงงานควบคุม ๕,๙๓๗ แห่ง และอาคารควบคุม ๓,๐๙๓ แห่ง 

ผลักดันหลักเกณฑ์
มาตรฐาน

อาคารด้านพลังงาน
เพื่ิอให้มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 	 ๙.๔.๔	 ใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง	 (High	 Energy	 Performance	 Standard:	 HEPS)	

และมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่า	 (Minimum	 Energy	 Performance	 Standards:	MEPS)	 โดยส่งเสริม 

ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและด�าเนินการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผลิตภัณฑ์ ๑๙ ประเภท  

ได้แก่ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว อุปกรณ์

ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  

ฉนวนใยแก้ว มอเตอร์เหน่ียวน�าสามเฟส เครื่องยนต์ดีเซล

ขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน�้า เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

ขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ เตาก๊าซความดันสูง  

ป ั ๊ มความร ้อน เครื่ อ งอัดอากาศขนาดเล็ กแบบลูกสูบ  

สีทาผนังอาคาร  เตารังสีอินฟาเรด ฟิล์มติดกระจก ช้ินส่วน

คอนกรีตมวลเบา หลังคากระเบื้อง มอเตอร์เหนี่ยวน�าเฟสเดียว  

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องดูดควัน และเครื่องทอดแบบน�้ามันท่วม 

โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๑ มีการติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงให้แก่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ๓๘.๖๓๗ ล้านใบ 

สามารถประหยัดพลังงานได้ ๘๘๙.๗๙๑ ktoe และประหยัดเงิน ๒๘,๒๑๕ ล้านบาท และมีการติดฉลากประหยัดไฟฟ้า 

เบอร์ ๕ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖-๒๕๖๑ จ�านวน ๓๐ ผลิตภัณฑ์ จ่ายฉลากไปแล้ว ๓๕๙ ล้านใบ 

   นอกจากนี้ ได้จัดท�ามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่าหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน โดยต้ังแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๑ ได้ออกประกาศมาตรฐานฯ แล้ว ๒๓ ผลิตภัณฑ ์ 

เป็นมาตรฐานทั่วไป ๑๘ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานบังคับ ๕ ผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหว่างการพิจารณา ๔ ผลิตภัณฑ์

	 	 ๙.๔.๕	 ด�าเนินมาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน	 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘- 

๒๕๗๙ โดยได้ด�าเนินมาตรการสนับสนุนด้านการเงินโครงการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน 

ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินแก่ผู ้ประกอบการ เพ่ือจูงใจ 

ให ้ เกิดการลงทุนในโครงการด ้านอนุรักษ ์พลังงาน เช ่น  

การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในลักษณะ 

สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า ทั้งนี้ ได้อนุมัติการปล่อยกู ้แล้วเป็นเงิน 

๒,๙๕๗.๙๖ ล้านบาท

อนุมัติการปล่อยกู้
๒.๙๕ พันล้านบาท
เพื่อให้เกิดการลงทุนในโครงการ

ด้านอนุรักษ์พลังงาน 

๑๑ ปีที่ผ่านมา

ประหยัดพลังงานได้

คิดเป็น 
๒๑.๒ หมื่นล้านบาท
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๑๐. การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

 ๑๐.๑ การพัฒนาการกำากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

  เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงเป็น

ผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป และสอดคล้อง

กับมาตรการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล โดยการตราร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. .... เพือ่ก�าหนดบทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบของผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ก�ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ ผู้ถอืหุน้ในรฐัวสิาหกจิ  

และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน ตลอดจนให้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของ 

ภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการด�าเนินงาน  

และการก�าหนดกระบวนการสรรหาบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิทีมุ่ง่เน้นประสบการณ์และความรูค้วามสามารถ 

ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อันน�าไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดท�าบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 

ให้แก่ประชาชนและขับเคล่ือนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ปัจจุบัน 

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ๑๐.๒ การแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 

  รัฐบาลได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ รวม ๖ แห่ง ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยในภาพรวมรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น  

นอกจากนี ้รฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัการสร้างความเข้าใจกบัพนกังาน สหภาพแรงงาน และผู้ทีเ่กีย่วข้อง ในการแก้ไขปัญหา

ให้เกิดความร่วมมือในการด�าเนินงานเพื่อประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจพนักงานและประชาชน โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

  ๑๐.๒.๑ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 

(บมจ. กสท) จะมีการควบรวมกิจการของ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  

และแต่งตั้งคณะท�างานเตรียมการรวมกิจการ โดยจะจัดท�ารายละเอียดในการควบรวมกิจการให้ครบถ้วนภายใน 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

  ๑๐.๒.๒ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) (บกท.) ได้เร่งรัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน 

เพือ่ให้เป็นสายการบินแห่งชาติในระดับพรีเมียม (National Premium Airline) ได้ตามเป้าหมาย และมผีลประกอบการและ

ฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง รวมทัง้สร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานในภาครฐัและหน่วยงานเอกชน เพือ่สร้างประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศยานในภูมิภาคและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล

  ๑๐.๒.๓ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เร่งรัดการจัดหารถโดยสาร ๓,๑๘๓ คัน โดยด่วน 

เพือ่เพิม่คณุภาพการให้บรกิารประชาชนโดยพจิารณาประเภทเชือ้เพลงิให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนั และจะได้มกีารก�าหนด

เส้นทางการเดินรถให้สะดวกแก่ประชาชนและศึกษาราคาค่าบริการมาตรฐานส�าหรับขนส่งมวลชนแต่ละประเภท (Mobility 

Unit Price) ในราคาค่าบริการที่มีความเป็นธรรม

  ๑๐.๒.๔ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางที่ส�าคัญ

ให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งเร่งรัดการด�าเนินการต่าง ๆ เช่น บริหารจัดการทรัพย์สิน และการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า

สายสีแดง ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินการต่อไป
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  ๑๐.๒.๕ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้แล้ว และจะทยอยเพิ่มทุนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงธนาคารอิสลาม 

แห่งประเทศไทยมีผลประกอบการในช่วง ๘ เดือน (เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) เป็นก�าไรสุทธิทั้งสิ้น ๘๑๑ ล้านบาท 

ทั้งนี้ ได้เร่งรัดการด�าเนินการฟื้นฟูกิจการให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  

รวมทัง้ขยายฐานลกูค้ามสุลมิให้เพิม่ขึน้ตามวตัถปุระสงค์การจดัตัง้และการน�าเทคโนโลยมีายกระดบัการด�าเนนิงานให้สอดรบั

กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคารในปัจจุบัน

 ๑๐.๓ การกำาหนดเพ่ิมมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของโครงการท่ีจะต้องด�าเนินการ 

ตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญติัการให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๖ จากมลูค่าตัง้แต่  

๑,๐๐๐ ล้านบาทขึน้ไป เป็น ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึน้ไป ทั้งนี้ ได้มีการออกกฎหมายล�าดับรองที่ส�าคัญ คือ ประกาศคณะกรรมการ 

นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินโครงการที่มีมูลค่าต�่ากว่า  

๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว และได้มีโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางด�าเนินการ 

ภายใต้ประกาศฯ แล้ว ๖ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนา 

ที่ ร าช พัสดุ แปลงหมาย เลขทะ เบี ยนที่  กท .  ๓๒๗๕  

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๒) โครงการให้สิทธิเอกชน 

ร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม  

ณ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 

๓) โครงการพัฒนาท่ีดินคลังพัสดุคลองเตย ๔) โครงการ 

ศนูย์เปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิค้าเชียงของ จงัหวดัเชยีงราย 

๕) โครงการจัดให้เช่าท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  

ชบ. ๓๕๐ (บริเวณสนามกอล์ฟบางพระ ๖) และ ๖) โครงการ

ศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม

 ๑๐.๔ การสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ 

  การสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครฐั ได้ด�าเนนิการภายใต้โครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้าง

ภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) เป็นโครงการท่ีรเิร่ิมโดย Department for International 

Development ของสหราชอาณาจักรภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี ๒๕๕๐ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๕ ประเทศ  

ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน สาธารณรัฐบอตสวานา สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย

เอธิโอเปีย สาธารณรัฐกัวเตมาลา สาธารณรัฐฮอนดูรัส สาธารณรัฐมาลาวี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนยี ราชอาณาจักรไทย สาธารณรฐัยกูนัดา ยเูครน สหราชอาณาจกัร สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรฐั

แซมเบีย ซึ่งไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีหลักการเพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้าง 

ภาครัฐ โดยการวางระบบให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัโครงการก่อสร้างสูส่าธารณชน ทั้งนี้ จะด�าเนินการโดยกลุ่มผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group: MSG) ซึ่งมีผลการด�าเนินการสรุปได้ ดังนี้
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  ๑๐.๔.๑ โครงการที่เข้าร่วมโครงการ CoST

ปีงบประมาณ พ.ศ. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น รวม รวมสะสม เสร็จสิ้น คงเหลือ

๒๕๕๘ - ๑ - ๑ ๑

๑๓ ๑๓๔๒๕๖๐ ๖ ๕ - ๑๑ ๑๒

๒๕๖๑ ๒๗ ๑๐ ๙๘ ๑๓๕ ๑๔๗

   ท้ังน้ี ผลการตรวจสอบข้อมูลประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการก่อสร้างภาครัฐที่เข้าร่วม 

โครงการ CoST จ�านวน ๑๔๗ โครงการ จากทั้งหน่วยงาน

ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และท้องถิ่น มีมูลค่าการก่อสร้างรวม 

