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๕.๑	 เศรษฐกิจมหภาค	การเงินและการคลัง	

	 ๕.๑.๑	 ด�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให ้ เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนอง	

ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอื้ออ�านวย 

ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจทุกระดับ สนับสนุนการน�าเทคโนโลยี

ทางการเงินเข้ามาให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพ่ือรองรับการแข่งขัน 

และการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ 

ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือเพิ่มโอกาสในการได ้รับสินเ ช่ือ 

และเพ่ิมประสทิธภิาพในการบรหิารสินเช่ือส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ๕.๑.๒	 ก�ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก�ากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐ 

ด�าเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการด�าเนินกิจกรรม  

มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต โดยจัดท�า 

ประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินทีใ่ช้ตลอดระยะเวลาด�าเนนิการ และประโยชน์ท่ีจะได้รบั การรายงานทางการเงนิ 

ประจ�าปี เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมถึงการก�าหนดระยะเวลาสิ้น

สุดที่ชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพื้นที่และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

	 ๕.๑.๓	 ปฏริปูโครงสร้างรายได้ภาครฐั เร่งปรบัโครงสร้างการจดัเกบ็รายได้ภาครฐั ทัง้ในส่วนของ

รายได้ภาษแีละรายได้จากทรพัย์สนิของรฐั ผ่านการขยายฐานภาษ ีการปรบัปรงุอตัราภาษ ีการเพิม่ประสทิธภิาพ 

การจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 

หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีกึง่อสิระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษท่ีีไม่จ�าเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อระบบเศรษฐกจิ การปราบปรามผูห้ลบเลีย่งภาษ ีและการพฒันาภาษปีระเภทใหม่ ๆ  ให้สอดรบักบัเทคโนโลยี

และการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อให้

ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้า ตลอดจน

สนบัสนนุให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพือ่ส่งเสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ รกัษาความสมดลุ 

และความยั่งยืนทางการคลัง 
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	 ๕.๑.๔	 ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง  

พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของประชาชน  

พร้อมทัง้พฒันาเครือ่งมอืทางการเงนิทีจ่ะส่งเสรมิให้คนไทยทกุคนเข้าสูร่ะบบการออมและการลงทุนระยะยาว 

ให้สามารถรองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ 

และลดต้นทุน พัฒนาขีดความสามารถในการด�าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ  

และพัฒนาความรู ้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนการก�ากับดูแลระบบสถาบันการเงิน 

ให้มีความมั่นคง

	 ๕.๑.๕	 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีเครื่องมือ 

และเทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู ้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการเพื่อให้สามารถก�าหนดนโยบายท่ีสามารถ 

ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

๕.๒	 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม	

	 ๕.๒.๑	 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน		

และเศรษฐกิจสีเขียว	 [Bio-Circular-Green	 (BCG)	 Economy] โดยน�าความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

และนวตักรรมมาพฒันาต่อยอดและสร้างมลูค่าเพิม่จากทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรม

ในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถ่ิน ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิต 

และระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

มาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรม 

และชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้ง 

ให้ความส�าคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

	 ๕.๒.๒	 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	

หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยค�านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการ 

ของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคง 

ของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
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 ๕.๒.๓	 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู ้ประกอบการรายใหม่  

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ

ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบ 

ที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม

คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ

 ๕.๒.๔	 พฒันาระบบและกลไกภาครฐัและสภาพแวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพในการสนบัสนนุ	

ผู้ประกอบการ โดยการจัดท�าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  

และกลุม่วิสาหกจิเริม่ต้นในการสร้างมลูค่าเพ่ิมของผลติภณัฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพฒันาคณุภาพมาตรฐาน  

การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ 

ให้สามารถเป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ 

ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

๕.๓	 พัฒนาภาคเกษตร	

	 ๕.๓.๑	 รกัษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสนิค้าเกษตรส�าคัญ		

อาทิ	ข้าว	ยางพารา	มันส�าปะหลัง	ปาล์ม	อ้อย	และข้าวโพด	โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม		

มีประสิทธิภาพ	 ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร  

การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 

การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอ�านวยความสะดวก 

ทางการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๓.๒	 ลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติทีเ่หมาะสมและไม่ก่อให้เกดิภาระทางการเงนิ	

การคลังของภาครัฐ	 โดยจัดให้มีมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร  

ตัง้แต่การปรบัโครงสร้างต้นทนุการผลติ อาท ิเมล็ดพนัธุ ์พืน้ท่ีเพาะปลกู ปุ๋ย เครือ่งจกัรกลและอปุกรณ์การเกษตร  

