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๑.	 สภำพปัญหำก่อนเข้ำบริหำรประเทศ

	 แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ทำาให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน การเข้าบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

ในครัง้น้ี จงึเป็นการบรหิารราชการแผ่นดนิในช่วงทีส่ถานการณ์ต่าง ๆ  มคีวามไม่แน่นอนในทุกมติ ิทัง้ในด้านเศรษฐกิจโลก 

ที่ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก

และฉดุรัง้การเตบิโตของเศรษฐกจิไทย ปัจจยัด้านการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีการเข้าสูส่งัคมสูงวยั รวมทัง้ปัจจยั

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยต้องดำาเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้มีข้อผูกพันไว้ในเวทีโลก

 ประเทศไทยถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและต้องเผชิญปัญหาใหม่ ๆ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอการขยายตัว เนื่องจากการกีดกันทางการค้าจากประเทศมหาอำานาจ 

ที่รุนแรงขึ้น ทำาให้เกิดสงครามทางการค้า ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐ 

อิสลามอิหร่าน ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มลดลง และส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่งออก  

และการลงทนุภาคเอกชน รวมทัง้การต่อสูกั้บความยากจนในอดตีได้แปรเปลีย่นเป็นการต่อสูกั้บความไม่เท่าเทยีมกนั 

ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ด้านการศึกษา สภาพความเป็นอยู่ และภาวะค่าครองชีพของประชาชน ตลอดจน 

การต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคอุบัติใหม่ เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่าย 

การก่อการร้ายข้ามชาติ และสงครามไซเบอร์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำาคัญที่ส่งผลกระทบกับทุกประเทศทั่วโลก  

ประเด็นท้าทายเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศท่ีรัฐบาลจะต้องเผชิญและดำาเนินการ 

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาท่ีส่ังสม การฟื้นฟู เยียวยา การขับเคลื่อนการพัฒนาและปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

๒.	 สถำนกำรณ์ภำยหลังเข้ำบริหำรประเทศ

 รฐับาล พลเอก ประยุทธ ์จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเปน็รฐับาลทีม่าจากการเลอืกตั้งตามวิถทีางประชาธปิไตย 

เมือ่วันที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๖๒ ซึง่ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้รบัมตรัิบรองจากเสยีงส่วนใหญ่ในการประชมุร่วมกนั 

ของรฐัสภาตามมาตรา ๒๗๒ แห่งรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เมือ่วนัที ่๕ มถินุายน ๒๕๖๒ 

เป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล รวม ๒๑ พรรค  

ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมพลังประชาชาติไทย 

พรรคพลังท้องถิ่นไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคพลังชาติไทย  

พรรคประชาวิวัฒน์ พรรคพลังไทยรักไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคประชานิยม พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน  

พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคพลังธรรมใหม่  

และพรรคไทรักธรรม ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้กำาหนดนโยบาย 

การบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัหมวด ๕ หน้าทีข่องรัฐ และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรฐั ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า 
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ด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความพร้อม 

ทีจ่ะดำาเนนิชวีติในศตวรรษที ่๒๑ เศรษฐกจิไทยมีความแข็งแกร่งและมคีวามสามารถในการแข่งขันสงูข้ึน ควบคูไ่ปกบั 

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่น 

ที่จะพัฒนาประเทศ ส่งเสริมและให้ความสำาคัญในการเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อนำาไปสู ่

หุน้ส่วนความร่วมมอืเพือ่สร้างอนาคตทีย่ัง่ยนืร่วมกนัของภมูภิาค มุง่สร้างสมดลุทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  

เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมท้ังเตรียมพร้อมพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑  

ตลอดจนการรบัมอืกบัภยัคกุคามรปูแบบใหม่ และแก้ไขปัญหาวกิฤตร้ายแรงเฉพาะหน้า ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM
2.5

) โรคอุบัติใหม่ และภัยคุกคามที่สำาคัญ 

และส่งผลกระทบกับทกุประเทศทัว่โลกคอื สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 

ซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการการทำางานของทุกหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหา 

กำาหนดมาตรการผ่อนปรน และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

๓.	 แนวนโยบำยของรัฐบำล

 รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ประกอบด้วย นโยบำยหลกั	๑๒	ด้ำน	ได้แก่ ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัรย์ิ ๒) การสร้างความมัน่คง 

และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ๓) การทำานุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  

๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุข 

และหลักประกันทางสังคม ๑๐) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต 

อย่างยัง่ยนื ๑๑) การปฏริปูการบรหิารจดัการภาครฐั และ ๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

และกระบวนการยุติธรรม และนโยบำยเร่งด่วน	 ๑๒	 เรื่อง ได้แก่ ๑) การแก้ไขปัญหาการดำารงชีพของประชาชน  

๒) การปรบัปรงุระบบสวสัดิการและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน ๓) มาตรการเศรษฐกิจเพือ่รองรบัความผันผวน 

ของเศรษฐกิจโลก ๔) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ๗) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๘) การแก้ไขปัญหา

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำา ๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ๑๑) การจัดเตรียม

มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และ ๑๒) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

และการดำาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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๔.	 ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของรัฐบำลในช่วง	๑	ปีแรก

 รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศภายใต้สถานการณ์ความผันผวนของโลกด้านเศรษฐกิจ สงครามทางการค้า 

สถานการณ์ความขดัแย้งอย่างรนุแรงของหลายประเทศ รวมท้ังปัจจยัภายในของประเทศ ดงันัน้ รฐับาลจงึได้มุง่มัน่ ทุ่มเท 

และระดมสรรพกำาลังต่าง ๆ ในการดำาเนินงานสำาคัญอย่างต่อเนื่องจากในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒ และการริเร่ิมใหม่  

ดังนี้

	 ๔.๑	 กำรด�ำเนินงำนส�ำหรับกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค	

เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	พุทธศักรำช	๒๕๖๒	

  รัฐบาลได้ดำาเนินการจัดก�ำลังพลเข้ำร่วมกำรปฏิบัติงำนในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินเลียบพระนคร	

โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค	 เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาส 

มหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต ิ

เป็นพระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่๑๐ แห่งราชวงศ์จักร ีเมือ่วนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ โดยปฏบัิตงิานรกัษาความปลอดภยั 

พืน้ทีต่่าง ๆ  ตามเส้นทางเสดจ็พระราชดำาเนนิ ทัง้ทางบกและทางนำา้ จัดเตรยีมเรอืพระราชพธิแีละกำาลงัพลประจำาเรอื ๕๒ ลำา  

และจัดนิทรรศการองค์ความรู้เก่ียวกับการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม- 

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นทิรรศการเถลงิถวลัยราชสมบัต ิสยามรฐัสมีา การแสดงเรอืพระราชพธิจีำาลอง

และศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงม่านนำ้าประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม และวิถีไทยและสุดยอดอาหารไทยเลิศรส 

	 ๔.๒	 มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ	ปี	๒๕๖๒

	 	 รัฐบาลได้ดำาเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

และเกษตรกรรายย่อยให้สามารถดำารงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน 

เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒	ดังนี้

  ๔.๒.๑	 มำตรกำรบรรเทำค่ำครองชพีผ่ำนบตัรสวสัดกิำรแห่งรัฐ ได้ให้ความช่วยเหลอืด้านค่าใช้จ่าย 

เพ่ือบรรเทาภาระค่าครองชพีแก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรฐั ๑๔.๖ ล้านคน โดยการจ่ายเงนิเข้ากระเป๋าเงินอเิลก็ทรอนิกส์ 

(e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๓ มาตรการเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒) 

ประกอบด้วย ๑)	 มำตรกำรพยุงกำรบริโภคของผู ้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก  

๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดอืน ๒) มำตรกำรมอบเงนิช่วยเหลอืส�ำหรบัผูส้งูอำยท่ีุถอืบตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั	ได้รบัเงนิช่วยเหลอื 

๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และ ๓)	 มำตรกำรช่วยเหลือกำรเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐท่ีได้รับสิทธ ิ

ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กอายุ ๐ ถึง ๖ ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 

๓๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(5)

  นอกจากน้ี รัฐบาลได้มมีำตรกำรบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผูม้บีตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั	โดยคณะรฐัมนตรี 

ได้มมีตเิมือ่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ เหน็ชอบให้ขยายความช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อยผ่านบัตรสวสัดกิารแห่งรฐัอย่างต่อเนือ่ง 

๓ มาตรการ ได้แก่ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓ (รวม ๑๒ เดอืน) ๑)	มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำไฟฟ้ำ	

ให้แก่ผู ้มีสิทธิที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๒๓๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ๒)	 มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำน�้ำประปำ		

ให้แก่ผูม้สีทิธทิีใ่ช้นำา้ประปาไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน และ ๓) มำตรกำรชดเชยเงนิจำกภำษมีลูค่ำเพิม่	

ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย จะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลภาษีเมื่อผู้มีสิทธิได้ชำาระค่าสินค้าหรือบริการ 

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

(รวม ๑๑ เดือน) โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพ

และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

	 	 ๔.๒.๒	 มำตรกำรพักช�ำระหนี้เงินต้นของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ลดภาระชำาระหนี้ 

และเพิ่มสภาพคล่องแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๕๐,๗๓๒ แห่ง

  ๔.๒.๓	 มำตรกำรเพือ่บรรเทำค่ำครองชพีส�ำหรับเกษตรกรผู้ประสบภยัแล้ง	ปี	๒๕๖๒	และเกษตรกร

รำยย่อย ได้ดำาเนินการ ๑) ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรลูกค้ำธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดที่ประกำศเป็นเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน	 (ภัยแล้ง) ให้ได้รับสิทธิจ่ายดอกเบ้ียเหลือร้อยละ ๐.๑ ต่อปี สำาหรับเงินกู้ท่ีไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๒) ขยำยเวลำช�ำระหนี้เงินกู้	จากเดิม ๑ ปี เป็น ๒ ปี นับจาก 

งวดชำาระเดิม แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ ๓) สนับสนุนต้นทุนกำรผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำป	ี

ปีกำรผลิต	 ๒๕๖๒/๖๓	 ไร่ละ ๕๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๐ ไร่ ด�ำเนินกำรแล้ว	4,485,831	 ครัวเรือน		

เป็นเงิน	26,171.2 ล้ำนบำท	



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(6)

  ๔.๒.๔	 มำตรกำรเพื่อกระตุ ้นกำรบริโภคและกำรลงทุนภำยในประเทศ ได ้ดำาเนินการ  

๑)	 มำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศและมำตรกำรส่งเสริมกำรบริโภคภำยในประเทศ	 “ชิมช้อปใช้”  

โดยประชาชนผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการสามารถชำาระค่าสินค้าและบริการท่ีกำาหนดผ่าน g-Wallet ในแอปพลิเคชัน 

“เป๋าตงั” กบัผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมมาตรการและมแีอปพลเิคชนั “ถงุเงนิ” จะได้รบัสทิธปิระโยชน์จากการใช้จ่ายผ่าน 

g-Wallet ช่องที ่๑ จะได้รบัเงนิสนบัสนนุ 1,000 บาท และการใช้จ่ายด้วยเงนิของประชาชนผ่าน g-Wallet ช่องที ่2 

จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท)  

และร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายจรงิในส่วนทีเ่กนิ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงนิชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) 

๒)	 โครงกำรสนับสนุน	 SMEs	 รำยย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงินสินเช่ือ 

รวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ และ ๓) มำตรกำรภำษีเพื่อกระตุ้นกำรลงทุนภำคเอกชน	บริษัทหรือ	

ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรได้ ๑.๕ เท่า ของท่ีจ่ายจริง สำาหรับการลงทุน 

ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 ๔.๓	 มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ	ปี	๒๕๖๒	ระยะที่	๒	

  รัฐบาลให้ความสำาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัว 

ของเศรษฐกจิต่อจากการดำาเนนิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ปี ๒๕๖๒ ซึง่ได้รบัความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 

ดังนี้

  ๔.๓.๑	 มำตรกำรส่งเสริมกำรบริโภคภำยในประเทศ	 “ชิมช้อปใช้” ได้ดำาเนินมำตรกำรส่งเสริม

กำรบริโภคในประเทศ	หรือ	“ชิมช้อปใช้	เฟส	๒” โดยเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเพิ่ม ๓ ล้านคน ซึ่งจะได้รับวงเงิน 

สนับสนุนเช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้” เดิม และได้รับสิทธ ิ

เงินชดเชยร้อยละ ๒๐ ของยอดใช้จ่ายในส่วนทีเ่กนิ ๓๐,๐๐๐ บาท 

แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (เงินชดเชยไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท)  

ซึง่ขยายให้แก่ผูไ้ด้รับสทิธ ิ๑๐ ล้านคนแรก และมำตรกำรส่งเสรมิ	

กำรบรโิภคภำยในประเทศ	“ชมิช้อปใช้	เฟส	๓” เพือ่ให้เกดิการกระตุ้น 

เศรษฐกิจผ ่านการบริโภคภายในประเทศอย่างต ่อเนื่อง 

โดยเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิลงทะเบียนเพิ่มไม่เกิน ๒ ล้านคน 

โดยได้รับสิทธิประโยชน์สำาหรับการใช้จ่ายจากเงินเช่นเดียวกับ 

“ชมิช้อปใช้ เฟส ๑ และ ๒” แต่ไม่มวีงเงินสนับสนุน ๑,๐๐๐ บาท 

และปรับปรุงเง่ือนไขการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ให้สะดวกมากขึน้ 

ทั้งนี้ มีผู ้ใช้สิทธิตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้” (เฟส ๑-๓) 

๑๑,๘๐๑,๑๙๘ คน จากจำานวนผู้มีสิทธิ ๑๔,๓๕๔,๑๕๙ คน  

มยีอดการใช้จ่าย ณ วนัที ่๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๒๘,๐๖๐ ล้านบาท 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(7)

  ๔.๓.๒	 มำตรกำรสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อำศัยของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	 (ธอส.) สนับสนุนสินเชื่อ 

ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน ๓ ล้านบาทต่อหน่วย  

ตัง้แต่วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓ โดยมวีงเงนิสนิเช่ือท้ังหมด ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียคงที่ 

ร้อยละ ๒.๕ ในช่วง ๓ ปีแรก โดยสิน้สดุทำานติกิรรม ณ วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 สามารถสนบัสนนุสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

ให้แก่ประชาชน 25,981 บัญชี วงเงิน 48,540.63 ล้านบาท

 ๔.๔	 มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลำยปี	๒๕๖๒	

  รัฐบาลได้ดำาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๒ มีอัตรา

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และภาคอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

  ๔.๔.๑	 เพิม่ควำมเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐำนรำก	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๓ ได้ดำาเนนิการ 

เช่น ๑)	 ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A ระดับ B และระดับ C ๗๑,๗๔๒ แห่ง แห่งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวม  

๑๔,๓๔๘.๔ ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนเงินทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการ 

และส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ ๒) ดำาเนินโครงกำรสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้ำงไทย โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเช่ือ 