๑๑๓,๖๖๕ ล้านบาท โดยมีโครงการเปิดเผยข้อมูลในระบบ 

CoST แล้ว ๑๒๐ โครงการ อยู ่ระหว่างเตรียมการจัดซ้ือ 

จัดจ้างอีก ๒๗ โครงการ การเปิดเผยข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะอยู่ใน

ระดับที่น่าพอใจ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘๒.๘๑ (หน่วยงานระดับกรม 

ร้อยละ ๘๑.๘๙ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ ๘๙.๔๘ และ

หน่วยงานท้องถิ่นร้อยละ ๗๗.๐๕) ส่วนผลของการจัดเวท ี

ภาคประชาชนในโครงการที่สุ ่มตรวจพบว่า ประชาชนมี 

ข้อห่วงใยเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องการให้โครงการที่ก่อสร้างมา 

มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป และได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 

  ๑๐.๔.๒ เปิดเผยข้อมลูตามแนวทางของ CoST โดยได้พฒันาระบบเวบ็ไซต์ CoST Thailand เพือ่รองรบั

การเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ CoST โดยเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างบางรายการจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

   นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook ชื่อเพจ 

CoST Thailand เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการ CoST ในรูปแบบ Infographic และเป็นช่องทางรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน 

ของประชาชน 

  ๑๐.๔.๓ ขยายโครงการ CoST ไปยังโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้ส�านักงาน 

คลังเขตและส�านักงานคลังจังหวัดเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการ CoST ในส่วนภูมิภาค เนื่องจากโครงการก่อสร้าง

ของส่วนท้องถิ่นเป็นโครงการที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับโครงการได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ CoST ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

   นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการก่อสร้างและได้

จัดเวทีภาคประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างนั้น ๆ  จากประชาชนในพื้นที่และให้หน่วยงานเจ้าของ

โครงการเข้าร่วมด้วย

มี ๑๔๗ 
โครงการก่อสร้าง

ภาครัฐ
เข้าร่วมโครงการ 

CoST 
มูลค่า ๑.๑๓ แสนล้านบาท



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖

260

๑๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจ

 ๑๑.๑ การบริหารงบประมาณ

  ๑๑.๑.๑ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
วงเงิน

งบประมาณ

วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย

จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ

๑) งบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑

๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๘๙๙,๘๙๓ ๑๐๐.๐๐ ๒,๖๖๗,๐๗๙ ๙๑.๙๗

รายจ่ายประจ�า ๒,๒๔๐,๒๑๙ ๒,๓๗๒,๐๐๗ ๑๐๕.๘๘ ๒,๒๙๔,๐๓๙ ๙๖.๗๑

รายจ่ายลงทุน ๖๕๙,๗๘๐ ๕๒๗,๘๘๖ ๘๐.๐๑ ๓๗๓,๐๔๐ ๗๐.๖๗

๒) งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม

ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๙๙๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๕,๐๒๕ ๘๓.๓๕

รายจ่ายประจ�า ๑๓๓,๓๑๑ ๑๓๓,๐๘๔ ๙๙.๘๓ ๑๑๗,๗๓๕ ๘๘.๔๗

รายจ่ายลงทุน ๑๖,๖๘๘ ๑๖,๙๐๙ ๑๐๑.๓๒ ๗,๒๘๙ ๔๓.๑๑

รวมทั้งสิ้น (๑ + ๒) ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๓,๐๔๙,๘๘๗ ๑๐๐.๐๐ ๒,๗๙๒,๑๐๕ ๙๑.๕๕

รายจ่ายประจ�า ๒,๓๗๓,๕๓๐ ๒,๕๐๕,๐๙๒ ๑๐๕.๕๔ ๒,๔๑๑,๗๗๕ ๙๖.๒๗

รายจ่ายลงทุน ๖๗๖,๔๖๙ ๕๔๔,๗๙๕ ๘๐.๕๔ ๓๘๐,๓๓๐ ๖๙.๘๑

ที่มา : ส�านักงบประมาณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

  ๑๑.๑.๒ เปรยีบเทยีบผลการเบกิจ่ายและการก่อหนีร้ายจ่ายลงทนุ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุน ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง) ๓๗๒,๗๒๑ ๔๕๗,๐๙๖ ๔๖๔,๒๒๖ ๕๙๓,๙๘๗

ผลการเบิกจ่าย ๒๖๐,๗๖๕ ๓๑๔,๔๙๒ ๓๑๘,๙๙๓  ๓๗๙,๕๙๒

ร้อยละต่องบประมาณ ๖๙.๙๖ ๖๘.๘๐ ๖๘.๗๒ ๖๓.๙๑

การก่อหนี้ ๓๒๕,๘๐๔ ๔๐๒,๔๒๒ ๓๙๙,๘๙๘ ๔๘๕,๐๙๕

ร้อยละต่องบประมาณ ๘๗.๔๑ ๘๘.๐๔ ๘๖.๑๔ ๘๑.๖๗

ที่มา : ส�านักงบประมาณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
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  ๑๑.๑.๓ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 

๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรร ๑๔๙,๙๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายและก่อหนี้แล้ว ๑๓๔,๘๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๘ 

ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น

  ๑๑.๑.๔ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ ส�าหรบัรายจ่ายลงทนุรายการปีเดยีวทีก่่อหนีไ้ม่ทัน

ภายในวนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๒,๗๓๐.๔๙๗๗ ล้านบาท ไปตัง้ไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงนิ

ส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 

ทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ ทีม่คีวามสอดคล้องกับการปฏิรปูประเทศ และตัง้ไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย

ส�าหรับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จ�านวน ๒,๗๓๐.๔๙๗๗ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนผู้มี

รายได้น้อยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  ๑๑.๑.๕ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ประจ�าปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๔๕ แห่ง เท่ากับจ�านวน ๔๔๕,๑๙๑ ล้านบาท โดยข้อมูลการเบิกจ่าย ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

รฐัวสิาหกจิสามารถเบกิจ่ายงบลงทนุสะสม เท่ากบัจ�านวน ๓๒๙,๒๐๑ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๘๗.๓๕ ของแผนการเบกิจ่าย

งบลงทุนสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๕ ของกรอบวงเงินลงทุนที่จะเบิกจ่ายทั้งปี ประกอบด้วย

   (๑) รฐัวสิาหกจิปีงบประมาณ จ�านวน ๓๔ แห่ง มกีรอบวงเงนิลงทนุทัง้ปี จ�านวน ๑๔๔,๖๖๔ ล้านบาท 

ซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) จ�านวน ๑๔๔,๖๖๔ ล้านบาท 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จ�านวน ๑๐๑,๘๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๑ ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 

หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๑ ของกรอบวงเงินลงทุนที่จะเบิกจ่ายทั้งปี

   (๒) รฐัวสิาหกจิปีปฏทินิ จ�านวน ๑๑ แห่ง มกีรอบวงเงนิลงทนุทัง้ปี จ�านวน ๓๐๐,๕๒๗ ล้านบาท 

ซึง่มแีผนการเบกิจ่ายงบลงทนุสะสม ๙ เดอืน (เดอืนมกราคม-กนัยายน ๒๕๖๑) จ�านวน ๒๓๒,๒๑๑ ล้านบาท สามารถเบกิจ่าย 

งบลงทนุสะสม จ�านวน ๒๒๗,๓๓๙ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๙๗.๙๐ ของแผนการเบกิจ่ายงบลงทนุสะสม หรอืคดิเป็นร้อยละ 

๗๕.๖๕ ของกรอบวงเงินลงทุนที่จะเบิกจ่ายทั้งปี

  ๑๑.๑.๖ ให้ความสำาคัญในการบูรณาการงบประมาณ รัฐบาลได้ก�าหนดแนวทางการจัดท�างบประมาณ 

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

   (๑) แนวทางการจัดทำางบประมาณ

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรื่องส�าคัญ 

เร่งด่วนของรัฐบาลท่ีมีการด�าเนินงานหลายหน่วยงาน โดยจัดท�า

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ก�าหนด

แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จ�านวน ๒๘ แผนงาน ให้มี 

ความสอดคล้องเชือ่มโยงไม่ซ�า้ซ้อนและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยมี

หน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบและมีรองนายกรัฐมนตรี

ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก�ากับ ดูแล ติดตามผลการด�าเนินงานให้

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

   (๒) วธิกีารดำาเนนิงานและขัน้ตอนในการจดัทำางบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

พจิารณาการจดัท�างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่มรีองนายกรฐัมนตรี

เป็นประธานกรรมการ จ�านวน ๖ คณะ รวม ๑๕ ชุดย่อย และก�าหนดขั้นตอนการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

เชิงยุทธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ 

และเกิดความยั่งยืน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
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   (๓) แนวทางการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำาปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการก�าหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายแนวทางการด�าเนินงาน ตัวชี้วัด โครงการ 

กจิกรรมพร้อมรายละเอยีดประกอบ และการติดตามประเมนิผลสัมฤทธิข์องแผนงานบูรณาการ มกีารก�าหนดภารกจิบรูณาการ 

อย่างน้อยเป็นในระดับโครงการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมาย โดยต้องมีการก�ากับดูแลการจัดท�างบประมาณ 

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิงาน โครงการ กจิกรรมทีม่กีารบรูณาการทัง้ ๓ มติิ 

ได้แก่ มติงิานตามยทุธศาสตร์พืน้ที ่(Area) มติงิานตามยทุธศาสตร์กระทรวงหน่วยงาน (Function) และมติิยทุธศาสตร์ส�าคญั