แหล่งน�้าและระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 

ที่มีต้นทุนต�่า การลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้  

รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับ

ฐานทรพัยากรในพืน้ทีแ่ละความต้องการของตลาด น�าระบบข้อมลูสารสนเทศการเกษตร ระบบแผนทีเ่กษตร 

เพื่อการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมท้ังระบบ 

การบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่

	 ๕.๓.๓	 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ ่นใหม่	 โดยเพิ่มทักษะการประกอบการ 

และพฒันาความเชือ่มโยงของกลุ่มเกษตรกร วสิาหกจิชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดบั โดยเฉพาะด้านการตลาด 

การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง  

มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนา 

ภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 ๕.๓.๔	 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 

ให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลกิใช้ยาปราบศัตรพูชืโดยเร็ว  

โดยต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิต 

สนิค้าเกษตรทีม่มีลูค่าเพิม่และโอกาสทางเศรษฐกจิ อาท ิเกษตรอนิทรย์ี เกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่ เกษตรปลอดภยั 

เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมท้ังส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ 

มาตรฐานและความปลอดภัย 

 ๕.๓.๕	 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท�ากิน		

แหล่งเงินทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน	 และปัจจัยการผลิตต่าง	 ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการ 

ท�าการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติซ�้าซาก โดยก�าหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) 

 ๕.๓.๖	 ส่งเสรมิการปลกูไม้มค่ีาเป็นพชืเศรษฐกจิ โดยการสนบัสนนุพนัธุก์ล้าไม้ และให้ความรู ้

ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก บ�ารุงรักษา ดูแล และการแปรรูป 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

	 ๕.๓.๗	 ส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการตลาด  

วจิยัและพฒันาพนัธุส์ตัว์เศรษฐกจิ และสตัว์พืน้บ้าน อาทิ โคเนือ้ แพะ และแกะ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ พฒันามาตรฐาน

การผลติและคุณภาพของผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลและสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก

 ๕.๓.๘	 ฟ้ืนฟแูละสนบัสนนุอาชพีการท�าประมงให้เกดิความยัง่ยนืบนพ้ืนฐานของการรกัษา

ทรัพยากรทางการประมงและทรพัยากรทางทะเลให้มคีวามสมบรูณ์อย่างต่อเนือ่ง โดยเพิม่ขดีความสามารถ 

การท�าประมงอย่างถกูต้องในกลุม่ประมงพืน้บ้านและเชงิพาณชิย์ การเข้าถึงแหล่งทนุเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

สร้างรายได้และลดต้นทนุการท�าประมง ลดอปุสรรคในการประกอบอาชพี ส่งเสรมิการรวมกลุม่ประมงชายฝ่ัง 

และประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพื้นที่ และเร่งพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ รวมถึงการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

ภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง

๕.๔	 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว	

	 ๕.๔.๑	 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว โดยส่งเสริมพัฒนา 

ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ังพัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศ 

จุดมุ ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเชิงกลุ ่มพ้ืนท่ีเมืองหลักและเมืองรองท่ีมีศักยภาพ  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว 

เชิงกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวเรือส�าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
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 ๕.๔.๒	 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 รายได้สูง	 โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพพร้อมกับ

รักษาตลาดเดิม รวมทั้งน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๕.๔.๓	 พฒันาคณุภาพและมาตรฐานธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่ว อาทิ ธรุกิจสปา 

และแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาส 

การขยายฐานการผลติและการตลาดในระดบัภูมิภาค ตลอดจนส่งเสรมิธรุกจิบรกิารทีม่ศัีกยภาพสูร่ะดบัสากล

 ๕.๔.๔	 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด โดยเพิ่มมาตรฐานการดูแลรักษา 

ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความบกพร่อง 

ของผู้ประกอบการ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางน�้าหรือทางทะเล เกาะ หมู่เกาะ ถ�้า และน�้าตก อ�านวยการและบูรณาการ 

ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๔.๕	 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่าย 

วิสาหกิจให้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน  

และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น  

ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท�าธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

ให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์

๕.๕	 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า	การบริการ	และการลงทุนในภูมิภาค

	 ๕.๕.๑	 ส่งเสรมิการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสนิค้าชายแดน เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการ

การด�าเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุน 

ในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยระยะแรกจะมุ่งเน้น สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า  