วงเงนิรวม ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เงนิกูร้้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ระยะเวลา ๓ ปี ตัง้แต่วนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒- 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ ๓) พักช�ำระหนี้สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมควำมสมัครใจ  

โดยพักชำาระหนี้หรือลดภาระหนี้เงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มีความเดือดร้อน ๗๑,๗๔๒ แห่ง

  ๔.๔.๒	 มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร

ผู ้ปลูกข้ำว ผ่ำนโครงกำรช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยว	

และปรับปรุงคุณภำพข้ำว ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓  

โดยเกษตรกรทีข่ึน้ทะเบยีนผูป้ลกูข้าวปี ๒๕๖๒ ได้รบัเงนิ

ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะ

เกษตรกรรายย่อยอัตราไร่ละ ๕๐๐ บาท ครัวเรือนละ 

ไม่เกิน ๒๐ ไร่ หรือไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้  

ได้ให้การช่วยเหลอืเกษตรกรแล้ว 4,176,273 ครวัเรอืน 

เป็นเงิน 22,943.02 ล้านบาท

	 	 ๔.๔.๓	 มำตรกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยัภำยใต้โครงกำร	“บ้ำนดมีีดำวน์” เพือ่เป็นการลดภาระ 

และสนับสนุนให ้ประชาชนท่ัวไปมี ท่ีอยู ่อาศัยเป ็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระ 

การผ่อนดาวน์ในลกัษณะ Cash Back ๕๐,๐๐๐ บาทต่อราย ซึง่ผูเ้ข้าร่วมต้องมรีายได้ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดอืน 

หรือไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และอยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร ระยะเวลาดำาเนินมาตรการ 

ตัง้แต่วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒-๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓ โดยมปีระชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 119,903 ราย 

มีผู้ได้รับสิทธิ 19,790 ราย มีผู้ได้รับ Cash Back 19,773 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 988.65 ล้านบาท
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	 ๔.๕	 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย

	 	 รัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ 

เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู ้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถดำารงชีพได้ 

ในภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัและส่งเสรมิการลงทนุของภาคเอกชน ส่วนระยะยำวเน้นการปฏริปูเศรษฐกจิและส่งเสรมิ

การลงทนุ โดยออกมาตรการ Thailand	Plus	Package	เพือ่ทำาการตลาดเชงิรกุ กระตุน้การลงทุน และรองรบัการย้าย

ฐานการผลติอนัสบืเนือ่งจากผลกระทบของสงครามการค้าใน ๗ ด้าน เช่น ด้ำนสทิธปิระโยชน์เพ่ือกระตุน้กำรลงทนุ 

โดยลดหย่อนภาษเีงนิได้นติิบคุคลร้อยละ ๕๐ เป็นเวลา ๕ ปี เพิม่เตมิจากเกณฑ์ปกต ิสำาหรบัโครงการทีม่เีงนิลงทนุจรงิ 

อย่างน้อย ๑,๐๐๐ ล้านบาท ภายในปี ๒๕๖๔ โดยต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี ๒๕๖๓ ด้ำนกำรปรับปรุง

ประสทิธิภำพกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำน เพือ่อำานวยความสะดวกและช่วยแก้ไขปัญหาและอปุสรรคแก่นกัลงทนุ 

และด้ำนที่ดิน โดยการเตรียมจัดหาและพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาต ิ

แต่ละประเทศเป็นการเฉพาะ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

	 ๔.๖	 กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน	๒.๕	ไมครอน	(PM
2.5
)	อย่ำงต่อเนื่อง

	 	 รัฐบาลให้ความสำาคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM
2.5

) ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้กำาหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันอย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศให้  

“กำรแก้ไขปัญหำมลพิษด้ำนฝุ่นละอองเป็นวำระแห่งชำติ”	 กำาหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 

แก้ไขปัญหาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มุง่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเชิงพืน้ท่ี ป้องกนัและลดการเกดิมลพษิ 

ที่ต้นทางหรือแหล่งกำาเนิด เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ เครื่องมือ และกลไกการบริหารจัดการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยกำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วนระยะสั้น	กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดได้ใชร้ะบบกำรบริหำรจัดกำรแบบเบ็ดเสร็จ	

(Single	 Command)	 ให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังและเข้มงวด กำากับดูแลควบคุมแหล่งกำาเนิด 

ฝุน่ละอองทัง้จากยานพาหนะ โรงงานอตุสาหกรรม 

และไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง สำาหรับกำรแก้ไข

ปัญหำในระยะยำว รัฐบาลมีแผนพัฒนำระบบ

โครงข่ำยขนส่งสำธำรณะให้เชื่อมโยงกัน	

ทุกระบบเพื่อลดการใช ้รถยนต์ส ่วนบุคคล	

ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ

จากรถยนต์ใหม ่และรถโดยสารสาธารณะ 

ปรับปรุงคุณภาพนำ้ามันเชื้อเพลิง และส่งเสริม 

การใช ้ รถยนต ์ ไฟฟ ้ า  กำรแก ้ ไขป ัญหำ	

ในภำคกำรเกษตร รณรงค์ให้ใช้ประโยชน์จาก 

เศษวัสดุการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ไม่ใช้วิธีเผาโดยเฉพาะอ้อย กำรแก้ไขปัญหำในภำคอุตสำหกรรม		

จะปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

และกำากับดูแลควบคุมการระบายมลพิษอย่างเข้มงวด กำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณสุข ได้มีการเปิดคลินิกมลพิษ 

เพ่ือรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางให้มีการจัดห้องสะอาด (Clean Room) ในศูนย์เด็กเล็ก บ้านพักคนชรา  

และโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งประชำสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตนเอง 

และจัดทำาแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(9)

 ๔.๗	 กำรบริหำรจัดกำรกำรระบำดของโควิด-๑๙

  จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ รัฐบาลได้ดำาเนินการยกระดับกำรคัดกรองและเฝ้ำระวัง	

อย่ำงเข้มข้นและต่อเนือ่ง โดยจดัตัง้ “ศนูย์บรหิำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ	๒๐๑๙	

(โควิด-๑๙)”	 เพื่อติดตามสถานการณ์ของโควิด-๑๙ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การกำาหนดมาตรการ 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวัง ค้นหาและคัดกรองโรค ณ ช่องทางเข้า-ออกประเทศผ่านทาง 

ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศยานภเูกต็ 

และท่าอากาศยานกระบี่ ผ่านทางช่องทางทางบกบริเวณชายแดน และท่าเทียบเรือต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการ 

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษา ส่งต่อ และจัดพื้นที่ควบคุม รวมทั้งดำาเนินการอพยพชาวไทย ๑๓๘ คน  

จากเมอืงอูฮ่ั่น สาธารณรฐัประชาชนจนี กลบัประเทศไทยเมือ่วนัท่ี ๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ โดยให้เข้าสูก่ระบวนการกกักนัโรค  

ณ กองบัญชาการยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ 

อำาเภอสตัหบี จังหวดัชลบรุ ีเพือ่เฝ้าสงัเกตอาการ 

เป ็นเวลา ๑๔ วัน ก ่อนจะกลับภูมิลำาเนา  

นอกจากน้ี รัฐบาลได้วางแนวทางกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม	 (Fake	 News)	

สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 

๑๔๒๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และดำาเนินการ 

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัต่อผูท้ีเ่ผยแพร่ข้อมลู

ที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการสร้างความสับสน

และตื่นตระหนกในภาพรวมของประเทศ 

๕.	 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยหลัก	๑๒	ด้ำน	

	 รฐับาลได้ดำาเนนิการตามนโยบายหลกั ๑๒ ด้าน ตามความจำาเป็นเร่งด่วน รวมทัง้ขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานสำาคัญ 

ต่อเนือ่งจากช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒ โดยมุง่เน้นเพือ่วางรากฐานสำาหรบัการพฒันาในระยะยาว มผีลการดำาเนนิงานทีส่ำาคญั 

ในแต่ละนโยบาย สรุปได้ดังนี้ 

	 ๕.๑	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑	กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์

	 	 รัฐบาลให้ความสำาคัญสูงสุดต่อการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ

ด้วยความจงรกัภกัด ีและเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิและพระราชกรณยีกจิ

เพื่อประชาชน โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้
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  ๕.๑.๑	 สืบสำน	 รักษำ	 ต่อยอดศำสตร์พระรำชำ	 และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ

ของพระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ	พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูห่วั	มาเป็นหลกัสำาคญั 

ในการดำาเนินการ ดังนี	้

   (๑) จัดงำนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสต่ำง	 ๆ เช ่น กิจกรรมเนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เม่ือวนัท่ี ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๒ พธิบีำาเพญ็กศุลและกจิกรรมน้อมรำาลกึ 

เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีบำาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี และกจิกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

   (๒) ต่อยอดศำสตร์พระรำชำ	 และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 เช่น สนับสนุน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ๑๕๑ โครงการ ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน  

จดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติให้แก่ประชาชน ๑๔,๕๙๒ คน พฒันาทกัษะชีวติ ๑๒,๘๓๖ คน และพฒันาการศกึษาวชิาชีพ 

ตามแนวพระราชดำาริโครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ๒๖ แห่ง 

  ๕.๑.๒	 ต่อยอดกำรด�ำเนินกำรของหน่วยพระรำชทำนและประชำชนจิตอำสำพระรำชทำน	

ตำมแนวพระรำชด�ำร ิได้ดำาเนนิการส่งเสรมิให้เกดิความรักชาต ิหวงแหนแผ่นดนิเกดิ เคารพและเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ 

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดพิธีมอบรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กรหรือชุมชนท่ีทำา 

คุณประโยชน์แก่สังคม จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำาความดีด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำภูมิทัศน	์

รมิฝ่ังแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	ถวายพระราชกศุลเน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และเนือ่งในงานพระราชพธิบีรมราชาภเิษก จัดกจิกรรมโครงการจติอาสา “เรำท�ำควำมด	ีเพือ่ชำต	ิศำสน์	กษตัรย์ิ”

เป็นกิจกรรมทำาความสะอาดและปรบัปรุงภมูทิศัน์คลองคเูมอืงเดมิ และจัดกจิกรรมจิตอาสาเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
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	 ๕.๒	 นโยบำยหลัก	 ข้อ	 ๒	 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ	 และควำมสงบสุข	

ของประเทศ

	 	 รัฐบาลดำาเนินการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

เพื่อเตรียมการรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๒.๑	 แก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์

และกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำย	 ได ้ดำาเนินการ  

เช ่น ๑) ป ้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก ๗๓,๑๗๗ คน  

๒) คุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเลในพื้นที่จังหวัด

ติดทะเล ๒๒ จังหวัด ๖,๐๔๕ คน และ ๓) การบริหาร 

จัดการแรงงานต่างด้าว มีแรงงานต่างด้าวได้รับ 

ใบอนุญาตทำางาน 866,100 คน จัดทำาทะเบียน 

การทำางานของคนต่างด้าว 1,807,558 ครัง้ ตรวจสอบ 

การทำางานของแรงงานต่างด้าว 366,346 คน  

และสถานประกอบการที่มีการจ ้างหรือลักลอบ 

จ้างแรงงานต่างด้าวทำางาน ๔๔,๕๘๐ แห่ง 

  ๕.๒.๒	 สร ้ำงควำมสงบและควำมปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน	 ได ้สนับสนุนงบประมาณ  

วงเงิน ๔๗๒.๕๖ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพ้ืนท่ี  

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑,๙๖๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อปี เพื่อดำาเนินการใน ๓ มิติ  

ได้แก่ มิติภารกิจของภาครัฐ มิติการเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมิติความสงบเรียบร้อย 

และความมั่นคงภายใน สามารถลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำาเภอ 

ของจังหวัดสงขลา ทำาให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบสุขเพิ่มขึ้น

  ๕.๒.๓	 แก ้ ไขป ัญหำยำเสพติดอย ่ำงจริ ง จัง ท้ังระบบ	 และกำรตรวจสอบทรัพย ์ สิน	

ตามพระราชบญัญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทำาความผดิเกีย่วกับยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๓๔ จำานวน ๑,๙๑๒ ราย 

ดำาเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่า ๗๕๕ ล้านบาท ตลอดจนใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จำานวน ๓๒ คดี ยึดทรัพย์สินมูลค่า ๑๓๘.๒ ล้านบาท และการใช้

มาตรการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ๕ คดี นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดตั้งชมรม  

TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 166 ชมรม และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  

ในสถานประกอบการ 75 ศูนย์ 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(12)

	 ๕.๓	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๓	กำรท�ำนุบ�ำรุงศำสนำ	ศิลปะและวัฒนธรรม	

  รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญในการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี  

การทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นท่ีทางราชการรับรอง เพื่อให้สังคมอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข  

สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๓.๑	 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์	

ของชำติ	 ได้ดำาเนินการ เช่น ยกระดับการนวดแผนไทย  

โดยองค์การยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบยีน “นวดไทย (Nuad Thai)” 

เป็นมรดกวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำาปี ๒๐๑๙ 

ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับสู่แผ่นดินไทย 

๕๘ รายการ และจัดกิจกรรม “ธงไตรรงค์ ธำารงไทย” 

ประจำาปี ๒๕๖๒

  ๕.๓.๒	 ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมท่ีดีทำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม กตัญญู	 ควำมซื่อสัตย	์

กำรมีวินัย	 เคำรพกฎหมำย	 มีจิตสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วม	 ท�ำประโยชน์ให้ประเทศ	 และเป็นพลเมืองที่ดี  

ได้ดำาเนินการ ๑) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยผ่านการดำาเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 

วันธรรมสวนะ ๒) ส่งเสริมส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการสร้างภูมิคุ ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  

๓) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ ๔) จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ๘,๗๘๐ แห่ง 

เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาต ิ

	 	 ๕.๓.๓	 ท�ำนุบ�ำรุงศำสนำให้มีควำมเข้มแข็ง	 ได้ดำาเนินการ ๑) ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนา

ในการเผยแพร่คำาสอนที่ดีงาม ๒) จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น 

ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปลูกฝังหลักธรรมคำาสอน 

ทางพระพุทธศาสนาและเป็นแนวปฏิบัติในการดำาเนินชีวิต

ประจำาวันให้แก่เยาวชนให้เกิดความตระหนักรู้ รักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว มีผู้เข้าร่วมโครงการ 

๗๙,๘๐๐ คน ๓) จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่พระภิกษุและสามเณร ๓๔,๒๐๘ รูป 

และ ๔) ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยรฐับาลได้สนบัสนนุเงนิอดุหนนุพิเศษ

พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ ๓,๙๐๘ รูป 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(13)

  ๕.๓.๔	 จัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู ้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เช่น นิทรรศการพิเศษเนื่องใน 

วันอนุรักษ์มรดกไทย นิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม (อาหารและการจัดสำารับอาหารไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น) กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอักษรไทยโบราณ กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย 

ประจำาปี ๒๕๖๓ ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

จัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๕ (The 5th Bangkok Art Festival) ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย 

และความเป็นไทย โดยสาธิตงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ผลงานร่วมสมัยเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างรายได้

จากผลผลิตทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และวันท่ี ๔ กรกฎาคม- 

๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๙ เครือข่าย และมีผู้เข้าร่วมชมงาน ๔๕,๔๐๐ คน 

และจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยในพิธีเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เมื่อวันที่ ๑๓-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล และในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๓๓๓ ปี  

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส

  ๕.๓.๕	 พัฒนำส่ือปลอดภัยและสร้ำงสรรค์	 และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมในมิติวัฒนธรรม  

เช่น จัดทำาสื่อสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในศาสตร์พระราชาสู่เด็ก 

และเยาวชนไทย ดำาเนินโครงการรถโรงหนังด้วยรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนท่ี เพื่อการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างอนาคตของตนเองให้แก่เยาวชนและชุมชนห่างไกล จัดเสวนา “นวัตกรรมสื่อ…สร้างอย่างไรให้ปลอดภัย 

และสร้างสรรค์” Media Lab Film Festival 2020 เป็นการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานเทศกาลหนังสั้น  

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเข้าถึงผลงาน และสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

และสร้างสรรค์ส่ือที่ดีให้กับสังคมไทย และจัดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

	 ๕.๔	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๔	กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก	

  รัฐบาลได้ใช้โอกาสท่ีประเทศไทยดำารงตำาแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างบทบาท 

ของไทยในเวทีโลกในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อนำาไปสู ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

โดยมีผลดำาเนินการที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๔.๑	 รับ เสด็จสมเด็จพระสันตะปำปำฟรำนซิส		

(His	Holiness	Pope	Francis)	ในโอกำสเสด็จเยือนรำชอำณำจักรไทย

อย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของรัฐบำล เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ ตามคำาเชิญของรัฐบาลและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย เนือ่งในโอกาสเฉลมิฉลอง ๓๕๐ ปี แห่งการสถาปนามสิซังสยาม 

และฉลอง ๕๐ ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย 

และนครรัฐวาติกัน โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้จัดพิธีรับเสด็จ 

อย่างเป็นทางการ ณ ทำาเนยีบรฐับาล เมือ่วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ โอกาสนี ้

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิได้ประทานพระดำารสัขอบคุณนายกรัฐมนตรี

ที่ให้การต้อนรับและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานต่าง ๆ 

และมีพระดำารัสถึงการแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายถ่ินฐานโดยขอวิงวอน 

ให้ประชาคมระหว่างประเทศมีการจัดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  

และอยูบ่นฐานการปกป้องสทิธแิละศกัดิศ์รขีองบรรดาผูย้้ายถ่ินและผูอ้พยพ 
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  ๕.๔.๒	 เข้ำร่วมประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน-จีน	 สมัยพิเศษ	 ว่ำด้วยโรคติดเชื้อไวรัส	

โคโรนำ	๒๐๑๙	(Special	ASEAN-China	Foreign	Ministers’	Meeting	on	the	Coronavirus	Disease	2019)		

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

ในกรอบอาเซียนกบัคูเ่จรจา ถอืเป็นผลมาจากการหารอืระหว่างรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศกบัมนตรแีห่งรฐั 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และสะท้อนความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับจีน  

อีกทั้งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือที่สร้างสรรค ์

ระหว่างอาเซียนกับจีนและสร้างความเชื่อมั่นในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของทั้งสองฝ่าย 

	 	 ๕.๔.๓	 เข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียน		

สมัยพิเศษว่ำ	ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)	

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ในฐานะประธานอาเซยีน ปี ๒๕๖๓ ได้จดัการประชุมสดุยอดอาเซยีน 

สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ 

ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านระบบ

การประชมุทางไกล เพือ่หารอืเกีย่วกบัสถานการณ์และมาตรการ

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสาม (สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ประเทศญ่ีปุน่ และสาธารณรฐัเกาหล)ี และแนวทาง 

ร่วมกนัในการรบัมอืการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ และการบรรเทา 

ผลกระทบในด้านต่าง ๆ 

	 	 ๕.๔.๔	 สร ้ำงบทบำทที่สร ้ำงสรรค ์ของไทยในภูมิภำคและเวทีโลก ได ้ดำาเนินการ เช ่น  

๑) ทำาหน้าท่ีประธานอาเซยีนและการประชมุอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง โดยไทยเป็นเจ้าภาพหรอืเป็นประธานการประชุมท่ีสำาคญั  

ได้แก่ การประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีน ครัง้ท่ี ๕๒ การประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา 

และการประชมุอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง การประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๓๔ และ ๓๕ และการประชมุสดุยอดทีเ่กีย่วข้อง 

และการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี  

และ ๒) เข้าร่วมการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัสามญั ครัง้ท่ี ๗๔ โดยพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี

ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการประชุมคู่ขนานระดับผู้นำาและระดับสูง 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(15)

	 	 ๕.๔.๕	 ขับเคล่ือนงำนกำรทูตเชิงรุกเพ่ือประชำชน	 เช่น ดำาเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ๗ ครั้ง  

ใน ๖ จงัหวดั [จงัหวดัหนองคาย เชยีงใหม่ (๒ ครัง้) กาญจนบรุ ีนราธวิาส ภเูกต็ และพงังา] เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดี 

กบัส่วนราชการและประชาชน และเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้สาธารณชนได้มคีวามเข้าใจตามนโยบายการทูตสาธารณะ 

(Public Diplomacy)

	 ๕.๕	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๕	กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย	

	 	 รัฐบาลได้รักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้ 

และรายจ่ายภาครัฐ รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน สร้างบรรยากาศส่งเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจ 

และการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๕.๑	 เศรษฐกิจมหภำค	 กำรเงินและกำรคลัง	 รัฐบาลได้ดำาเนินนโยบายการเงินการคลัง  

เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น 

   (๑) ด�ำเนินนโยบำยกำรเงินกำรคลังเพื่อให ้ เศรษฐกิจไทยสำมำรถตอบสนอง	

ต่อควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก	 เช่น ปรับโครงสร้างอัตราภาษีต่าง ๆ ดำาเนินโครงกำรเพ่ือช่วยเหลือ		

เยียวยำ	และชดเชย	ให้แก่ประชำชนซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด-๑๙	หรือ	“มำตรกำรเยียวยำ	

๕,๐๐๐	บำท” เพือ่ช่วยเหลอืเยยีวยาให้กบัลกูจ้างทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการหยดุประกอบกจิการของสถานประกอบการ  

เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓) กรอบวงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ครอบคลุมผู้เข้าข่าย 

ได้รับสิทธิประมาณ ๑๖ ล้านคน และออกหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ	 (Specialized	

Financial	Institutions:	SFIs)	๓๑ ฉบับ เพื่อให้ SFIs สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง 

และสามารถสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น 	 	
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   (๒) ก�ำกับดูแลวินัยกำรเงินกำรคลัง	 เช่น ๑) มำตรกำรก�ำกับดูแลวินัยกำรเงินกำรคลัง

เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-๑๙	๒)	 ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรรักษำพยำบำลให้รองรับ

กับสถำนกำรณ์กำรติดเช้ือโควิด-๑๙	 จำานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภท 

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเช้ือ 

ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) หลกัเกณฑ์และอตัราค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยนอกและผูป่้วยในสถานพยาบาล

ของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ฉบับที่ ๒)  

และหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธ ิ

หรอืบคุคลในครอบครัวเสีย่งหรือติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) และ ๓) กำรติดตำมก�ำกบัดูแลกำรด�ำเนนิกำร	

ตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑

   (๓) ปฏิรูปโครงสร้ำงรำยได้ภำครัฐ	 เช่น การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นสากล สอดคล้องกับหลักการจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่นานาประเทศปฏิบัติ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม  

การนำาระบบดิจิทัลสมัยใหม่มาช่วยสนับสนุนการทำางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ให้นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists: VRT) มีผู้ประกอบการร้านค้า VRT เข้าร่วมโครงการฯ โดยยื่นขออนุมัต ิ

จัดทำาแบบคำาร้องขอคืนโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ๕๙ ราย ๑,๖๘๑ แห่ง อนุมัติดำาเนินการแล้ว ๑๓ ราย ๓๓ แห่ง 

และมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand VRT ๒,๖๕๗ ราย

   (๔) ปฏิรูประบบกำรออม เช่น จัดจำาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำาเนินโครงการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ 

กลุม่ประชาชนทียั่งไม่มหีลกัประกนัทางรายได้ให้สามารถได้รบัผลประโยชน์ในรปูแบบของเงินบำานาญ โดย ณ วนัที ่๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองทุนการออมแห่งชาติมีสมาชิก ๒,๓๗๕,๕๖๖ คน 

  ๕.๕.๒	 พฒันำภำคอตุสำหกรรม ได้ดำาเนนิการพฒันำอตุสำหกรรมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกจิชวีภำพ	

เศรษฐกิจหมุนเวียน	และเศรษฐกิจสีเขียว	(Bio-Circular-Green	Economy:	BCG	Economy) โดยยกระดับ 

สู่อตุสาหกรรมสเีขยีว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2 
) ได้ ๒๐,๘๐๐ ตนัต่อปี 

ลดต้นทุนการผลิต ๑๑๘,๑๘๙,๐๔๘ ล้านบาทต่อปี และนำาเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น นำาความรู้

และเทคโนโลยีมาพัฒนามะม่วงนำ้าดอกไม้สีทองและสนับสนุนผลงานของ BCG Startup จากอุทยานวิทยาศาสตร ์

ภาคเหนือ (Northern Science Park) และพัฒนำอุตสำหกรรมไทยให้ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

หรือแนวโน้มกำรค้ำโลก ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ๒๒๓ แห่ง และพัฒนา

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ๑๔๕ กิจการ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(17)

  ๕.๕.๓	 พัฒนำภำคเกษตร ได้ดำาเนินการ ๑) รักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำเกษตรและรำยได้ให้แก่

เกษตรกรในสินค้ำเกษตรส�ำคญั ได้แก่ ข้าว ปาล์มนำา้มนั มนัสำาปะหลงั ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และยางพารา และดำาเนนิการ 

ประกันรายได้สินค้าเกษตรปี ๒๕๖๒/๖๓ ๒) ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตท่ีเหมำะสม มีมาตรการ

เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรและเกษตรแปลงใหญ่ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต ๓)	 พัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ ่นใหม่ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  

(Smart Farmer และ Young Smart Farmer) 51,352 ราย ๔) ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตร		

เช่น ส่งเสริมเกษตรอนิทรย์ี เกษตรปลอดภยั และเสรมิสร้างนวตักรรมการผลติในอตุสาหกรรมอาหาร ๕) เพิม่ศกัยภำพ	

อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ๖๑ ราย  

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ๑๘๘ ผลิตภัณฑ์ และ ๖) ดูแลเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อยให้สำมำรถเข้ำถึง	

และใช้ประโยชน์ในที่ดินท�ำกิน	 แหล่งเงินทุน	 โครงสร้ำงพื้นฐำน	 และปัจจัยกำรผลิตต่ำง	 ๆ	 ผ่าน ๓ โครงการ 

ได้แก่ โครงกำรธนำรักษ์ประชำรัฐ	โดยให้เกษตรกรเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตร มีเป้าหมาย 

๑๖,๘๘๘ ราย โครงกำรลดดอกเบี้ยเงินกู ้และโครงกำรขยำยเวลำช�ำระหนี้เงินกู ้	 มีเกษตรกรได้รับสิทธ ิ

เข้าร่วมโครงการ ๗๗๐,๑๘๔ ราย วงเงินรวม ๗๔,๑๗๐.๘๓ ล้านบาท และโครงกำรสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้ำงไทย		

ซึ่งได้จ่ายสินเชื่อให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในชุมชนแล้ว ๓๔๑ แห่ง วงเงินรวม ๙๒๙.๖๖ ล้านบาท

	 	 ๕.๕.๔	 พัฒนำภำคกำรท่องเที่ยว	ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

   (๑)		พัฒนำคุณภำพและควำมหลำกหลำยของแหล่งท่องเท่ียว ได้ดำาเนินโครงการต่าง ๆ 

เช่น ๑) โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรกีฬำ	 ด�ำเนินกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ	 (Sports	

Tourism) มีการจัดแข่งขัน ๗ รายการ เช่น การแข่งขันจักรยานรายการ SAT Thailand BMX Invitation  

ระหว่างวนัที ่๙-๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบรุ ีการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ Sisaket World Championship 2019 

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ๒) ยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	

ในภำวะวิกฤตโควิด-๑๙	 เพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขลักษณะ โดยจัดทำาโครงการ Amazing 

Thailand Safety & Health Administration: SHA 

เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในมาตรการ 

SHA ให้แก่ผูป้ระกอบการและเครอืข่ายในอตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว ๓) โครงกำรอำสำพำเท่ียว จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการตลาดผ่านกิจกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียว

ที่เส่ือมโทรมเพื่อทำาการฟื้นฟู กระตุ้น และส่งเสริม  

ให้นักท่องเทีย่วท่องเทีย่วเดินทางอย่างใส่ใจสิง่แวดล้อม 

และ ๔) โครงกำรเมอืงไทย	ใคร	ๆ 	กเ็ทีย่วได้ ขยายโอกาส 

ทางการท่องเที่ยวให้แก่คนไทยที่มีรายได้ตำ่ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน รวมทั้งคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

ทั้งเด็กและคนชรา



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(18)

   (๒) ดูแลควำมปลอดภัยของนักท่องเท่ียวอย่ำงเข้มงวด	 โดยจัดท�ำโครงกำรบ�ำรุงรักษำ

ระบบบูรณำกำรรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว	 ๑๑๕๕	 ศูนย์ประสำนงำนแก้ไขปัญหำนักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์		

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	(ต่อเนือ่ง) นกัท่องเทีย่วสามารถใช้บริการคูส่ายโทรศพัท์แบบ Digital (ISDN) 1 PRI  (E1) 

และบริการ Network Internet พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำาหรับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๓๗ แห่ง

   ๕.๕.๕	 พฒันำกำรค้ำกำรลงทุนเพือ่มุง่สูก่ำรเป็นชำติกำรค้ำ	กำรบรกิำร	และกำรลงทนุในภมูภิำค	

ได้ดำาเนินการ ๑) ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและแก้ไขปัญหำสินค้ำชำยแดน	 โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย 

ให้เข้าถงึบริการทางการเงินในกลุม่ประเทศ CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ส่งเสรมิการค้าชายแดน 

มกีารลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding: MoU) ความร่วมมอืทางธรุกจิไทย-สปป.ลาว 

๕ คู่ธุรกิจ เกิดมูลค่า ๓๒๒ ล้านบาท ช่วยลดอุปสรรคทางการค้า ทำาให้มูลค่าการค้าชายแดน/ผ่านแดนเพิ่มข้ึน  

๒) ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำปลีกพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce) ประกอบด้วย โครงการดิจิทัลชุมชน 

ด้าน e-Commerce และโครงการ “ชมิช้อปใช้ @Thailandpostmart by ไปรษณย์ีไทย” และ ๓) ก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกร

สะเดำแห่งใหม่ เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้นำาเข้า-ส่งออกในการดำาเนินพิธีการทางศุลกากรและแก้ไขปัญหา 

การจราจร

  ๕.๕.๖	 พัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน	ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

	 	 	 (๑) พัฒนำโครงสร ้ ำงพื้ นฐำนด ้ ำนคมนำคมให ้ครอบคลุมพื้ นที่ ทั่ วประ เทศ

และสำมำรถรองรับกำรขนส่งและกำรเดินทำงต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้อย่ำงไร้รอยต่อ ได้ดำาเนินการ  

๑) พัฒนำระบบขนส่งทำงบก	 โดยดำาเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม	ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี  

(สุวินทวงศ์) สำยสีชมพู	ช่วงแคราย-มีนบุรี สำยสีเหลือง	ช่วงลาดพร้าว-สำาโรง สำยสีม่วง	ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 

และอยู่ระหว่างดำาเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา 

และพิษณโุลก ตลอดจนพฒันาเส้นทางคมนาคม เช่น โครงการทางพเิศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ๒) พัฒนำระบบขนส่งทำงอำกำศ เช่น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง  

จังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างทางวิ่ง เส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง  

ระยะที่ ๓ และ ๓) พัฒนำระบบขนส่งทำงน�้ำ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ โครงการพัฒนา 

ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(19)

   (๒) แก้ไขปัญหำจรำจรติดขัดในพ้ืนท่ีเขตเมือง	 เช่น ดำาเนินโครงการพัฒนาท่าเรือ

โดยสารสาธารณะ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม ๒ และปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

เฉลิมมหานคร

   (๓)	 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงด้ำนพลังงำนให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้	 เช่น ส่งเสริม 

การใช้นำ้ามันหมุนเร็ว B10 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และโครงการสูบนำ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

สู้ภัยแล้งและเพื่อการเกษตร

	 	 	 (๔) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน�้ำประปำ	 เช่น ดำาเนินโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายนำ้า 

ในพืน้ทีห่่างไกลและมคีวามหนาแน่นของประชากรน้อยตามโครงการปรบัปรงุกจิการประปาแผนหลกั รวมระยะทาง  

๔๐.๑๑๖ กิโลเมตร 

   (๕) กำรแก้ปัญหำระบบระบำยน�้ำและระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	ดำาเนินการก่อสร้างศูนย์บริหาร

จัดการคุณภาพนำ้า ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำาบลอ้อมใหญ่  

จังหวัดนครปฐม และเทศบาลตำาบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ ๒) และอยู่ระหว่างดำาเนินโครงการก่อสร้าง

และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำาบัดนำ้าเสีย ระบบท่อรวบรวมนำ้าเสีย ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

และเกาะพีพี ตำาบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้สามารถบำาบัดนำ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้คุณภาพ

ชีวิตของประชาชนดีขึ้น

  ๕.๕.๗	 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลและกำรมุ่งสู่กำรเป็นประเทศอัจฉริยะ ได้ดำาเนินการ 

ดังนี้ 

   (๑)	 รักษำคลื่นควำมถี่และสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมอันเป็นสมบัติของชำติ	

ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน	 และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์	 และเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำย	

ในระบบ	 5G เช่น ทดสอบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing)  

สำาหรับ 5G Testbed เพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Free WiFi) และโครงการเน็ตประชารัฐ

   (๒) พัฒนำกำรอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจ	 กำรค้ำ	 กำรน�ำเข้ำ-ส่งออก		

และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล เช่น โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การให้บริการด้านศุลกากรด้วย Block chain & Traddelens 

   (๓)	 ส่งเสริมกำรค้ำในรูปแบบพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือเพิ่มโอกำสให้ผู ้ประกอบกำรรำยย่อย	

ทั้งในภำคกำรผลิตและบริกำรในกำรเข้ำถึงตลำด สนับสนุน

พฒันาต้นแบบ (Model) แนวทางการพฒันาด้าน e-Commerce 

การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

และด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างความตระหนัก 

ในการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มั่นคง และปลอดภัย
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  ๕.๕.๘	 พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีกำรวจิยัและพฒันำ	และนวตักรรม	

ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

   (๑) พฒันำสภำพแวดล้อมและระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อกำรส่งเสรมิวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีกำรวจิยั	

และพัฒนำ	และนวัตกรรม เช่น พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อมทางด้านการเกษตร และยกระดับ

คณุภาพมาตรฐานสนิค้าและบรกิาร เพือ่ให้ SMEs มเีครือ่งมอืวดัและทดสอบท่ีจำาเป็นต่อการออกแบบ ประกนัคณุภาพ 

มีความถูกต้อง และสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

   (๒)  สร้ำงระบบจัดกำรข้อมูลเพ่ือรองรับกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ		

โดยสร้างระบบกลางของประเทศในการบริหารภาพรวมของการวจัิยและนวตักรรม สนบัสนนุงานวิจยัเก่ียวกับโควดิ-๑๙ 

และพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ

   (๓)		เสริมสร ้ำงกำรใช ้ประโยชน์จำกโครงสร ้ำงพ้ืนฐำนทำงด ้ำนวิทยำศำสตร ์	

และเทคโนโลยีที่มีอยู ่ ให ้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  โดยจัดตั้ งศูนย ์กลางการวิ จัยพัฒนาและนวัตกรรม  

ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตร  

ด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 

   (๔)		สนับสนุนกำรพัฒนำโรงงำน	 ห้องปฏิบัติกำรต้นแบบ	 ท่ีเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน	

ด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีวจัิยและนวตักรรมในระดบัต้นน�ำ้	เช่น จัดตัง้ศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมสนับและสนุนการออกแบบ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์ ยกระดับมาตรฐาน 

การวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในประเทศให้มีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงไปยังการวัดระดับ 

ปฐมภมูไิด้ และยกระดับมาตรฐานการวดัของห้องปฏบัิตกิารทดสอบ/สอบเทยีบทางการแพทย์ เพือ่สร้างความเชือ่ม่ัน 

ให้แก่ผู้ใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง

ทางการแพทย์ (Medical Hub)

	 ๕.๖	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๖	กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค

	 	 รฐับาลให้ความสำาคญัในการใช้ประโยชน์จากศกัยภาพและโอกาสของพืน้ทีท่ีจ่ะช่วยกระจายความเจรญิ

ไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม กระจายการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ 

สร้างสังคมชนบทให้เป็นสังคมเมืองที่สงบสุข และแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นฐาน โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๖.๑	 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของเอเชีย	

   (๑) พฒันำเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	อย่ำงต่อเนือ่ง	

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

ด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสำาคัญ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง 

เชื่อมสามสนามบิน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 

และเมืองการบินภาคตะวันออก และลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงมีคำาขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

มูลค่ารวม ๓๙๑,๙๔๓ ล้านบาท รวมทั้งพัฒนาบุคลากรรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC  

รวมทั้งสิ้น ๖๒,๘๗๓ คน
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   (๒) ส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้และจังหวัดชำยแดนภำคใต	้	

โดยมกีารส่งเสริมการลงทนุทีช่่วยพัฒนาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ และจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่เดือนมกราคม 

๒๕๖๒-มถินุายน ๒๕๖๓ ในพืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกจิภำคใต้ (จงัหวดัระนอง ชมุพร สรุาษฎร์ธาน ีและนครศรธีรรมราช) 

๓๔ โครงการ มีมูลค่าการลงทุน ๗,๙๑๑ ล้านบาท พื้นที่	 ๔	 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี 

ยะลา และสตูล) และ ๔	อ�ำเภอในจังหวัดสงขลำ (อำาเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ๒๓ โครงการ มีมูลค่า 

การลงทุนรวม ๑๑๓,๒๗๒ ล้านบาท 

   (๓) เร ่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอย่ำงต่อเนื่อง		

โดยพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาด่านพรมแดน ด่านศุลกากร จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และจัดตั้งศูนย์บริการ

แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแรงงานต่างด้าว 

ได้รับอนุญาตทำางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐๐,๒๓๕ คน

	 	 ๕.๖.๒	 ส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะน่ำอยู ่ทั่วประเทศ ๓ ประเภทกิจการ  

ได้แก่ กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ และกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

อจัฉริยะ และดำาเนนิการพฒันาพืน้ทีต่ามผงัเมอืง เช่น ปรบัปรงุผงัเมอืงรวมจงัหวดัแล้ว ๖๙ จงัหวดั วางและจดัทำาผงัเมอืง 

รวมเมือง/ชุมชนไปแล้ว ๕๖๘ ผัง ซึ่งประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงแล้ว ๒๘๒ ผัง และอยู่ระหว่างดำาเนินการ 

วางผังเมือง ๒๘๖ ผัง 

	 ๕.๗	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๗	กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก

	 	 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับชุมชนในการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้  

กระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาช่องทางการตลาดเช่ือมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม 

และพลังชุมชน โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๗.๑	 ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ได้ดำาเนินการสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมธุรกิจชุมชน

ผ่ำนอัตลักษณ์ของพื้นที ่ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีนักท่องเที่ยว ๖,๗๙๑,๖๕๕ คน ก่อให้เกิดรายได ้

๑,๘๗๔.๒๕ ล้านบาท สนับสนุนควำมเข้มแข็งของวิสำหกิจชุมชนผ่ำนเทคโนโลยีสู่ระดับสำกล โดยส่งเสริม 

ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเพ่ิมผลติภาพการผลติด้วยเทคโนโลยข้ัีนสงู และพฒันารปูแบบธรุกจิใหม่ ๘๐ กจิการ 

สร้างมูลค่ารวม ๕.๑๑๒ ล้านบาท ส่งเสริมกำรลงทุนในชุมชนเพื่อสร้ำงงำนในชุมชน	พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  

เตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งทุนโดยอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ๔๒๓ ราย วงเงิน 880.16 ล้านบาท  

และพฒันาผูป้ระกอบการ “SME Digital สร้างตวัตน สร้างธรุกจิตดิดาว” อนมุตัสินิเชือ่ 15 ราย วงเงิน 26.03 ล้านบาท 

และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจชุมชน	
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	 	 ๕.๗.๒	 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน		

ได้ดำาเนนิการยกระดบัคณุภำพตลำดชุมชน	สถำบันกำรเงิน

ของชมุชน	สวสัดกิำรชมุชน	สำธำรณสขุชมุชน	ป่ำชมุชน	

ไม้มค่ีำ	ท่องเทีย่วชุมชน	และส่งเสรมิกำรขยำยตลำดออกสู่

ต่ำงประเทศ	จัดตั้งโรงเรียน OTOP เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ท่ีเข้มแข็ง ดำาเนินการ 

ใน ๕ พืน้ที ่ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ OTOP กลุม่ปรบัตวัสู่ 

การพัฒนา ๓ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานสินค้า

อาหาร OTOP รสไทยแท้ สร้ำงเครือข่ำยชุมชนที่เข้มแข็ง	

สร้างพลังชุมชน มีชุมชนเข้มแข็งผ่านเกณฑ์วัดระดับท่ี ๓ 

จำานวน ๕๕ ชุมชน 

	 	 ๕.๗.๓	 ส่งเสริมบทบำทภำคเอกชนในกำรช่วยพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจฐำนรำก	 ดำาเนินการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด เช่น แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด 

ตามฤดูกาล เช ่น มังคุด ลองกอง ทุเรียน มะม่วง หอม และกระเทียม รวม ๙,๗๐๘,๗๒๐ กิโลกรัม  

มูลค่า ๑๖,๓๑๙,๓๙๗ บาท และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเชื่อมโยงกับบริษัททัวร์ สมาคมท่องเที่ยว 

และพัฒนาหมู่บ้านให้รองรับการท่องเที่ยวทั้งคน สินค้า โฮมสเตย์ และแหล่งท่องเที่ยว ๔๒๙ ชุมชน

	 ๕.๘	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๘	กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย

	 	 รัฐบาลมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดำารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้คนไทยในอนาคต 

เป็นพลงัขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ และมุง่พฒันาคนในทกุมติติามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัให้มคีวามสมบรูณ์ 

รวมทัง้ให้ความสำาคญักบัการสร้างหลกัประกนัทางสงัคมทีเ่หมาะสมแก่ประชาชนในทกุกลุม่ โดยมผีลการดำาเนนิงาน

ที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๘.๑	 ส่งเสรมิกำรพฒันำเดก็ปฐมวยั	

ได้ดำาเนินการ เช่น จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิด	

จนถึงวัยเรียนให้มีโอกำสพัฒนำตำมศักยภำพ	

อย่างต่อเนือ่งในสถานศกึษากว่า 25,000 แห่ง มกีารนำา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติ  

ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น  

จัดต้ังศูนย ์ เครือข ่ำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย	

ในรูปแบบไฮสโคป และยกระดับคุณภำพกำรพัฒนำ

เด็กปฐมวัยและเผยแพร่มาตรฐานชาติด้านส่งเสริม 

และพัฒนาคณุภาพชวีติเด็กปฐมวยัให้แก่สถานรบัเลีย้ง

เดก็เอกชน มเีดก็ปฐมวยัมพีฒันาการสมวยั ๕,๙๓๐ คน 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(23)

	 	 ๕.๘.๒	 พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ได้ดำาเนินการปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพื่อพัฒนำ

ทักษะและอำชีพของคนทุกช่วงวัยส�ำหรับศตวรรษที่	 ๒๑ เช่น ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน พัฒนาการศึกษา 

โดยสถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลีย้ง จัดตัง้ห้องเรียนวทิยาศาสตร์ และพฒันาบณัฑติทีม่ทีกัษะสอดคล้องกับความต้องการ 

ของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ พัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนผ่านโครงการสำาคัญ เช่น ส่งเสริมการจัด

สหกจิศกึษาและการศึกษาเชงิบรูณาการกบัการทำางาน มนีกัศกึษาสหกจิศกึษา ๕๒,๐๐๐ คน และสถานประกอบการ 

๑๘,๐๐๐ แห่ง และจัดหลักสูตรพัฒนำอำชีพ เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ มีผู้ได้รับการรับรองแล้ว ๕๐๐ คน

	 	 ๕.๘.๓	 พัฒนำอำชีวะ	 พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ	 และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม	 ๔.๐		

เช่น ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ๒,๘๒๕ คน 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (อาชีวะพรีเมียม) และยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 14,64๖ คน

	 	 ๕.๘.๔	 ดึงดูดคนเก่งจำกท่ัวโลกเข้ำมำร่วมท�ำงำนกับคนไทย	 และส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถสูง		

โดยยกระดับคุณภาพสถาบนัอดุมศึกษาไทยจากการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละพฒันาเทคโนโลยข้ัีนสงูในสาขาขาดแคลน

จากบุคลากรภายนอกประเทศ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET (Accreditation 

Board for Engineering and Technology) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์

สู่ระดับสากล

  ๕.๘.๕	 วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ	ได้ดำาเนินการ ดังนี	้

   (๑) ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำสุขภำพและกำรแพทย์ ๑๐	 ต้นแบบ  

เช่น เครื่องเดนตีสแกน ๒.๐ (DentiiScan 2.0) และ M-Bone วัสดุทดแทนกระดูกสำาหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ 

จัดทำาระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ (NRCT Air Quality Information Center) เพื่อวัดค่าฝุ่นละออง

ขนาดเล็กในอากาศ และวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น โครงการเมดิโคโพลิส (Medicopolis) 

และสนับสนุนการทดสอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ 

   (๒) ส่งเสริมกำรผลิตงำนวิจัย	 นวัตกรรมและน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์  

เช่น ส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ๔๖ ผลงาน ขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย ในปี ๒๕๖๓ รวม  

๓๐ ผลงาน 

   (๓)		สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง	 ๆ มีหน่วยฝึกอบรมพัฒนา ๙ แห่ง  

และศูนย์อำานวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House) ของสถาบันอุดมศึกษา ๒๑ แห่ง

  ๕.๘.๖	 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย ได้ดำาเนินการ ดังนี้

   (๑) พฒันำโรงเรยีนควบคูก่บักำรพฒันำครู	เช่น ยกระดบัคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐาน

ปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบคุณภาพระดับ ScQA (School Quality Award) ๒๘๐ โรงเรียน 

ต่อยอดโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำาเภอ 

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,515 โรงเรียน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

การศึกษาแก่ผู้บริหารสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑,๐๐๐ คน 

    (๒)	 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล	 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 

ออนไลน์ (Thai-MOOC) ปี ๒๕๖๒ จำานวน ๒๕๐,๐๐๐ คน ปี ๒๕๖๓ จำานวน ๒๙๐,๐๐๐ คน จัดการเรียนการสอน

ด้วยระบบดิจิทัลผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Classroom) รวมทั้งผลักดันศูนย์กลางพัฒนากำาลังคนด้านดิจิทัล

รองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC โดยมีเป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ คนต่อปี 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
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   (๓) ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ เช่น ต่อยอดสานพลังประชารัฐเพื่อยกระดับ 

การจัดการศึกษาโดยนำาแนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติ (Active Learning) มาใช้ในโรงเรียนพื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓๕๐ แห่ง สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาผ่านโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ ทุน 1,257 คน  

ให้ทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 5,669 คน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี และยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให้เด็กที่มีความต้องการจำาเป็นพิเศษ 

   (๔)	 พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย เช่น ๑) สร้ำงงำน	สร้ำงอำชีพ	สร้ำงรำยได้ประชำชน

กว่า 20,000 คน และฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในการฝึกอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ 

และชั้นเรียนภายใต้หลักสูตร ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม 

หรือหัตถกรรม กลุ ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ กลุ ่มอาชีพสร้างสรรค์ และกลุ ่มอาชีพเฉพาะทาง 

หรอือาชพีขัน้พืน้ฐาน ๒) ยกระดบัแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมอืแรงงำนเพือ่รองรบัการแข่งขนั โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๑,๘๖๖ คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๒,๑๕๕ คน 

และ ๓) เตรียมควำมพร้อมด้ำนแรงงำนให้แก่กลุ ่มนักศึกษา ผู ้ว ่างงาน ผู ้ท่ีหางานยาก ผู ้ท่ีกำาลังหางาน  

ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป ทหารกองประจำาการ 

ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน และเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ

   (๕)	 ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้องให้แก่เยำวชน เช่น สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน 

การดำาเนินงานตามโครงการน้อมนำาพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร ๔๕,๘๕๑ แห่ง

  ๕.๘.๗	 จดัท�ำระบบปรญิญำชมุชนและกำรจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้	เช่น จดัฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับ

กลไกการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจเพือ่อนาคต (New Engine of Growth) มนีกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนเข้าร่วม ๔,๕๐๐ คน 

และจัดให้มีระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เป็นระบบการเทียบโอนความรู้ความสามารถและหรือสมรรถนะ 

มาเกบ็สะสมในคลังหน่วยกติของสถาบนัอดุมศกึษา เช่น มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

	 ๕.๙		 นโยบำยหลัก	ข้อ	๙	กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม	

	  รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญต่อสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  

มุ่งเน้นจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม  

โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๙.๑	 พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข	แพทย์สมัยใหม่	และแพทย์แผนไทย	ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

   (๑) สนับสนุนโครงกำรเพิ่มสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดีของประชำชน เช่น โครงการกองทุน

หลักประกนัสขุภาพแห่งชาตเิพือ่เป็นค่าบรกิารสขุภาพให้แก่ผู้มสีทิธใินกลุม่ต่าง ๆ  ได้แก่ หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

๔๘.๒๖๔ ล้านคน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ๒๔๒,๔๐๐ คน กลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี ๖๘,๕๐๐ คน  

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ๖๑,๙๔๘ คน ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๔,๑๗๒,๐๙๙ คน รวมทั้งให้บริการปฐมภูม ิ

ทีมี่แพทย์ประจำาครอบครวั ๗๓๐,๐๐๐ ครัง้ ผูป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง ๑๙๗,๖๑๕ คน และผูป่้วยจติเวชเรือ้รงั ๑๒,๐๐๐ คน 

   (๒) ส่งเสรมิสมนุไพรทำงกำรแพทย์	โดยพฒันาเมอืงสมนุไพร ๑๔ จังหวดั มพีืน้ทีเ่พาะปลกู

สมนุไพร ๕,๕๐๐ ไร่ มโีรงงานผลติยาสมนุไพรทีผ่่านมาตรฐาน WHO (World Health Organization) และมาตรฐาน 

GMP (Good Manufacturing Practice) ๓๗ แห่ง สร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิกว่า ๒๘๐,๐๐๐ ล้านบาท และเปิดคลนิกิ

กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ๒๔ แห่ง 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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   (๓) สร้ำงหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ	 (Universal	 Coverage:	 UC) โดยเพ่ิม 

งบเหมาจ่ายรายหัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ๓,๖๐๐ บาทต่อคน (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ร้อยละ ๕.๐๖) ครอบคลุม ๔๗.๗๖ ล้านคน และเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

โดยมีบริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงขยายไปยังทุกสิทธิ และทุกกลุ่มอายุ 

   (๔) พัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ	 จัดหน่วยบริการปฐมภูมิและสถานบริการปฐมภูมิ 

ทีเ่ปิดบรกิารในพืน้ที ่๑,๑๘๐ แห่ง จดัระบบบรหิารจดัการทมีหมอครอบครวั (Primary Care Cluster Management 

System) และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน		

โดยให้บริการผู้ป่วยนอก ๑๐,๖๘๙,๒๘๑ ครั้ง 

	 	 ๕.๙.๒	 ส่งเสริมกำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพ	 เช่น ส่งเสริมการป้องกัน 

และควบคุมปัจจัยเสีย่งต่อสขุภาพ กำรบรหิำรจดักำรโควดิ-๑๙	กำาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด  

เฝ้าระวังการคัดกรอง การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ของท่าอากาศยานและด่านชายแดน รวมทั้งปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการข่าว

  ๕.๙.๓	 สร้ำงหลกัประกนัทำงสงัคมทีค่รอบคลมุด้ำนกำรศกึษำ	สขุภำพ	กำรมงีำนท�ำทีเ่หมำะสมกบั	

ประชำกรทกุกลุม่	จดัทำาร่างกฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดำาเนนิการด้านความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำางานเกี่ยวกับ 

ปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. …. และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการ  

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563 จำานวน 1,808,771 คน 

	 ๕.๑๐	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑๐	กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโต

อย่ำงยั่งยืน

	 	 ๕.๑๐.๑	 ปกป้อง	รักษำ	ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

   (๑)  ป้องกันและปรำบปรำมกำรท�ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยขยายเครือข่าย

ป้องกนัไฟป่าในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ เนือ้ท่ี ๖๑.๐๘๙๐ ไร่ พัฒนาระบบภาพถ่ายดาวเทยีมเพือ่เฝ้าระวงัพืน้ที ่๔๒,๐๖๓.๖๙ ไร่ 

จัดตั้งเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ๕๓๖ กลุ่ม มีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ๑๑,๓๘๗ คน และปราบปรามการบุกรุก 

ทำาลายป่าไม้ สามารถดำาเนนิการตามกฎหมายกบัผูก้ระทำาความผดิ ๖๕๒ คด ีจบักมุผูต้้องหา ๒๔๔ คน พืน้ทีต่รวจยดึ 

๗๖,๕๑๓ ไร่ ไม้มีค่า ๓๔,๖๐๖ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม และการกระทำาความผิดต่อสัตว์ป่าและพืชป่า คิดเป็นมูลค่า  

๕,๔๙๔ ล้านบาท

   (๒)  รักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยปลูกป่าในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ป่าสงวน  

และป่าชายเลน รวม ๗๗,๙๒๙ ไร่ ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๒๔ แห่ง เนื้อท่ีรวม ๗๑๑,๔๗๘.๐๔ ไร่  

ปลูกเสริมปะการัง ๒๔๐,๐๐๐ กิ่ง ใน ๕ จังหวัด พื้นที่ ๑๕๐ ไร่ ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ๒๙๗ ตัว  

(เต่าทะเล พะยนู โลมาและวาฬ) และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในพืน้ที ่๖ จงัหวดั รวมระยะทาง ๑๖.๓ กโิลเมตร 

  ๕.๑๐.๒	 ปรบัปรุงระบบทีด่นิท�ำกนิและลดควำมเหลือ่มล�ำ้ด้ำนกำรถอืครองทีด่นิ ได้ดำาเนนิโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทำากินให้แก่เกษตรกร ๔,๐๐๐ คน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 

ให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และผู ้ยากไร้ ๔,๗๕๘ คน และดำาเนินโครงการจัดท่ีดินทำากินให้แก่ชุมชน 

ตามนโยบายรฐับาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จดัหาท่ีดนิทำากนิ ๕๙ พืน้ท่ี ๓๖ จังหวดั เนือ้ท่ีรวม ๒๓๐,๓๘๑ ไร่ 

และจัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครองการทำาประโยชน์ที่ดินลงในระบบภูมิสารสนเทศ ๑๑,๔๑๕ คน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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	 	 ๕.๑๐.๓	 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ	 แหล่งน�้ำชุมชน	 และทะเล	 ได้ดำาเนินก่อสร้าง 

งานชลประทานขนาดใหญ่ ๙ แห่ง เพิม่พืน้ทีช่ลประทานได้ ๑๔,๓๙๐ ไร่ มคีวามจุกักเก็บเพิม่ข้ึน ๗๓.๑๐ ล้านลกูบาศก์เมตร 

ก่อสร้างงานชลประทานขนาดกลาง แหล่งนำ้า และระบบส่งนำ้าขนาดเล็ก ดำาเนินโครงการแก้มลิง ๔๔๖ รายการ  

เพิม่พืน้ทีช่ลประทานได้ ๕๘,๒๕๐ ไร่ ก่อสร้างแหล่งนำา้และระบบส่งนำา้เพือ่ชมุชนและชนบท ๗๓,๔๗๖ ไร่ ก่อสร้างและพฒันา 

แหล่งนำา้ในพืน้ทีรั่บนำา้ ๑๖.๒๗ ล้านลกูบาศก์เมตร ซ่อมแซมและปรบัปรงุงานชลประทาน ๓๔๔ รายการ ปรบัปรงุเขือ่น

ตลอดจนพฒันาระบบระบายนำา้ ๐.๔๐ ล้านไร่ ๑๗๑ รายการ ปรบัปรงุคนักัน้นำา้ ก่อสร้างสถานสีบูนำา้ และประตรูะบายนำา้ 

๑๐๙ รายการ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๒๐,๘๑๖ ไร ่

จัดระบบนำ้าเพื่อเกษตรกรรม ๕๘,๙๗๔ ไร่ ป้องกัน 

การชะล ้างพังทลายของหน ้าดินจากพื้นที่ต ้นนำ้ า 

ไม่ให้ไหลลงสูป่ลายนำา้ ๑๐ แห่ง พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ 

การจดัการนำา้เสยี ๑๒ แห่ง	เจาะบ่อนำา้บาดาลเพิม่ปรมิาณนำา้ 

ต้นทุน ๓.๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ได้รับประโยชน์  

๑,๓๘๐ ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๔,๔๐๐ ไร่  

รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งนำ้า ๒๑๙ แห่ง  

โดยมปีรมิาณความจเุกบ็กกันำา้ ๕๑.๙๓ ล้านลกูบาศก์เมตร

	 	 ๕.๑๐.๔	 สร้ำงควำมมัน่คงของฐำนทรพัยำกรแร่	และทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ	

และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 กำาหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่ เช่น แร่ทองคำา 

(จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์และชมุพร) และบริหารทรัพยากรแร่เพือ่การพฒันาประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

เช่น ดำาเนินโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

และเหมืองแร่สีเขียว 		

	 	 ๕.๑๐.๕	 แก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ		

โดยดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

ส่งเสริมกลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) และติดตามประเมินผลการดำาเนินมาตรการ 

และนโยบายภาคพลังงาน ๘ มาตรการ ทำาให้ไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ  

๕๗.๘๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

  ๕.๑๐.๖	 พฒันำระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อมภำยใต้แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน ได้ดำาเนนิโครงการ 

ส ่งเสริมการหยุดเผา ส ่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์ ในพื้นที่การเกษตรในจังหวัดภาคเหนือ  

สามารถถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกร ๑๖,๙๙๕ คน ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืชได้ 

๖๙,๓๕๕ ไร่ และผลิตปุ๋ยหมักได้ ๓,๖๔๕ ตัน รวมทั้งจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ 

โดยมุ่งเน้นการลดและเลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว และการนำาขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน ์

ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

  ๕.๑๐.๗	 พฒันำกลไกแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งด้ำนทรพัยำกรธรรมชำต	ิดำาเนนิการพฒันาเครอืข่าย 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร  

เพ่ือให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทและทำาหน้าท่ีในการเฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับภาครัฐ
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 	 ๕.๑๐.๘	 แก้ไขปัญหำกำรจดักำรขยะและของเสยีอย่ำงเป็นระบบ ได้ดำาเนนิการ ๑) จดักำรขยะทะเล	

ขยะมูลฝอย	 และของเสียอันตรำย ได้บริหารจัดการขยะทะเลในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ๒๔ จังหวัด  

๒,๔๒๐,๕๒๔ กิโลกรัม ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  

โดยประสานความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน ในการสร้างการรบัรูแ้ละปรบัเปล่ียน

พฤตกิรรมการใช้พลาสตกิ รวมทัง้การรณรงค์ลดการใช้พลาสตกิแบบครัง้เดยีวแล้วทิง้และสร้างวนิยัการใช้บรรจภุณัฑ์

แบบใช้ซำ้าได้ และ ๒) จัดกำรกำกอุตสำหกรรม

และอิ เล็กทรอนิกส ์  โดยเ พ่ิมประสิทธิภาพ 

โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ มีโรงงานผ่านการคัดเลือก 

เข ้าร ่วมโครงการ ๒๑ โรงงาน และพัฒนา 

และยกระดบัผูป้ระกอบการจดัการของเสยีอนัตราย

ภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานเข ้าร ่วมโครงการ  

๘๕ โรงงาน มโีรงงานทีผ่่านเกณฑ์และได้รบัรางวลั 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