ของรฐับาล (Agenda) รวมทัง้สามารถระบุพืน้ท่ี เพือ่ให้การจดัสรรงบประมาณมคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน 

มีการวางแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว ต้องเป็นไปตามภารกิจ หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน สอดคล้องกับ 

พนัธกจิของกระทรวง และส่งผลต่อเป้าหมายของแผนงานบรูณาการ โดยมคีวามเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนโยบายส�าคัญของรัฐบาล ต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ พื้นที่ด�าเนินการ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีความเป็นเอกภาพ ประสาน สอดคล้อง เหมาะสมทั้ง 

ปริมาณงานและงบประมาณในแต่ละกิจกรรม มีค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก�าหนด และมีภารกิจที่ไม่ซ�้าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   (๔) สรุปการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๙๔๒,๘๐๕.๕๗๕๗ ล้านบาท 

  ๑๑.๑.๗ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ รัฐบาลได้จัดท�าพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบทางการคลัง 

ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ โดยก�าหนดให้มีการจัดท�างบประมาณบูรณาการ เพื่อลดความซ�้าซ้อน 

ของการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มหน่วยรับงบประมาณให้ครอบคลุมจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มีระบบการติดตามและประเมินผลของหน่วยรับงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  ๑๑.๑.๘ จดัทำากฎหมายว่าด้วยวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั เดมิกฎหมายเกีย่วกบัการเงนิการคลงัได้กระจาย

อยูใ่นกฎหมายหลายฉบบั ท�าให้กรอบวนิยัทางการคลงัของประเทศไม่เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ดงันัน้ รฐับาลจงึได้มีการจัดท�า

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑  

เพ่ือให้เป็นกฎหมายแม่บทที่เป็นกรอบในการก�ากับวินัยทางการเงินการคลังให้แก่หน่วยงานของรัฐทุกประเภท เพื่อให ้

การบรหิารการคลงัของประเทศเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ยัง่ยนื โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงมบีทบญัญตัเิกีย่วกบั 

กรอบการด�าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก�าหนดวินัยทางการคลัง ด้านรายได้และรายจ่าย 

ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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 ๑๑.๒ การสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

  ๑๑.๒.๑ มาตรการระยะสั้นที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

   (๑) มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๖๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา

ร้อยละ ๗ รวมภาษีท้องถิ่น (ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๖.๓ และภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๐.๗) ส�าหรับการขายสินค้า การให้บริการ 

หรอืการน�าเข้าทกุกรณ ีซึง่ความรบัผดิชอบในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๐-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒

   (๒) มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ ได้มกีฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกาศลง

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีสาระส�าคัญ 

ดังนี้ ๑) ก�าหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถน�าค่าใช้จ่ายเท่าที่ 

ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๐ มาหักลดหย่อนได้ตามจ�านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

๒) ผู ้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและช�าระราคาค่าสินค้าหรือ 

ค่าบรกิารในช่วงเวลาดงักล่าว และต้องมหีลกัฐานการซือ้สนิค้าหรอืรบับรกิาร

เป็นใบก�ากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร 

และ ๓) การซ้ือสินค้าหรือรับบริการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่าน้ัน 

และสินค้านั้นไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

เรือ น�้ามัน ก๊าซส�าหรับเติมยานพาหนะ และการบริการนั้น ไม่รวมถึง 

การจ่ายค่าบริการให้แก่ผู ้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วย 

ธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์ การจ่ายค่าทีพั่กในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธรุกจิ

โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข

ที่อธิบดีประกาศก�าหนด

   (๓) มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระตุ ้นให้เกิด 

การผลิต การให้บริการ การเพิ่มรายได้ และการจ้างงาน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่สามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ โดยมาตรการภาษีดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๔ มาตรการย่อย ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สิน 

ของกิจการในท้องที่ ๒) การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup) ในท้องที่ ๓) การส่งเสริมให้บุคลากร 

ผู้มีความสามารถสูงนอกท้องท่ีไปท�างานในท้องที่ และ ๔) การส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอก 

ท้องทีก่บักจิการท่ีมศีกัยภาพในท้องที ่ท้ังนี ้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 

รัษฎากร (ฉบับท่ี ๖๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(ฉบบัที ่๖๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่๖๒๘) 

พ.ศ. ๒๕๖๐

   (๔) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ได้แก่ มาตรการทางภาษีโดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ส�าหรับการน�าเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณี เฉพาะที่ยังมิได้ 

เจียระไนก�าหนดให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ ๑ ส�าหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินจากการขายอัญมณี  

เฉพาะท่ียังมิได้เจียระไน และได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินได้พึงประเมินจากการขายอัญมณีดังกล่าวมารวมค�านวณ 

เพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(ฉบบัที ่๖๑๗) และพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่๖๑๘) และกฎกระทรวง  

(ฉบับที่ ๓๒๐) 
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   (๕) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ท้องถิ่นหรือจังหวัดท่องเที่ยวรอง

    กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๓๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 

รัษฎากร เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง อันจะช่วยลดความเหล่ือมล�้า 

ทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู ่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการให ้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 

    (๕.๑) ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาในจังหวัด

ท่องเที่ยวรอง สามารถหกัรายจา่ย ๒ เท่า ส�าหรบัรายจ่ายทีไ่ดจ่้ายไปเป็นค่าห้องสมัมนา ค่าห้องพกั ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอืน่ 

ที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ 

ผูป้ระกอบธรุกจิน�าเทีย่วตามกฎหมายว่าด้วยธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคุเทศก์เพือ่การอบรมสัมมนาดังกล่าว ตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม 

๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

    (๕.๒) ก�าหนดให้บคุคลธรรมดาสามารถหกัลดหย่อนภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา ตามจ�านวน

ที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ดังนี้ 

     (๕.๒.๑) ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายเป็นค่าที่พักในจังหวัดท่องเท่ียวรองส�าหรับค่าที่พัก 

ในโรงแรมทีจ่่ายให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรอืค่าทีพ่กัในโฮมสเตย์ทีจ่่ายให้แก่ผูป้ระกอบธุรกจิ

โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวก�าหนด 

     (๕.๒.๒) ค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าบรกิารให้แก่ผู้ประกอบธุรกจิน�าเทีย่วตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 

     (๕.๒.๓) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู ้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�าเท่ียวและมัคคุเทศก์ส�าหรับการเดินทาง

ท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัด 

ท ่องเที่ยวรองตามเส ้นทางท ่องเ ท่ียวที่ ได ้รับการรับรอง 

จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท้ังน้ี เฉพาะค่าบริการ 

หรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

     ทั้ ง น้ี  คณะรั ฐมนตรี

มีมติ  (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) เห็นชอบขยายขอบเขต 

ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวส�าหรับจังหวัดท่องเท่ียวรอง โดยปรับปรุง

เงื่อนไขส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 

หรือในเขตพื้นที่อื่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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  ๑๑.๒.๒ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานระยะยาว

   (๑) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เพื่อสนับสนุน 

ให้เกดิกจิการเงนิร่วมลงทนุ (Venture Capital) ได้แก่ บรษิทัซึง่ประกอบกจิการเงนิร่วมลงทนุและทรสัต์เพือ่ประกอบกจิการ

เงนิร่วมลงทนุทีส่ามารถเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นการประกอบการทีม่กีารสร้างนวตักรรม ซึง่น�าไปสูก่ารผลติและการให้บรกิาร

ที่ทันสมัย รวมทั้งก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

    (๑.๑) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(ฉบับท่ี ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�าหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนโดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท 

ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนส�าหรับเงินปันผลและรายได้ที่ได้จากการโอนหุ้นของบริษัท 

เป้าหมายและให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผู้ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนส�าหรับเงินปันผลหรือรายได้ท่ีได้จาก 

การโอนหุ้นของบริษัทซ่ึงประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ท้ังนี้  

กจิการเงนิร่วมลงทนุต้องจดแจ้งการเป็นกิจการเงนิร่วมลงทนุต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

    (๑.๒) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับท่ี ๖๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนตามพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้กิจการเงินร่วมลงทุน 

จดแจ้งการเป็นกจิการเงนิร่วมลงทนุต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้ถงึวนัที ่๓๑ ธนัวาคม  

๒๕๖๑

   (๒) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อพัฒนา 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานการช�าระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รองรับธุรกรรมของประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐ ลดต้นทุน

การใช้เงินสด ดังนี้ 

    (๒.๑) ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ลงทุนในอุปกรณ์รับช�าระเงิน 

ทางอิเลก็ทรอนกิส์ตามแผนยทุธศาสตร์ National e-Payment โดยไม่เรยีกเกบ็ค่าเช่าอปุกรณ์รบัช�าระเงินทางอเิลก็ทรอนกิส์

จากผู้รับช�าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว สามารถหักรายจ่ายลงทุนในอุปกรณ์รับช�าระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ�านวน ๒ เท่าของรายจ่ายจริง ทั้งนี้ ต้องเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙- 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

    (๒.๒) ก�าหนดให้ร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕)-(๘) 

แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ในปีภาษีที่มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจากการรับช�าระเงินด้วยบัตรเดบิต 

ผ่านอุปกรณ์รับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถหักรายจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้เป็นจ�านวน ๒ เท่าของรายจ่ายจริง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

    (๒.๓) ก�าหนดให้ร้านค้าทีเ่ป็นบริษทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลทีม่ทีนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้ว

ในวนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ ๕ ล้านบาท และรายได้ไม่เกนิ ๓๐ ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่ค่ีาใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมจากการรบัช�าระเงนิด้วยบตัรเดบติผ่านอปุกรณ์รบัช�าระเงนิทางอิเลก็ทรอนกิส์สามารถหกัรายจ่ายค่าธรรมเนยีม

ดังกล่าวได้เป็นจ�านวน ๒ เท่า ของรายจ่ายจริง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

   (๓) มาตรการภาษีเพื่อจูงใจผู ้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาทำางานในอุตสาหกรรม 

เป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีสาระส�าคัญ ดังนี้ ๑) ก�าหนดให้ผู้เช่ียวชาญหรือนักวิจัย 

ชาวไทยและต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีประกาศก�าหนด มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับเงินได ้

พงึประเมนิตามมาตรา ๔๐ ในอตัราร้อยละ ๑๗ ๒) ผู้ทีไ่ด้สิทธจิะต้องท�างานในบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลทีป่ระกอบกจิการ 

ที่อยู่ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือกิจการที่อยู่ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับยกเว้น
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI)  

๓) สถานประกอบการตั้งอยู ่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) และ  

๔) ให้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นสุดลงเมื่อสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือตามกฎหมาย BOI สิ้นสุดลง ทั้งนี้  

ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๑) 

   (๔) ส่งเสรมิให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั (Public Private Partnership: PPP) เพือ่ให้ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยได้มีการ

ด�าเนินการ ดังนี้ 

    (๔.๑) ได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

เพ่ือใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร ์

ในโครงการทีเ่ป็นโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ ลดข้อจ�ากดัการลงทนุโดยงบประมาณแผ่นดินและเงนิกูจ้ากภาครฐั 

ซึ่งมีจ�านวน ๕๕ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ ๑.๖๒ ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีกฎกระทรวงก�าหนดเพ่ิมมูลค่า 

ของโครงการที่ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ซึง่เป็นการเพิม่มลูค่าของโครงการทีจ่ะต้องด�าเนนิการตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เป็น ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ได้มี

การออกกฎหมายล�าดับรองท่ีส�าคัญ คือ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินโครงการที่มีมูลค่าต�่ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว และได้มี

โครงการขนาดเล็กและขนาดกลางด�าเนินการภายใต้ประกาศฯ แล้ว ๖ โครงการ 

    (๔.๒) ได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (๓ เมษายน ๒๕๖๑) เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 

และเอกชน พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้มีการ

ก�าหนดนโยบายของรัฐท่ีชัดเจนและแน่นอนในการจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้

แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง และมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม

ของเอกชนโดยค�านึงถึงความส�าเร็จของโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท�าโครงการร่วมลงทุน 

ทีก่ระชบัชดัเจน เปิดเผยและตรวจสอบได้ และสามารถสร้างแรงจงูใจให้เอกชนร่วมลงทนุในโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

และบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

   (๕) มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) เพื่อให้ 

การจัดเตรียมและเสนอโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติ 

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไป

ด้วยความครบถ้วน รอบคอบและรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบัน 

มโีครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track จ�านวน ๑๑ โครงการ 

มีมูลค่าเงินลงทุนรวม ๘๒๐,๑๑๘ ล้านบาท ดังนี้  ๑) โครงการที่ 

ดำาเนินการตามมาตรการฯ แล้วเสร็จ จ�านวน ๕ โครงการ ได้แก่ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ช่วงหัวล�าโพง-บางแค และ

ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาแล้ว และโครงการ

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา และ 

สายบางใหญ่-กาญจนบรุ ีมีมูลค่าเงนิลงทนุรวม ๓๓๕,๔๓๒ ล้านบาท 

๑๑ โครงการ
ภายใต้ 

PPP Fast Track 

มีมูลค่าเงินลงทุน 

๘.๒๐ แสนล้านบาท 

ด�าเนนิการแล้วเสร็จ 
๕ โครงการ
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และ ๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการตามมาตรการฯ จ�านวน ๖ โครงการ ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือ 

งสายนครปฐม-ชะอ�า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วงช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โครงการระบบขนส่งมวลชน 

จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าเงินลงทุนรวม ๔๘๔,๖๘๖ ล้านบาท 

   (๖) ระดมทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future 

Fund: TFFIF) เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ส�าหรับการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 

และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ลดภาระทางการคลังของภาครัฐ รวมทั้งเป็นช่องทางให้นักลงทุนและ 

ผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์สินของภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยได้

จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในระยะแรกแล้ว โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

    (๖.๑) การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยของ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยได้ด�าเนนิการตามสญัญาโอนและรบัโอนสทิธใินรายได้ (Revenue Transfer Agreement: 

RTA) รวมท้ังได้ลงนามผกูพนัสัญญาดงักล่าวกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทยแล้ว เม่ือวนัที ่๘ ตลุาคม 