การลงทนุ หรอืขยายฐานการผลติและการตลาดในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน ในรปูแบบฐานการผลติและตลาดร่วม 

เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน

 ๕.๕.๒	 ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 ข้ามพรมแดน  

โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของผู ้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมส�าหรับ 

การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาดให้ผูบ้รโิภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสนิค้า 

และบริการได้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล 

ทั้งทางการตลาด การเงิน และระบบโลจิสติกส์



65รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 ๕.๕.๓	 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน  

เร่งรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ด่านชายแดนส�าคัญ เช่น ด่านศุลกากร 

ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอ�านวย 

ความสะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

๕.๖	 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน	

	 ๕.๖.๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถ	

รองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร ้รอยต่อ สานต่อการพัฒนา 

รถไฟความเร็วสูง และเริ่มต้นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตร ให้เป็นระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน

ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ และให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ

การพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่ง

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้ง 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัทางถนนทีส่อดประสานกนัระหว่างระบบการเตอืนภยั 

การช่วยเหลือกู้ภัย และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ

 ๕.๖.๒	 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค  

การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมสั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขัน 

วินัยจราจร และการจัดระเบียบที่จอดรถ โดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพิ่มเติม  

ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมท้ังพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทางเพื่อคนท้ังมวล (Universal Design) เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือก 

ในการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

	 ๕.๖.๓	 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	 โดยกระจาย 

ชนิดของเชื้อเพลิงทั้ งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย ่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิต 

และการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชน 

มีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100  

เพื่อเพิ่มการใช้น�้ามันปาล์มดิบ และจัดท�าแนวทางการใช้มาตรฐานน�้ามัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัย 

และพฒันาเทคโนโลยด้ีานพลังงาน อาท ิเทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า และระบบ 

กักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลาง 

ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ  

พร้อมทัง้ปรบัปรุงระบบการก�ากบัดูแลกิจการด้านพลงังานให้มีการแข่งขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม ราคาพลงังาน

สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละรูปแบบธรุกจิด้านพลงังานในอนาคต 

ด�าเนินการให้มกีารส�ารวจและค้นหาแหล่งพลงังานใหม่ และร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้านในการพัฒนาพลงังาน 
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 ๕.๖.๔	 ยกระดบัโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลงังานให้มีความทนัสมยั	ทัว่ถงึ	เพยีงพอ	มัน่คง	

และมเีสถยีรภาพ โดยจัดท�าแผนการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะท้ังระบบให้สามารถรองรบัเทคโนโลย ี

ด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เช่ือมต่อระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัตก ตะวนัออก เหนอื และใต้ เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานระหว่างพืน้ทีต่่าง ๆ  

ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต

 ๕.๖.๕	 พฒันาระบบบรหิารจัดการน�า้ประปา โดยพฒันาแหล่งน�า้ดบิและใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพื่อลดน�้าสูญเสีย พัฒนาคุณภาพน�้าประปา ขยายเขต 

การจ่ายน�า้ประปาให้ครอบคลมุพ้ืนทีภู่มภิาคและแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และสร้างจิตส�านกึ 

ของประชาชนในการใช้น�้าอย่างประหยัด

 ๕.๖.๖	 แก้ปัญหาระบบระบายน�า้และระบบบ�าบดัน�า้เสยี โดยพฒันาระบบระบายน�า้ ปรบัปรงุ

โครงสร้างพ้ืนฐานและเครือ่งจักรอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องให้สามารถระบายน�า้ออกจากพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน�า้ แม่น�้า และทะเล รวมทั้งพัฒนา

ระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการน�้าเสีย 

๕.๗	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ

	 ๕.๗.๑	 รักษาคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ	

ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน	และลงทุนในอินเทอร์เน็ต	เกตเวย์	และเทคโนโลยีสื่อสาร

ไร้สายในระบบ	 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเช่ือมต่อ 

จ�านวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน 

การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ สนบัสนนุนโยบายด้านสงัคม อาทิ การบรกิารด้านการศกึษา 

และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน

 ๕.๗.๒	 พัฒนาการอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า	 การน�าเข้าส่งออก		

และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเช่ือมโยง 

การค้า การช�าระเงินและการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปัน 

ทรัพยากรหรือพื้นที่ในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด�าเนินงาน  

อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

(Internet of Things: IoT) และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยง

ระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน�าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์

และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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 ๕.๗.๓	 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ	

รายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

และจูงใจให้เกิดการค้าผ ่านช่องทางออนไลน์ ด ้วยการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัยไซเบอร์การคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมท้ังการแก้ไขปัญหาการด�าเนนิธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ใน

ประเทศให้มปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิความสามารถของผูป้ระกอบการไทยทีใ่ห้บรกิารแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ 

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการช�าระเงิน ให้ได้มาตรฐานสากล 

เชือ่มโยงและบรูณาการฐานข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรฐัเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ รวมถงึ 

ส่งเสริมการก�ากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาด ตลอดจน 

ช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งยกระดับ

มาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

๕.๘	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรม	

	 ๕.๘.๑	 พฒันาสภาพแวดล้อมและระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี		

การวิจัยและพัฒนา	 และนวัตกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนา 

ต่อยอดจากผลการวิจัยให้น�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น และมีกลไก

ด�าเนินการที่บูรณาการทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้ม ี

ขดีความสามารถในการแข่งขนัทีส่งูข้ึน พร้อมทัง้พฒันาระบบข้อมลูและตวัชีว้ดัภายใต้กรอบขดีความสามารถ

ในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

	 ๕.๘.๒	 สร้างระบบจดัการข้อมลูเพือ่รองรบัการบรหิารจดัการงานวิจยัอย่างมีประสทิธภิาพ  

ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ 

ในการส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุง

กฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

	 ๕.๘.๓	 เสริมสร ้างการใช ้ประโยชน์จากโครงสร ้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร ์	

และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัย

น�าไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง และสามารถน�าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายใน

ประเทศให้มากที่สุด

 ๕.๘.๔	 สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน	 ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน	

ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ีวจัิยและนวตักรรมในระดบัต้นน�า้ โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏบัิตกิารน�าร่อง 

ทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพฒันาเศรษฐกจิภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน 

และเศรษฐกจิสเีขยีว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และสนบัสนนุให้เกดิการลงทนุจากภาคธรุกจิ

เอกชนไปพร้อมกัน
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๕.๙	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	

	 ๕.๙.๑	 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	 อาทิ เศรษฐกิจแบบ 

แบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ และเศรษฐกจิวฒันธรรม พร้อมทัง้ปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเพือ่สนบัสนนุ

ให้ผูป้ระกอบการยคุใหม่สามารถพฒันาแอปพลเิคชนั นวตักรรม สนิค้าและบรกิารทีห่ลากหลายเพือ่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผูบ้รโิภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ เพือ่สร้างคณุค่า

เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

 ๕.๙.๒	 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท้ังในภาคการผลิต	

และบริการให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

และตลาด รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนิน

ธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป

 ๕.๙.๓	 ส่งเสรมิเยาวชนและบทบาทสตรใีนการเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	

ยุคใหม่	 โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

แหล่งเงนิและการระดมทนุ เพือ่กระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน�าเสนอแนวคดิ พฒันาแอปพลเิคชนั 

นวัตกรรม และด�าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

	 ๕.๙.๔	 ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข ้ามาช่วยบ่มเพาะผู ้ประกอบการขนาดกลาง	

และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมข้ันสูง และเปิดโอกาส 

ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถท�างานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง



๑.	 เศรษฐกิจมหภาค	การเงินและการคลัง

	 ๑.๑	 ด�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวน	

ของเศรษฐกิจโลก	

	 	 ๑.๑.๑	 โครงการจัดเกบ็ภาษสีนิค้าเครือ่งดืม่ทีเ่ตมิสารอาหารหรอืสารอืน่	ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง

ก�าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อก�าหนด

ประเภทและอัตราภาษีสินค้าเครื่องดื่มท่ีเติมสารอาหาร

หรือสารอื่น เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย

ในการเลือกบริโภคสินค้าเครื่องดื่ม และผู้ประกอบการ 

มีแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า 

เครื่องดื่มเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในประเทศ ท้ังนี้มีแนวโน้ม 

ที่ โครงสร ้างภาษีใหม่จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโต 

ร้อยละ ๓-๕ จากปี ๒๕๖๒

	 	 ๑.๑.๒	 โครงการปรับโครงสร้างภาษีรถจักรยานยนต์ จัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามปริมาณ 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงมีระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) รองรับ  

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อช่วยแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก ลดการปล่อยฝุ่นละอองที่มี 

ขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM
2.5

) สนับสนุนทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานสะอาด และให้โครงสร้าง

ภาษีรถจักรยานยนต์รองรับกับเทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 