ระดับเหรียญทอง ๓๔ โรงงาน 

	 ๕.๑๑	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑๑	กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

  รัฐบาลได้วางเป้าหมายสำาหรับการปฏิรูปภาครัฐให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

โดยนำาเทคโลยดีจิทิลัมาบรหิารจัดการ รวมทัง้ปรบัปรงุกฎหมายให้มคีวามทนัสมยั เป็นธรรม และเกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อประชาชน โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๑๑.๑	 พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ เช่น ด�ำเนินโครงกำร	

บูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ	 (e-Government	 Platform) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูล 

ผ่านแพลตฟอร์มกลาง ๒ ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองและชุดข้อมูลนิติบุคคล 

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

  ๕.๑๑.๒	 ปรบัเปล่ียนกระบวนกำรอนมุตั	ิอนญุำตของทำงรำชกำรทีม่คีวำมส�ำคญัต่อกำรประกอบธรุกจิ	

และด�ำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัล	 พัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐาน

ของภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่ออำานวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจและการดำาเนินชีวิตของประชาชน 

โดยมีหน่วยงานนำาร่องร่วมพัฒนา ๓๓ หน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพ่ือให้บริการด้านการขออนุมัติ อนุญาต การออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต  

และเอกสารต่าง ๆ ผ่าน www.bizportal.go.th ได้ให้บริการ ๗๘ ใบอนุญาต ๒๕ ประเภทธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร) 

และ ๑๘ ใบอนุญาต ๑๐ ประเภทธุรกิจ (๗๖ จังหวัด) 
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  ๕.๑๑.๓	 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน	 เช ่น พัฒนาศูนย์ข ้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ  

(Government Big Data Analytics Center) เพื่อเป็นศูนย์กลาง 

ในการนำาข้อมูลเปิดและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ 

ในการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) และพัฒนาระบบคลาวด์ภาครฐั 

(Government Cloud: G-Cloud) โดยมีหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บ 

ระบบงานสำาคัญไว้บน G-Cloud รวม ๑,๓๑๒ ระบบ ๔๘๙ หน่วยงาน 

และจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ ่

ภาครัฐ	เพื่อพัฒนาระบบนำาร่องการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ด้วย

   ๕.๑๑.๔	 เปิดเผยข้อมลูภำครฐัสูส่ำธำรณะ	เช่น ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการพฒันาภาครัฐระบบเปิด

ผ่านเว็บไซต์ www.opengovernment.go.th และ Facebook Fanpage Opengovthailand จัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการในหน่วยงานของรัฐและส่วนท้องถ่ิน และปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มศูนย์ให้บริการข้อมูลเปิด

ภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐในมิติต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

  ๕.๑๑.๕	 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	 โดยส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ 

ยกระดับการให้บริการประชาชน โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence 

Awards: PSEA) ให้แก่ส่วนราชการที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อมุ ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 

ตามหลักธรรมาภิบาล ๕ ประเภท คือ ๑) รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ๒) รางวัลเลิศรัฐสาขา ๓) รางวัลบริการภาครัฐ  

๔) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ ๕) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

	 	 ๕.๑๑.๖	 พัฒนำกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะและกำรตรวจสอบ	

ภำครัฐ	 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมออกแบบงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการ

และความคาดหวังของประชาชน และพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๓๐ แห่ง 

  ๕.๑๑.๗	 ปรับปรุงระเบียบ	 กฎหมำย	 เพื่อเอื้อต ่อกำรท�ำธุรกิจและกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน		

เช่น ปรบัเปลีย่นกำรขึน้ทะเบยีนนำยจ้ำงเป็นระบบอเิล็กทรอนกิส์	เพือ่อำานวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง กำรให้บรกิำร	

ระบบส่งเสรมิกำรมงีำนท�ำผ่ำนเวบ็ไซต์	employmentguide.doe.go.th มปีระชาชนเข้าใช้บรกิาร ๒๔๖,๖๘๒ คน 

ทบทวนกฎหมำย	 กฎระเบียบต่ำง	 ๆ	 ของภำครัฐ	 ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

๒๘๐ กระบวนงาน และยกเลิกกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ๘๙ ใบอนุญาต ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน	

๒๔,๓๓๓,๖๕๒ บาทต่อปี

  ๕.๑๑.๘	 กระจำยอ�ำนำจ	 ควำมรับผิดชอบ	 และเพิ่มบทบำทกำรปกครองของ	 อปท.	 และส่งเสริม

บทบำทของเอกชนและชุมชนในกำรให้บรกิำรสำธำรณะ	โดยจดัทำาแผนการกระจายอำานาจโดยการถ่ายโอนภารกจิ

จากส่วนราชการให้แก่ อปท. แล้ว ๒๖๒ เรื่อง จาก ๓๕๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๘ และดำาเนินโครงการประเมิน

ประสทิธภิาพของ อปท. (Local Performance Assessment: LPA) เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการให้บรกิารแก่ประชาชน 

โดยมี อปท. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๗,๕๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๐



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(29)

	 ๕.๑๒	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑๒	กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	และกระบวนกำร

ยุติธรรม	

  รัฐบาลได้ดำาเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรมและจิตสำานึกในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการยุติธรรม โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๑๒.๑	 แก้ไขปัญหำทจุรติและประพฤตมิชิอบ	โดยดำาเนนิโครงการสนบัสนนุและสร้างการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตผ่านโครงการอบรม “ดวงตาแรงงาน” เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนและผู้ใช้แรงงานในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและปิดกั้นโอกาสในการทุจริตในระดับพ้ืนท่ี  

และดำาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  

Transparency Assessment: ITA) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหีน่วยงานทีเ่ข้ารบัการประเมนิ ITA รวมท้ังส้ิน 

๘,๒๙๙ หน่วยงาน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ A ขึ้นไป (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ๙๗๐ หน่วยงาน

	 	 ๕.๑๒.๒	 ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม	 ได้ริเริ่มโครงการศาลทหารต้นแบบ (ศาลทหาร ๔.๐)  

๒๓ ศาล เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาและตัดสินคดีความผิดของประชาชนและทหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกันในการกระทำา 

ความผิดตามกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกับศาลพลเรือนที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับที่กฎหมายกำาหนด  

และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ประชาชนในการอำานวยความยตุธิรรมอย่างแท้จรงิ และดำาเนนิโครงการให้ความช่วยเหลอื 

ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ด้านหนี้สินภาคประชาชน) โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนและให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี ้

นอกระบบและปัญหาทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรมด้านอืน่ ๆ  ผ่านช่องทางต่าง ๆ  มผีลการดำาเนนิการระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์- 

มิถุนายน ๒๕๖๓ สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนและให้คำาปรึกษาแก่ลูกหนี้นอกระบบ ๘๕๐ ราย

๖.	 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยเร่งด่วน	๑๒	เรื่อง

	 ๖.๑	 แก้ไขปัญหำกำรด�ำรงชีพของประชำชน

	 	 ๖.๑.๑	 ลดข้อจ�ำกัดกำรประกอบอำชีพ	 ได้ดำาเนินการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

เช่น ผู้ผ่านการบำาบัดยาเสพติด แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำาการ และกลุ่มแรงงานผู้สูงอาย ุ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ 

	 	 ๖.๑.๒	 พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยจัดทำาระบบนำาทางการเดินทาง 

ด้วยขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชัน “NAMTANG”  

และจดัทำา “บตัรแมงมมุ” เช่ือมโยงการเดนิทางรถไฟฟ้าสายสม่ีวงและสายสีนำา้เงนิ สนบัสนนุการชำาระค่าโดยสารเดนิทาง 

ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรุงเทพมหานคร และ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม และพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษสำาหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway)
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	 	 ๖.๑.๓	 กรงุเทพมหำนครเมืองหลวงสตรทีฟู้ด	

เช่น จดักจิกรรมถนนคนเดิน (Walking Street) เพ่ือจำาหน่าย 

ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และของดี  

๕๐ เขตทัว่กรุงเทพมหานคร ๒ ครัง้ มร้ีานค้าเข้าร่วม ๒๔๓ ร้าน 

ยอดจำาหน่ายสินค้า ๑๘ ล้านบาท และทบทวนรูปแบบ 

และมาตรฐานหาบเร ่แผงลอย โดยจัดระเบียบผู ้ค ้า 

ในจดุผ่อนผันเดมิทีอ่ยูร่ะหว่างการยกเลกิ ๑๗๑ จดุ ในพืน้ที่  

๑๘ เขต จำานวนผู้ค้า ๗,๙๒๒ ราย

  ๖.๑.๔	 แก้ไขปัญหำหนี	้เช่น ๑)	ด�ำเนนิโครงกำรพักช�ำระหนีส้มำชกิกองทนุหมูบ้่ำนและชมุชนเมอืง

ตำมควำมสมัครใจ ๒,๓๓๑ กองทุน จำานวนสมาชิก ๑๗๔,๑๕๔ คน วงเงินกู้ที่พักชำาระหนี้ ๕,๒๕๘.๖๕ ล้านบาท  

๒) ด�ำเนินโครงกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐำนรำกเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืให้กบักองทนุหมู่บ้ำน	

และชุมชนเมือง ดำาเนินการแล้ว ๔๙,๓๖๘ กองทุน (๕๓,๗๑๐ โครงการ) วงเงินรวม ๙,๘๗๓.๕๘ ล้านบาท  

คดิเป็นร้อยละ ๖๘.๘๑ ของกองทนุเป้าหมาย ๗๑,๗๔๒ กองทุน ๓) ด�ำเนนิโครงกำรกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่กำรศึกษำ		

ปรับลดดอกเบี้ยร้อยละ ๘๐ สำาหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำาระหนี้และปิดบัญชีครั้งเดียว ๓๔,๔๙๐ คน เป็นเงิน 

๒,๓๗๗.๖๑ ล้านบาท ๔)	 แก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบอย่ำงบูรณำกำรและย่ังยืน	 โดยให้สินเชื่อรายย่อย 

ระดับจังหวัดภายใต้การกำากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) มีผู ้ได้รับสินเชื่อ 294,481 บัญชี สินเชื่ออนุมัติสะสม  

7,407.08 ล้านบาท	 สินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉินของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ๖๒๔,๓๘๔ สินเช่ือ 

28,749.95 ล้านบาท ๕) แก้ไขปัญหำกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกเจ้ำหนี้หรือนำยทุน ได้แก้ไขและบรรเทา 

ความเดอืดร้อนไปแล้ว ๖,๖๔๕ ราย และ ๖) ด�ำเนนิโครงกำรสนิเช่ือดอกเบ้ียต�ำ่	(Soft	Loan) ให้แก่สถาบนัการเงิน 

(Non-Bank) ให้สามารถช่วยเหลอืลกูหนีร้ายย่อยทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ โดย ณ วนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2563 ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ 4,944,319 คน ยอดสินเชื่อทั้งสิ้น  353,124.95 ล้านบาท 

  ๖.๑.๕	 ลดอุปสรรคกำรประกอบอำชีพ	 “ประมงพำณิชย์”	 และ	 “ประมงชำยฝั่ง”	 รวมถึงดูแล	

“ประมงพ้ืนบ้ำน”	 ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	 โดยตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำาประมงให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ๒๖๒,๙๘๒ ครั้ง พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม และจ่ายค่าชดเชย

เยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ๒๕๒ ลำา 

	 ๖.๒	 กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

  ๖.๒.๑	 ด�ำเนินโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ	 ดำาเนินการส่งเสริมโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ  

เช่น ยกระดับร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วม ๑๒๑,๖๐๐ ราย เกิดการใช้จ่าย 

ผ ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๙๐,๕๗๕.๒๓ ล้านบาท และให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบปัญหาทางสังคม 

ตามโครงการสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ๕๒๑ ราย รวมทั้งพักชำาระหนี้แก ่ผู ้มี 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒ ปี



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(31)

  ๖.๒.๒	 ด�ำเนินมำตรกำรเบ้ียยังชีพของผู้สูงอำยุ	 คนพิกำร	 ผู้ที่มีรำยได้น้อย	 และขยำยสิทธ	ิ

กลุ่มมำรดำตั้งครรภ์	เด็กแรกเกิด	และเด็กวัยเรียน	ดำาเนินมำตรกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ	มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 

๙,๐๙๓,๙๑๖ คน ปรบัเบีย้ควำมพกิำร	ระยะที	่๑	จาก ๘๐๐ บาทต่อเดอืน เป็น	๑,๐๐๐	บำทต่อเดอืน และระยะที	่๒		

กำาหนดอัตราเบี้ยขั้นตำ่า ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน และสูงสุดเท่ากับ ๒,๒๗๐ บาทต่อเดือน (กรณีที่มีความยากลำาบาก

ทางการเงินให้สมทบเพ่ิม ๑,๒๐๐ บาทต่อเดอืน และกรณทีีม่คีวามพกิารระดบัรนุแรง สมทบเพิม่ ๑,๘๗๐ บาทต่อเดอืน)  

และจ่ำยเงินอุดหนุนตำมโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้แก่ครัวเรือนท่ีสมาชิกมีรายได้เฉลี่ย

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อัตรำ	๖๐๐	บำทต่อคนต่อเดือน จนมีอายุครบ ๖ ปี ภายใต้กรอบงบประมาณ 

๑๐,๘๗๕.๙๑ ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๗,๓๙๐.๘๗ ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ ๒๑๒

  ๖.๒.๓	 ลดควำมเหลื่อมล�้ำของคุณภำพกำรบริกำรสุขภำพทั้งระบบ	 โดยดำาเนินการพัฒนา

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนามาตรฐานเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลให้มีคุณภาพ  

(รพ.สต. ติดดาว) พฒันาระบบฐานข้อมลูปฐมภมู ิพฒันาหน่วยบรกิารปฐมภูม ิมหีน่วยบริการปฐมภมูแิละสถานบรกิาร 

ปฐมภูมิที่เปิดบริการในพื้นที่ ๑,๓๘๗ หน่วย ส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

๑๓,๙๒๐,๘๘๑ ราย และพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) วิทยาศาสตร์และชุมชน		

ให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับการพัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำาบ้าน

	 ๖.๓	 มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก	

  ๖.๓.๑	 เร่งรัดจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 โดยปรับปรุง

ประสทิธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มเีม็ดเงนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิโดยเรว็	เพือ่ให้หน่วยรบังบประมาณใช้เป็น

แนวทางในการจัดทำางบประมาณ และเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการเช่ือมโยงงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ชาติ

	 	 ๖.๓.๒	 ด�ำเนินมำตรกำรตัง้รบั	“กำรกดีกนัทำงกำรค้ำ”	เร่งเพิม่	“ช่องทำง”	กำรส่งออกทีถ่อืเป็นรำยได้หลกั	

ของประเทศ	ได้เร่งรัดการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการ ได้แก่ เร่งรัดขยำยตลำดส่งออกเชิงรุก โดยกำาหนดกลยุทธ ์

ประกอบด้วย ๑) เจำะตลำดเชิงลึกเข้ำสู่เมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้า ๑,๔๔๐ ล้านบาท 