๒๕๖๑ ท้ังนี้ ได้ยื่นขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นอกจากน้ี ได้พิจารณาช่วงราคาเสนอขาย (Price Range) และราคาเสนอขายสุดท้าย  

(Final Price) ส�าหรับเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดเตรียมสัญญา Underwriting 

Agreement และสัญญา International Purchasing โดยจะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

    (๖.๒) การน�าโครงการโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงมาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ 

อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติก�าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เพื่อให้สามารถน�าโครงการโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงมาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ได้ 

    (๖.๓) ร่างพระราชบญัญตักิองทนุเพือ่การสนบัสนนุกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคต 

ประเทศไทย พ.ศ. .... อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๒ ก่อนส่งให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 ๑๑.๓ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

  ๑๑.๓.๑ ปรบัปรงุโครงสร้างภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา เนือ่งจากโครงสร้างภาษเีดมิใช้มาเป็นระยะเวลานาน 

จึงได้จัดท�าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาออกตาม 

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๖๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ 

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ปรับปรุงขั้นเงินได้และ

บัญชีอัตราภาษี พร้อมท้ังเพ่ิมค่าลดหย่อน ส�าหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ส�าหรับการยื่นแบบภาษี 

ในปี ๒๕๖๑ ซ่ึงการปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งนี้ท�าให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเป็นธรรมมากขึ้น  

สรุปประเด็นส�าคัญได้ ดังนี้ 

   (๑) ก�าหนดให้เงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งประมวลรษัฎากร หกัค่าใช้จ่าย

เป็นการเหมาได้ร้อยละ ๕๐ แต่รวมกันต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

   (๒) ก�าหนดให้เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นค่าแห่ง 

กู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ ๕๐ แต่ต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ

สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็นและสมควรได้

   (๓) ปรบัปรุงรายการหกัลดหย่อน ดงันี ้๑) ลดหย่อนส�าหรบัผูม้เีงนิได้ ๖๐,๐๐๐ บาท ๒) ลดหย่อน 

ส�าหรบัสามหีรอืภรยิาของผูม้เีงนิได้ ๖๐,๐๐๐ บาท ๓) ลดหย่อนส�าหรบับตุรชอบด้วยกฎหมายหรอืบตุรบญุธรรมของผูม้เีงนิได้ 

รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนบุตร และยกเลิก 

การหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาของบุตร
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   (๔) ปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

เงินได้สุทธิ (บาท) อัตราภาษี (ร้อยละ)

๑-๓๐๐,๐๐๐ ๕

๓๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐ ๑๐

๕๐๐,๐๐๑-๗๕๐,๐๐๐ ๑๕

๗๕๐,๐๐๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐

๑,๐๐๐,๐๐๑-๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕

๒,๐๐๐,๐๐๑-๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐

๕,๐๐๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๓๕

    ทั้งนี้ ยังคงการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 

การยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที ่๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่ยกเว้นภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาส�าหรบัเงนิได้สทุธ ิ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรกต่อไป

  ๑๑.๓.๒ จัดทำากฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... เพื่อน�ามาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และ 

พระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเป็นการปรับปรุงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ�ารุงท้องที ่

ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม  

และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากข้ึน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ในวาระที่ ๒

  ๑๑.๓.๓ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต โดยได้จัดท�าเป็นพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตที่ใช้มานานรวม ๗ ฉบับ (กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมาย 

ว่าด้วยการจดัสรรเงนิภาษีสรรพสามติ และกฎหมายว่าด้วยการจดัสรรเงินภาษีสรุา) เข้าไว้ด้วยกนั เพ่ือให้การบงัคบัใช้กฎหมาย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ประชาชน 

และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

  ๑๑.๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร โดยที่พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้ใช้บังคับ 

มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการตรากฎหมาย 

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวหลายฉบับ ท�าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมายประกอบกับการค้า 

และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัย 

และเป็นมาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และ 

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ปรับปรุงการด�าเนินพิธีการศุลกากรและการด�าเนินการอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดท�าเป็นพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว 

 ๑๑.๔ การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

  ระดับหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในเดือนสิงหาคม 

๒๕๖๑ เท่ากับร้อยละ ๔๑.๓๒ อยู่ภายใต้สัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยหาก

เปรียบเทยีบกบัระดบัหนีส้าธารณะต่อ GDP ในเดอืนสงิหาคม ๒๕๕๗ ทีร้่อยละ ๔๓.๑๒ พบว่า มแีนวโน้มลดลง แสดงให้เหน็ว่า 

การลงทนุของรฐับาลผ่านระบบงบประมาณและผ่านการลงทนุของรฐัวสิาหกจิส่งผลให้การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทย

เพิ่มขึ้นได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็น