	 	 ๑.๑.๓	 โครงการการปรบัอตัราภาษยีาเส้น ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงก�าหนดพกิดัอตัราภาษสีรรพสามิต 

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงมีสาระส�าคัญเป็นการปรับลดอัตราภาษีตามปริมาณ 

ส�าหรบัเกษตรกรผูเ้พาะปลกูยาเส้นที่ปลกูและหั่นเอง และจ�าหน่าย เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมยาเส้น 

ให้มีเวลาในการปรับตัว ลดภาระการประกอบธุรกิจของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาการเสียภาษีซ�้าซ้อน 

69รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 	 ๑.๑.๔	 โครงการเพื่อช่วยเหลือ	 เยียวยา	 และชดเชย	 ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบ	

จากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙)	หรอื	“มาตรการเยียวยา	๕,๐๐๐	บาท	(๓	เดือน)” 

เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการ 

ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางและวิธีการ 

ในการด�าเนินโครงการฯ โดยสนบัสนุนเงนิช่วยเหลอืรายละ ๕,๐๐๐ บาทตอ่เดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดอืน (เมษายน-

มิถุนายน ๒๕๖๓) ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัญชีธนาคาร  

โดยมีกรอบวงเงินจ�านวน ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ครอบคลุมผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิประมาณ ๑๖ ล้านคน

	 	 ๑.๑.๕	 การออกหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 (Specialized	 Financial		

Institutions:	 SFIs)	 ได้มีการออกหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล SFIs จ�านวน ๓๑ ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  

๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ซึง่จะท�าให้ SFIs สามารถด�าเนนิธรุกจิและด�าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มีความมั่นคง และสามารถสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น

	 	 ๑.๑.๖	 มาตรการลดอตัราภาษสีรรพสามติน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัเครือ่งบนิไอพ่นทีใ่ช้เป็นเชือ้เพลงิ

ส�าหรับอากาศยานภายในประเทศ	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

น�า้มนัเชือ้เพลิงส�าหรบัเครือ่งบนิไอพ่นทีใ่ช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัอากาศยานภายในประเทศลงจาก ๔.๗๒๖ บาท/ลติร  

เป็น ๐.๒๐ บาท/ลิตร เพื่อบรรเทาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ และสนบัสนนุอตุสาหกรรมการบินในการเดินทางเข้าถึงจงัหวดัต่าง ๆ  ของนกัท่องเทีย่ว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

	 ๑.๒	 ก�ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง	

	 	 ๑.๒.๑	 ก�าหนดสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลให้รองรับกับการระบาดของโควิด-๑๙		

กรมบญัชกีลางได้ออกหลักเกณฑ์ จ�านวน ๓ ฉบบั ได้แก่ ๑) หลกัเกณฑ์และอตัราค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยนอก 

และผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณผีูม้สีทิธหิรอืบุคคลในครอบครัวเสีย่งหรอืตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  

หรือโรคโควิด-๑๙ ๒) หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล

ของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙  

(ฉบับที่ ๒) และ ๓) หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล 

ของเอกชน กรณีผู ้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙  

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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ทั้ งนี้  การเบิกจ ่ายเ งินค ่า รักษาพยาบาลของผู ้มีสิทธิ 

และบุคคลในครอบครัวที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ 

ทางห ้องปฏิบัติ การแบบพิ เศษ และเครื่ อง มือแพทย ์ 

ในการให้บริการเกีย่วกบัโควดิ-๑๙ จากทางราชการ ณ สิน้เดอืน 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๖,๕๙๗,๐๙๓ บาท 

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนมาตรการระยะห่างทางสังคม  

(Social Distancing) จึงให้ผู ้ป่วยเก่าที่ใช้สิทธิสวัสดิการ 

ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการสามารถรับยาที่บ้านเพื่อลด 

ความเสี่ยงในการเดินทางในช่วงที่ เกิดการแพร่ระบาด 

ของโควดิ-๑๙ โดยมสีถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ ๔๙๑ แห่ง 

และได้ส่งยาไปยังที่พักอาศัยของผู้ป่วยแล้ว ๙๙,๕๙๖ ราย 

	 	 ๑.๒.๒	 มาตรการก�ากบัดแูลวนิยัการเงนิการคลงัเพือ่บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-๑๙	ดงันี้ 