๒) เสริมสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ ทำาให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ ๒๐๑ คู่ สร้างมูลค่าการค้ากว่า ๒๑,๔๐๐ ล้านบาท  

๓) ส่งเสรมิตลำดพำณชิย์ดจิิทัลผ่านเวบ็ไซต์ Thaitrade.com ทำาให้มคีวามต้องการซือ้ทีผ่่านระบบ Buying Request 

จำานวน ๑,๘๘๙ รายการ มูลค่าการซื้อขาย ๒,๕๐๒.๒๕ ล้านบาท ๔) ส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำไทยผ่านช่องทาง

พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) โดยจดัตัง้ร้าน TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์ม

ชั้นนำาต่างประเทศ เกิดมูลค่าการซื้อขายกว่า ๔๒๐ ล้านบาท และ ๕) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้น�ำเข้ำ	

ต่ำงชำติ เกิดมูลค่าการซื้อขาย ๕,๓๘๒.๗๕	 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมอุตสำหกรรมรำยคลัสเตอร	์	

เช่น จับคู่เจรจาธรุกจิสนิค้าเกษตร สนิค้าอตุสาหกรรม สนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบั ๓,๑๕๓ คู ่สร้างมลูค่าการค้ารวม 

๕๑,๔๔๕.๒๑	 ล้านบาท และปรับกิจกรรมจำกออฟไลน์เป็นออนไลน์แบบเสมือนจริง คือ Multimedia Online 

Virtual Exhibition (M.O.V.E.) สำาหรับธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ ๓๕๔ คู่  

มีมูลค่าการค้ารวม ๑,๘๔๕ ล้านบาท
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  ๖.๓.๓	 ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว	“เมอืงหลกั”	“เมอืงรอง”	และ	“กำรท่องเทีย่ววถิชีมุชน” ได้ดำาเนนิ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ และชุมชนด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยว  

มีชุมชนท่องเที่ยวผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว ๗๗ แห่ง และดำาเนินโครงการ

สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” ๙๕๕ ชุมชน 

ทั่วประเทศ และดำาเนินโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand: CPOT)  

โดยมียอดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ CPOT แล้ว ๑๐๑ ผลิตภัณฑ์ จาก ๑๐๐ ชุมชน เป็นเงิน ๓๗.๓๒๒ ล้านบาท

	 	 ๖.๓.๔	 ส่งเสริมผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม	โดยออกพระราชกำาหนดการให้ความช่วยเหลอื 

ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และดำาเนินโครงการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

และความผันผวนของค่าเงินบาท ๔,๓๑๓ ราย

	 ๖.๔	 กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม	

	 	 ๖.๔.๑	 จัดพื้นท่ีกำรเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหำรจัดกำรน�้ำและคุณภำพดินตำมระบบ

แผนท่ีเกษตรเพื่อบริหำรจัดกำรเชิงรุก	 (Agri-Map)	 ได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Agri-Map  

สำารวจและจัดทำาเขตการใช้ที่ดินสำาหรับพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาแพลตฟอร์มแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการ 

เชิงรุกระบบออนไลน์ (Agri-map Online) กับโปรแกรมประยุกต์สำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)  

พัฒนาสือ่การเรียนรูแ้ละองค์ความรูท้างด้านการเกษตรสำาหรบัปลกูพชืเศรษฐกจิและพชืทางเลอืก และบรหิารจดัการ

การผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุก 

	 	 ๖.๔.๒	 	 สร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่เกษตรกร	 โดยประกันรายได้สินค้าเกษตร ๔ ชนิด  

ได้แก่ ข้าว ปาล์มนำ้ามัน มันสำาปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อพยุงราคาไม่ให้ตกตำ่า ส่งเสริมและขยายตลาด 

สินค้าข้าว ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราท้ังระบบ โดยได้ดำาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง 

ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงิน ๑๗,๐๐๗ ล้านบาท 

	 	 ๖.๔.๓	 ท�ำเกษตรยุคใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต	 โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูงในการผลิตพืช ส่งเสริมการทำาฟาร์มอัจฉริยะ และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 

และการบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

	 	 ๖.๔.๔	 ส ่งเสริมกำรใช ้ผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ือแก ้ไขป ัญหำสินค ้ำเกษตรล ้นตลำด		

เช่น การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ในปี ๒๕๖๒ รวม ๑๒๙,๒๙๘.๗๒๐ ตัน ท้ังนี้ ในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมาย 

ใช้นำา้ยางสด รวม ๙๐,๓๗๘.๑๑ ตนั รวมทัง้ศกึษาแนวทางการนำายางพารามาใช้ในงานอปุกรณ์อำานวยความปลอดภยั 

(Rubber Fender Barrier: RFB) เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ มีแผนติดตั้งบนถนนของกรมทางหลวง 

และกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศภายในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(33)

	 	 ๖.๔.๕	 เร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกัญชำ	 กัญชง	 และพืชสมุนไพรเพื่อน�ำมำใช้ประโยชน์

ในอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์	 โดยได้จัดตั้ง “ส�ำนักงำนจัดกำรกัญชำและกระท่อมทำงกำรแพทย์แผนไทย”

เพื่อเป็นศูนย์ดำาเนินงานขับเคลื่อนจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยและการดำาเนินงานเพื่อรองรับ 

การศกึษาวจิยัสูก่ารใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสรมิแหล่งปลกูกญัชำ	๖	แหล่ง ได้แก่ วิสาหกจิชมุชนเพชรล้านนา 

จังหวัดลำาปาง วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จั งหวั ดสกลนคร มหา วิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี  

จังหวัดนครราชสีมา และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีแห ่งชาติ  (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี  

เพื่อใช้ผลิตยาแผนไทยและศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถผลิตได้ 

๑๒,๓๕๐ กิโลกรัม (แบบสด) สามารถผลิตนำ้ามันกัญชาได้ 

๑๙๕,๐๐๐ ขวด และให้เปิดให้บรกิารคลนิกิกัญชาทางการแพทย์ 

แผนไทย ๒๙๗ แห่ง มีผู้รับบริการที่ผ่านเกณฑ์การรักษา 

และรับการจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง

	 ๖.๕	 กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน	

 	 ๖.๕.๑	 ยกระดับรำยได้หรือค่ำแรงขั้นต�่ำให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนผ่ำนกลไก	

คณะกรรมกำรไตรภำคี	 โดยกำาหนดอัตราค่าจ้างข้ันตำ่าเพิ่มเป็น ๑๐ อัตรา ซึ่งมีอัตราตั้งแต่ ๓๑๓-๓๓๖ บาท  

ในพืน้ที ่๗๗ จงัหวดั ให้มผีลใช้บงัคบัต้ังแต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และกำาหนดอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื 

เพื่อคุ้มครองลูกจ้างท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 83 สาขาอาชีพ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  

๑ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งพัฒนำทักษะอำชีพแบบบูรณำกำรเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กลุ่มวัยแรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 

๑๗,๐๓๔ คน และจดักจิกรรมส่งเสรมิการมงีานทำาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการพฒันาทกัษะอาชพี ๑๕,๐๑๕ คน 

	 	 ๖.๕.๒	 สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนทักษะและเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำร	

ของตลำดแรงงำนอตุสำหกรรมเป้ำหมำย	และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลย	ีได้ดำาเนนิการผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น 

๑) โครงกำรฝึกอบรมควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีชั้นสูง มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 9,543 คน ๒) โครงกำรยกระดับ	

เพื่อเพิ่มศักยภำพฝีมือและสมรรถนะแรงงำน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 14,645 คน ๓) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ/	

ผลิตภำพแรงงำน	 SMEs	 4.0 มีผู ้ผ่านการฝึกอบรม 9,757 คน ๔) กำรเพิ่มทักษะก�ำลังแรงงำนในพื้นที่	

เขตพฒันำเศรษฐกิจพเิศษมแีรงงานผ่านการฝึกอบรม 14,855 คน ๕) กำรพฒันำทกัษะก�ำลงัแรงงำนในพ้ืนที	่EEC 

มแีรงงานผ่านการฝึกอบรม 6,841 คน ๖) ยกระดบัแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมอืแรงงำนเพือ่รองรบักำรแข่งขนั 

มีแรงงานผ่านการฝึกอบรม 27,909 คน และ ๗) เตรียมควำมพร้อมแก่ก�ำลังแรงงำนก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

372,194 คน และส่งเสริมการรับงานไปทำาที่บ้าน 1,020 คน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(34)

	 ๖.๖	 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต	

	 	 ๖.๖.๑	 ต่อยอดอตุสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ือเร่งพฒันำขบัเคลือ่นเศรษฐกจิใหม่	เช่น	การจดัทำามาตรฐาน 

ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้โมเดล BCG Economy ส่งเสริมและพัฒนา 

เทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพื้นที่ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรี) 

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำาหรับขยะหรือของเสียซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย 

ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพื้นท่ีเมืองปริมณฑล 

(จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) ส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสีย 

เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 

นครราชสีมา ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และสระบุรี เตรียมความพร้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะการเป็นฐานการหมุนเวียนหรือรีไซเคิล 

ขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

รีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

	 	 ๖.๖.๒	 สนบัสนนุกำรลงทนุ	“เขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก”	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	“เมืองอจัฉรยิะ”	

และกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย โดยพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ 

ในจงัหวดัหนองคาย นครพนม และมกุดาหาร เมอืงอัจฉรยิะด้านการเกษตรและด้านการท่องเท่ียวในจงัหวดัอบุลราชธานี 

และอุดรธานี เมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น เมืองอัจฉริยะด้านท่องเท่ียวในจังหวัดกระบ่ี และภูเก็ต 

เมอืงอจัฉรยิะด้าน Smart Living ในจังหวดันครศรีธรรมราช เมอืงอจัฉรยิะด้านการขนส่งและท่องเทีย่วในจงัหวดัชลบรุี 

และพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและเพื่อให้เกิด 

ความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ 

  ๖.๖.๓	 พฒันำทักษะของผู้ประกอบกำรอจัฉรยิะทัง้ในส่วนผูป้ระกอบกำร	SMEs	เกษตรกร	รวมถงึ	

ผู้ประกอบกำรยุคใหม ่ ได้ดำาเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ความเป็นมืออาชีพ ๔๔๔ แห่ง จัดทำาฐานข้อมูล

ผลิตภณัฑ์วสิาหกิจชมุชนุเป้าหมาย ๑๕๔ แห่ง ส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชน ในการผลติสนิค้าเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

๑๗,๖๔๐ ราย สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจระยะเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startups) ให้สามารถขยายผล 

จัดตั้งธุรกิจได้ ๓๔ ราย ยกระดับ Digital Startup ไทยสู่ระดับสากล สร้างมูลค่าเพ่ิมกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท  

และยกระดับชุมชนท้องถิ่นสู ่ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) ผ่าน Digital Platform เพ่ือเพิ่มรายได้ 

และสร้างโอกาสทางอาชีพ ๒๐๐ ชุมชน ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนเลือก ชุมชนทำา เพื่อชุมชนยั่งยืน” 

	 	 ๖.๖.๔	 ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลัในอนำคตและกำรใช้ปัญญำประดษิฐ์	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ มีการวิจัยและพัฒนางานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ สำาหรับใช้งาน 

ในระบบอุตสาหกรรม ๔.๐ (CiRACORE Platform) และพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานที่ครบวงจร 

ด้วยซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (Robot Operating System: ROS) เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของอตุสาหกรรมการผลติขัน้สงู และอตุสาหกรรมการผลติอืน่ ๆ  ท่ีผ่านมา และนำาไปปรบัใช้กับอุตสาหกรรมหลากหลาย 

ประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(35)

	 ๖.๗	 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	๒๑

	 	 ๖.๗.๑	 สร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู ้ใหม่ในระบบดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่	

เก่งวชิำ	“วทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีวศิวกรรม	คณติศำสตร์	โปรแกรมเมอร์	ภำษำต่ำงประเทศ	และภำษำคอมพวิเตอร์	

หรือ	 Coding	 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ”	 โดยพัฒนากำาลังคนดิจิทัลรองรับ EEC ร่วมกับภาคเอกชนเปิดตัว 

ห้องเรยีนอจัฉรยิะ: SMART Classroom ขึน้เป็นแห่งแรกในอมตะซติี ้จงัหวัดชลบรุ ีให้เป็นศนูย์กลางพฒันากำาลงัคน 

ด้านดจิทิลัรองรบั EEC พร้อมตัง้เป้าหมายผลติทรพัยากรบคุคล

ด้านดิจิทัล ๑๒,๐๐๐ คนต่อปี สร้างทักษะใหม่ท้ัง Reskill  

และ Upskill สำาหรับกลุ่มแรงงานในพื้นที่อมตะซิตี้และ EEC 

มากกว่า ๓ แสนคน ส่งเสรมิหลกัสตูรการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร์ 

(Coding) จัดทำาสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนโดยได้

พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  

(KidBright AI) จัดอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” 

ต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคำานวณ และการ Coding ให้แก่ครูและนักเรียน 

ทั่วประเทศ 

  ๖.๗.๒	 โรงเรียนระดับต�ำบลทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภำพ	 และต้องมี	 “หลักสูตรออนไลน์”	

ประกอบกำรเรียนกำรสอนและมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบกำรศึกษำกับภำคธุรกิจ	 ดำาเนินโครงการ 

สร้างเครอืข่ายดิจทิลัชมุชนระดับตำาบลผ่านการจดัอบรมพฒันา

วิทยากรครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) ส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนในระบบ 

และนอกระบบ พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล 

และพัฒนาการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

เข ้าถึงการเรียนรู ้ ได ้ทุกที่ ทุกเวลา เกิดการสร ้างโอกาส 

และความเสมอภาคในการเรียนรู้

  ๖.๗.๓	 สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลย	ีดจิทิลั	สือ่ออนไลน์	และเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์	

เพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม	 สร้ำงควำมปลอดภัย	 ดูแลปัญหำอำชญำกรรมทำงไซเบอร์	 และสำมำรถใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข่ำวสำรท่ีถูกต้อง	 เกิดควำมสำมัคคีในสังคม	 รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม	

จริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต	 ได้ดำาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย

ให้กับประชาชน จัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านกลไก Open Forum Information Security Knowledge Sharing  

และเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ ๗,๙๐๒ คน และให้ความรู้ผู้ประกอบการกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ผลิตสื่อและเผยแพร่บน Facebook Fanpage ETDA Thailand 

จำานวน ๑๐๙ ครั้ง มียอดการเข้าชมตลอดไตรมาส ๗๔๗,๙๘๕ ครั้ง



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(36)

	 ๖.๘	 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ�ำ	

	 	 ๖.๘.๑	 ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

ได้กำาหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสริมสร้าง

ความรู้และศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ให้สามารถดำาเนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง

	 	 ๖.๘.๒	 เผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยอื่น	

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  ๖.๘.๓	 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ได ้ดำาเนินการเฝ้าระวังและป้องกัน 

การทจุรติเชงิรกุ กรณกีารดำาเนนิการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีน พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำาปี ๒๕๖๒ จัดทำามาตรการ/แนวทาง

ตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  

เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจริต สร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ศึกษาความต้องการ 

ของเครอืข่ายภาคประชาสงัคมต่อการพัฒนาศักยภาพสูก่ารเป็นเครอืข่ายเฝ้าระวงัการทจุรติในภาครฐั และสร้างรปูแบบ 

และเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ 

	 	 ๖.๘.๔	 พัฒนำบทบำทของศูนย์ด�ำรงธรรม	 ยกระดับ 

ศนูย์ดำารงธรรมจงัหวดัเป็นศนูย์ราชการสะดวก พฒันาระบบงานรบัเรือ่งร้องเรยีน 

ร้องทุกข์เป็นระบบ e-Services เชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

กับหน่วยงานต่าง ๆ และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และเรื่องท่ี 

ประชาชนร้องผ่านศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดและอำาเภอเพื่อแก้ไขปัญหา 

ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รับเรื่องราวร้องทุกข ์

๕๘,๒๙๓ เรื่อง สามารถดำาเนินการจนได ้ข ้อยุติ  ๕๒,๖๑๑ เรื่อง  

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๕

	 ๖.๙	 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้

	 	 ๖.๙.๑	 ใช้กระบวนกำรมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วนบงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด	โดยสร้างความร่วมมือ 

กับประเทศเพื่อนบ้านทำาลายแหล่งผลิตและเครือข่าย ในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูง 

ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง การประชุมทวิภาคีไทย-จีน ไทย-เมียนมา และไทย-เวียดนาม ยกระดับ 

การปฏิบัติการร่วมไทย-เมียนมา ไทย-สปป. ลาว 

รวมทั้งดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วมแม่นำ้าโขง

ปลอดภยัเพ่ือการควบคมุยาเสพตดิ ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) และสร้างการมีส ่วนร่วม 

ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจน 

การบูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(37)

  ๖.๙.๒	 ฟ้ืนฟ	ูดแูล	รกัษำผูเ้สพ	พร้อมสร้ำงโอกำส	

อำชีพ	 และรำยได้ให้สำมำรถกลับมำใช้ชีวิตปกติในสังคมได้		

โดยพัฒนาแนวทางการนำาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำาบัด 

รักษาผู ้ ใช ้ผู ้ เสพยาเสพติด ผลักดันให ้  อสม. มีบทบาท 

ในการติดตามผู้ผ่านการบำาบัด พัฒนานโยบายยาเสพติดแนวใหม่ 

โดยใช้การสาธารณสุขนำา ส่งผลให้สามารนำาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

เข้าสู ่กระบวนการบำาบัดรักษาในทุกระบบ ๑๘๗,๐๑๓ คน  

ให ้บริการเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติด ๓๖,๖๔๓ คน 

ตดิตามดแูลผูผ่้านการบำาบดั ๒๐๐,๖๑๑ คน และให้การช่วยเหลอื

ผู้ผ่านการบำาบัด ๓,๔๕๐ คน 

	 	 ๖.๙.๓	 แก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้	 โดยน้อมนำายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” มาใช้ในการดำาเนนิการ เร่งรดัการให้ความช่วยเหลอื เยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากความไม่สงบ 

โดยขับเคลื่อนงานอำานวยความยุติธรรมและให้การช่วยเหลือด้านกฎหมาย ประสานงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

“คลายทุกที่ต้นทาง” แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ๕๖,๑๐๕ คน ยุติเรื่องแล้ว ๕๕,๒๒๗ คน จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

สำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นท่ี และการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลัก 

กฎหมายไทยและหลักการสากล	 และยกระดับคุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ 

และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการค้า 

และการลงทุนในจังหวัดชายแดนใต้ และพัฒนาระบบอำานวย 

ความสะดวก โดยดำาเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง 

จังหวัดยะลา มีกำาหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖๓ 

	 ๖.๑๐	 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน	

	 	 ๖.๑๐.๑	 พัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ	 กำรอนุมัติหรืออนุญำตทำงรำชกำร

ด้วยระบบดิจิทัลในอนำคต	โดยส่งเสริมการอำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)  

โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๖ หน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

และสำานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและดึงดูดการลงทุน  

รวมทั้งพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบอนุญาต และเช่ือมโยงข้อมูล  

เช่น ระบบการรบัชำาระเงนิค่าธรรมเนยีมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Payment) ระบบฐานข้อมลู ระบบการออกรายงานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ระบบการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ระบบการลงนามอนุมัติใบอนุญาตด้วยลายมือช่ือ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Singnature) ระบบให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ปรับปรุง

กฎระเบียบเรื่องการตรวจลงตราและการอนุญาตทำางาน ตลอดจนอำานวยความสะดวกในการพำานักในประเทศไทย

ของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ SMART Visa เป็นเครื่องมือ และปรับปรุงการอำานวยความสะดวกและวิธีปฏิบัติในการดูแล

นักลงทนุ นอกจากนี ้ได้นำา ระบบการเชือ่มโยงข้อมูลการนำาเข้า-ส่งออกกบักรมศลุกากรผ่านระบบ National Single 

Window ด้วยเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)  

รวมถึงนำาระบบการรับชำาระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มาใช้งานด้วย
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	 	 ๖.๑๐.๒	 ลดข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรด�ำรงชีวิต	

ของประชำชน	 แก้ไขกฎหมำยท่ีไม่เป็นธรรม	 ล้ำสมัย	 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ	ประเทศไทย 

ได้รับคะแนนด้าน Ease of Doing Business ภาพรวมดีข้ึนเป็น ๘๐.๑๐ (ค.ศ. ๒๐๒๐) จาก ๗๘.๔๕ คะแนน  

(ค.ศ. ๒๐๑๙) และมีคะแนนเป็นอันดับ ๓ ของกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงเป็นผลมาจากความพยายามของภาครัฐ 

ในการดำาเนนิมาตรการลดขัน้ตอนการขออนุมติั หรือการนำาระบบดจิิทลัเข้ามาให้บรกิารภาครฐั รวมทัง้จ่ายค่าตอบแทน 

ผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา ๔,๙๑๑ คน ๒๒๓.๗๙ ล้านบาท และผลกัดนัพระราชบัญญตั ิ

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ลดข้อพพิาททางแพ่งและทางอาญา และให้ความช่วยเหลอืไกล่เกลีย่ข้อพิพาท 

๒๓๕ เรื่อง รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ๑๕ ฉบับ 

	 ๖.๑๑	 กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย	

	 	 ๖.๑๑.๑	 ป้องกนั	ก่อน	เกิดภยั	กำรให้ควำมช่วยเหลอื	“ระหว่ำง”	เกิดภยั	และกำรบรรเทำควำมเดอืดร้อน	

ของประชำชนให้ทันท่วงที	ดำาเนินการบริหารจัดการนำ้าชลประทาน ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย บริหารจัดการนำ้า 

ในพื้นที่ชลประทานเดิม (๒๕.๔๐ ล้านไร่) จัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนสนับสนุน

การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

เช่น สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งจัดเตรียมสิ่งของสำารองจ่าย เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และดำาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย

	 	 ๖.๑๑.๒	 แก้ไขปัญหำในระยะยำว	 โดยเฉพำะ	 “ระบบเตือนภัย”	 ต้องมีกำรจัดระบบติดตำม

สถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง	โดยจดัทำาและปรบัปรงุแผนแม่บทป้องกนัและบรรเทาภยัจากแผ่นดนิไหวและอาคารถล่ม 

เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติด้านการเตือนภัย ดำาเนินการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ (Monitoring)  

และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน

	 ๖.๑๒	 กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ	 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน	 และกำรด�ำเนินกำรเพ่ือแก้ไข	

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ในหมวด ๑๕ ประกอบกบัในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่วนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒ มมีตใิห้ต้ังคณะกรรมำธิกำร

วสิำมญัพจิำรณำศกึษำหลักเกณฑ์และวธิกีำรแก้ไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐ 

กำาหนดเวลาพิจารณา ๑๒๐ วัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยใช้กลไกกำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำาหมู่บ้าน (อสปช.) จัดกิจกรรมในหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้ 

ความเข้าใจในหลักการสำาคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๓๔๒,๖๕๗ ครั้ง  

มีผู้เข้าร่วม ๑๑,๗๐๘,๗๓๘ คน 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(39)

๗.	 กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว

 รัฐบาลได้ตระหนักถึงการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการดำาเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ รวม ๑๒ ด้าน รัฐบาลได้วางแนวทางภายใต้นโยบายรัฐบาล

เพือ่พฒันาประเทศให้มรีากฐานทีแ่ขง็แกร่งในระยะยาว และสามารถยนืหยดัและเผชญิปัญหาต่าง ๆ  ทัง้ภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ 

 ๗.๑	 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอ่นำคต โดยสนบัสนนุกำรพฒันำภำคอตุสำหกรรมไทย

และกำรพัฒนำก�ำลังคนให้มีควำมพร้อมสู่ศตวรรษท่ี	 ๒๑	 เพื่อการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม

ภายในภูมิภาคและสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก เช่น พัฒนา	 EEC  

และเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs)	ส่งเสรมิอตุสาหกรรมการวจิยัและพฒันายานยนต์ 

สมัยใหม่ หุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและระบบราง พัฒนากำาลังคนให้มีทักษะท่ีตอบสนองความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน รวมทัง้ส่งเสรมิกำรลงทนุเพือ่ดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทนุในอตุสาหกรรม

แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ข้ันสูง ซึ่งรัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อให้มีคำาขอ 

รับการส่งเสริมการลงทุนใน EEC เพ่ิมมากข้ึน ผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสู่การเป็นศูนย์กลาง 

การแลกเปลีย่นข้อมลูดจิทิลัของภมูภิาค (ASEAN Digital Hub) การพฒันาโครงข่าย 5G และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านคมนาคม เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 

  นอกจากนี้ ได้สนับสนุนภำคอุตสำหกรรมอย่ำงย่ังยืน โดยผลักดันแนวคิด ได้แก่ ๑) แนวคิด	

กำรพฒันำอุตสำหกรรมภำยใต้แนวคดิเศรษฐกจิชวีภำพ	เศรษฐกจิหมนุเวยีน	และเศรษฐกจิสีเขยีว	(Bio-Circular	

Green	 Economy:	 BCG)	 โดยยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดต้นทุนการผลิต ๒)	 แนวคิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทยตำมแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	หากแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได้รับการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ

ตามสองแนวคิดจะทำาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมจะดีข้ึนและมีตัวเลือกในการบริโภคที่เพิ่มขึ้น  

ส ่วนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์ด ้านการลดต้นทุน ลดการเกิดของเสีย และเพิ่มรายได้ 

จากการใช ้ทรัพยากรได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ  

ซึง่จะเป็นการช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั

ของอตุสาหกรรมไทย จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ทีพ่ึง่พาทรพัยากรน้อยลงและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

และ ๓) กำรพฒันำเศรษฐกิจฐำนรำก	ได้ดำาเนนิการ 

พัฒนาศักยภาพของ SMEs ให ้มีสมรรถนะ  

และขี ดความสามารถในการประกอบการ 

ทัง้ในด้านการบริหารจัดการ และขยายช่องทางธรุกจิ

ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนา Startup ไทย 

ให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันในเวทีโลก
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	 ๗.๒	 กำรแสดงบทบำทที่สร้ำงสรรค์และสร้ำงเสริมควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงประเทศทั้งในระดับ	

อนุภูมิภำคและภูมิภำค โดยในโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือความริเริ่ม 

แห่งอ่าวเบงกอลสำาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative 

for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ระหว่างปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ทำาให้

ประเทศไทยมีโอกาสในการแสดงบทบาทในฐานะ “สะพานเช่ือมโยง” ระหว่างสองอนุภูมิภาค (อนุทวีปเอเชียใต้ 

และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้) ในการเชือ่มโยงทางเศรษฐกิจและความร่วมมอืระหว่างภาคเอกชน และเตรยีมความพร้อม 

ในการเป็นประธานการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 

Cooperation: APEC) ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะใช้โอกาสนี้ ผลักดันประเด็นความยั่งยืนในทุกมิติ  

(Sustainability of Things) อันจะส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยและประชาชน

	 ๗.๓	 กำรขับเคลือ่นกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงต่อเนือ่ง โดยประสานความร่วมมอืระหว่าง

ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชนให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดำาเนนิโครงการเมอืงต้นแบบ “สำมเหลีย่ม

มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน” พัฒนาทักษะแรงงานและสร้างอาชีพ อันจะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

อย่างสงบสุข และแสวงหาความร่วมมือด้านความมั่นคงจากนานาชาติ เพื่อนำาไปสู ่การสร้างความร่วมมือ 

ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

 ๗.๔	 กำรพัฒนำระบบอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 โดยกำาหนดนโยบาย 

และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 

ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายรัฐบาลในการเตรียมคนไทย

แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้าง

ความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำาพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

(41)

 ๗.๕	 กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนต่อไป โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อจัดที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 

ตามลักษณะครอบครัวทุกช่วงวัยให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๙ และผลักดันกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชน 

สามารถเข้าถึงที่ดินสำาหรับการอยู่อาศัย เช่น กฎหมายเก่ียวกับสิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินและทรัพยากร  

และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พร้อมท้ังดำาเนินโครงการสินเช่ือเพื่อการพัฒนาท่ีอยู ่อาศัย 

สำาหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔

	 ๗.๖	 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขขององค์กรและหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ให้มีสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำร

ก�ำลังคนด้ำนสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต  

โดยตั้งเป้าหมายให้จัดทำาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศกำาลังคนด้านสุขภาพระบบดิจิทัลที่บูรณาการข้อมูล 

ภาพรวมทัง้ประเทศภายในปี ๒๕๖๘ และในระยะยำว	รฐับาลจะพฒันาบคุลากรผูใ้ห้บรกิารสาธารณสขุให้มคีณุภาพ

อย่างครอบคลุมทั่วถึง ภายในปี ๒๕๘๐ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน อันจะนำาไปสู่

การมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี

 ๗.๗	 กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน	 ๒.๕	 ไมครอน	 (PM
2.5
)	 ในระยะยำว รัฐบาลจะบังคับใช้

มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่เป็นมาตรฐานยูโร ๖ ภายในปี ๒๕๖๕ ห้ามนำาเข้าเครื่องยนต์

ใช้แล้วทุกประเภท ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตรเพื่อไม่ให้มีการเผา เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง  

และจัดทำามาตรการลดภาษีประจำาปีของรถยนต์ไฟฟ้า

 ๗.๘	 กำรลดและเลิกใช้พลำสติกด้วยกำรใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้ส�ำเร็จ รัฐบาล

ได้กำาหนดเป้าหมายการลดและเลิกใช้พลาสติก แบ่งเป็นการลดและเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก 

แบบใช้ครั้งเดียว ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก ให้สำาเร็จภายในปี ๒๕๖๕ และภายในปี ๒๕๗๐ ประเทศไทย

ต้องสามารถนำาขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ ๑๐๐ 