   (๑) อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดขยายวงเงินทดรองราชการ 

ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

เฉพาะสถานการณ์โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด  

จงัหวดัละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกรณพีเิศษ และอนุมตัขิยายวงเงนิทดรองราชการในเชิงป้องกนัหรอืยบัยัง้ภยัพบิตั ิ

กรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์ครั้งนี้ได้เป็นกรณีพิเศษ ให้จังหวัดนราธิวาส เพิ่มเติม จ�านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

รวมท้ังให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นค่าตอบแทนให้แก ่

ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับค�าสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ค่าใช้จ่าย 

ในการดูแลด้านการด�ารงชีพของผู้ได้รับผลกระทบรวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ

ได้เป็นกรณีพิเศษ 

   (๒) อนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน 

นอกที่ตั้งหน่วยของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

	 	 ๑.๒.๓	 การด�าเนนิการตามพระราชบญัญัติวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั	พ.ศ.	๒๕๖๑ ใน ๒ ประเดน็ ได้แก่ 

    (๑) การบรหิารจดัการหนีส้าธารณะให้อยูภ่ายใต้กรอบสดัส่วนตวัชีว้ดัทีก่�าหนดจ�านวน ๔ ตัวช้ีวัด 

ตามมาตรา ๕๐ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด
กรอบสัดส่วน	

(ไม่เกินร้อยละ)

สถานะ

(ณ	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๓)

๑. สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ๖๐ ๔๑.๖๙

๒. สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได ้

ประจ�าปีงบประมาณ

๓๕ ๒๘.๒๖

๓. สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด

๑๐ ๒.๗๓

๔. สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

๕ ๐.๑๘

เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ของผู้มีสิทธิ

และบุคคลในครอบครัว
สำาหรับให้บริการเกี่ยวกับโควิด-๑๙ 

๑๖,๕๙๗,๐๙๓ บาท
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   (๒) รายงานข้อมูลหนี้ตามมาตรา ๗๖ สถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยง 

ทางการคลังณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด
สถานะ

(ณ	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒)

๑. สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๖,๙๐๑,๘๐๑.๕๕ ล้านบาท

๒. สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

๗๘,๙๒๔.๒๔ ล้านบาท

๓. สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร

หนี้สาธารณะที่ทางธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ ที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค�้าประกัน 

(รัฐวิสาหกิจที่ท�าาธุรกิจในภาคการเงิน)

๖๐๕,๑๔๙.๖๗ ล้านบาท

๔. สถานะหนี้เงินกู้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๕,๙๒๗.๒๐ ล้านบาท

๕. สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของธนาคารแห่งประเทศไทย ๔,๙๒๕,๙๙๖	ล้านบาท

	 	 ๑.๒.๔	 ตดิตามก�ากบัดแูลการด�าเนนิการตามพระราชบญัญัตวินิยัการเงนิการคลังของรฐั	พ.ศ.	๒๕๖๑	

โดยจัดท�าแผนการคลังระยะปานกลางเพื่อใช ้เป ็นกรอบในการจัดท�างบประมาณ และก�าหนดสัดส ่วน 

เพ่ือเป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลังในด้านต่าง ๆ เช่น ก�าหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมในประเทศ ก�าหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อการช�าระหนี้ภาครัฐ และก�าหนดสัดส่วนภาระท่ีรัฐต้องชดเชย 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรม มาตรการหรือโครงการท่ีมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการ ท้ังนี้  

เพื่อให้ฐานะการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืน

 ๑.๓	 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ	

	 	 ๑.๓.๑	 จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ	 (e-Service)	

ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงกฎหมาย 

ให้มีความเป็นสากล สอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่นานาประเทศปฏิบัติ โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติ

มีผลใช้บังคับแล้วคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ประเทศประมาณปีละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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	 	 ๑.๓.๒	 ปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม	

เพ่ือการเล้ียงชีพ	 (Retirement	 Mutual	 Fund:	 RMF)	 และการก�าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับ	

การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม	 (Super	 Saving	 Fund:	 SSF)	 โดยมีการออกกฎกระทรวง  

ฉบับที่ ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) [การยกเว้นรัษฎากรส�าหรับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาว (Long Term 

Equity Fund: LTF) RMF SSF] และออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) [การยกเว้นรัษฎากร มาตรการ

สร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน (SSF พิเศษ)] เพื่อสนับสนุนการออมเพื่อการเกษียณอายุและการออมระยะยาว 

เพ่ิมทางเลอืกในการออมให้แก่ผูเ้ริม่ต้นท�างานหรือผู้มอีายนุ้อย รกัษาเสถียรภาพของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และลดความผันผวนของตลาดทุนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

	 	 ๑.๓.๓	 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม	 ได้มีการ 

ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชกฤษฎีกาออกตาม 

ความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด ้วยภาษีเงินได ้ และค�าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. ๓๑๙/๒๕๖๓  

เร่ือง สัง่ให้ผูจ่้ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรษัฎากร มหีน้าทีห่กัภาษเีงนิได้ ณ ทีจ่่าย เพือ่ปรบัปรงุ

การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ให้มีความเป็นธรรมระหว่างการลงทุนทางตรงกับทางอ้อม ท้ังนี้ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

	 	 ๑.๓.๔	 โครงการทดสอบนวตักรรมทีน่�าเทคโนโลยีมาสนบัสนนุเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการให้บรกิาร	

ด้านภาษี	 (Tax	 Sandbox)	 โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ Tax Sandbox ทดสอบนวัตกรรม 

ที่น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยมีผลงานท่ีผ่านการพิจารณาเข้าร่วมทดสอบ 

๕ ผลงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เสียภาษี ช่วยลดต้นทุน ลดขั้นตอนในการด�าเนินการ 

ด้านภาษีและเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี

	 	 ๑.๓.๕	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน		

(Blockchain)	 โดยน�าระบบดิจิทัลสมัยใหม่มาช่วยสนับสนุนการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน 

คนืภาษมีลูค่าเพ่ิมให้นกัท่องเทีย่ว (VAT REFUND FOR TOURISTS: VRT) มผีูป้ระกอบการร้านค้า VRT เข้าร่วมโครงการฯ 

โดยยื่นขออนุมัติจัดท�าแบบค�าร้องขอคืนโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ๕๙ ราย ๑,๖๘๑ แห่ง อนุมัติด�าเนินการแล้ว  

๑๓ ราย ๓๓ แห่ง และมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Thailand VRT ๒,๖๕๗ ราย

	 	 ๑.๓.๖	 โครงการบริหารจัดการหลักทรัพย์เชิงรุก	 (การจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ�าเป็น	

ในการถอืครอง)	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กระทรวงการคลงัได้จ�าหน่ายหลกัทรพัย์ทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็นในการถอืครอง 

จ�านวน ๔ หลักทรัพย์ เพื่อลดภาระในการบริหารจัดการและมีแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่ภาครัฐ 

มีความจ�าเป็นในการสนับสนุนในเชิงนโยบาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และเพิ่มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 ๑.๓.๗	 ติดตามเงินน�าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น	

ต�่ากว่าร้อยละ	๕๐ ดังนี้

   (๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๑-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒) มปีระมาณการเงนิน�าส่ง 

รายได้แผ่นดินฯ ๑๖๘,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการจัดเก็บเงินน�าส่งรายได้แผ่นดินฯ รวม ๑๖๙,๑๕๙ ล้านบาท  

สูงกว่าประมาณการ ๑,๑๕๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๑ ของประมาณการทั้งปี

   (๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) มปีระมาณการเงนิน�าส่ง

รายได้แผ่นดินฯ ๑๘๘,๘๐๐ ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลการจัดเก็บเงินน�าส่งรายได้แผ่นดินฯ 

สะสม ๑๗๐,๗๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของประมาณการทั้งปี
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๑.๔	 การปฏิรูประบบการออม	

	 	 ๑.๔.๑	 จ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ได้แก่ ๑) พันธบัตรออมทรัพย์ ครั้งที่ ๑ วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 

จ�าหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒–๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๒ รุ่น ๒) พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ  

ประเภททยอยช�าระคืนเงินต้น วงเงินรวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท จ�าหน่ายตั้งแต่วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒- 

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๑ รุ่น ๓)	พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” วงเงินรวม ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  

จ�าหน่ายตัง้แต่วันที ่๑๔ พฤษภาคม-๑๐ มิถนุายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๒ รุน่	และ ๔) พนัธบตัรออมทรพัย์รุน่วอลเลต็ สบม.  

(สะสมบอนด์มั่งคั่ง) วงเงินรวม ๒๐๐ ล้านบาท จ�าหน่ายตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ�านวน ๑ รุ่น

	 	 ๑.๔.๒	 โครงการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงในการด�ารงชีวิตวัยชรา 

ของกลุ่มประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ ให้สามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบ 

ของเงินบ�านาญ โดยเฉพาะกลุม่แรงงานนอกระบบ ปัจจบัุนกองทุนการออมแห่งชาตมิสีมาชิก จ�านวน ๒,๓๗๕,๕๖๖ คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 ๑.๕	 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบ

นวัตกรรมเชิงนโยบาย

	 	 ๑.๕.๑	 โ ค ร ง ก า ร ก า ร อ อ กแบบ ร ะบบ	

การประกันสังคมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ

การท�างานในอนาคต	(โครงการวิจัย) ด�าเนินการออกแบบ

ระบบการประกันสังคมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การท�างานในอนาคต วงเงนิ ๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยมรีะยะเวลา 

ด�าเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

และสิ้นสุดวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับ

แผนการด�าเนินโครงการฯ แล้วเมือ่วนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๖๓ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานการศึกษาขั้นต้น

	 	 ๑.๕.๒	 โครงการห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 (Digital	

Economy	&	Society	Policy	Lab	หรอื	DES	Policy	Lab) โดยออกแบบกระบวนการและแนวทางการด�าเนนิการ 

ห้องปฏิบัติการฯ ที่น�าแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงระบบ การมองอนาคต การสร้างการมีส่วนร่วม

จากประชาชน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการออกแบบกระบวนการท�างาน พร้อมท้ังได้เสนอ

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้น 

การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตลอดจนน�าร่องการด�าเนินงานในประเด็นเชิงนโยบายที่ส�าคัญ ๓ เรื่อง  

ได้แก่ ๑) การส่งเสริมความเข้าใจดิจิทัลกับการเกษตรดิจิทัล ๒) การท�างานของระบบราชการในอนาคต  

และ ๓) การมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ 

ความต้องการ แก้ไขปัญหาการพัฒนาอย่างตรงจุด และสามารถสร้างคุณค่าให้กับประชาชนและผู้รับประโยชน์ 

จากนโยบายได้อย่างแท้จริง

นำาแนวคิดการคิด
เชิงออกแบบ 

การสร้างการมีส่วนร่วม
จากประชาชน 

และการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใช้ ในการทำางาน
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๒.	 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

	 ๒.๑	 การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	และเศรษฐกิจสีเขียว		

(Bio-Circular-Green	Economy:	BCG	Economy)

	 	 ๒.๑.๑	 จัดท�าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	

Economy)	 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบูรณาการ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอมาตรการส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  

เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

	 	 ๒.๑.๒	 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู ่อุตสาหกรรมสีเขียว	 (เทคโนโลยีสะอาด/	

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทาง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง 

ตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า  

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กัน  

ทัง้น้ี ปัจจุบนัมโีรงงานอตุสาหกรรมทีส่ามารถเพิม่ศกัยภาพการผลติ ๓๑ โรงงาน ซึง่ได้น�าระบบการจดัการสิง่แวดล้อม

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๒๐,๘๐๐ ตันต่อปี 

และลดต้นทุนการผลิตได้ ๑๑๘,๑๘๙,๐๔๘ ล้านบาทต่อปี

	 	 ๒.๑.๓	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพบนฐาน		

BCG	Economy	ได้แก่

	 	 	 (๑) เชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ 

ที่มีศักยภาพเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมและทางการแพทย์ 

   (๒) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ เช่น สร้างและสนับสนุน Startup  

เพือ่เข้าสูธ่รุกจิด้านชวีวทิยาศาสตร์ พัฒนาและยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมธรุกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Small and Medium Enterprises: SMEs) กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมและเครื่องส�าอางเชิงพาณิชย์ 

75รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



   (๓) โครงการการแพทย์แม่นย�า (Precision Medicine) เพื่อการรักษาท่ีมีความจ�าเพาะ 

กบัตวับุคคล รวมทัง้พฒันานวตักรรมเพ่ือการบ�าบดัรกัษาโดยใช้เทคโนโลยเีซลล์บ�าบัด (Cell Therapy) และยนีบ�าบัด 

(Gene Therapy) ตลอดจนพัฒนายาชีววัตถุและวัคซีน เพื่อลดการน�าเข้าและเพิ่มโอกาสส่งออก (Development 

Program for Biopharmaceuticals and Vaccine) 

   (๔) พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ในกลุ่มหุ่นยนต์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

  ๒.๑.๔	 โครงการการพฒันาระบบอัจฉรยิะเพ่ือยกระดับอตุสาหกรรมอาหาร	(Street	Food	Mobile) 

โดยการยกระดับอาหารริมทาง (Street Food) ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ โดยพัฒนารถเข็นรักษ์โลก 

เพือ่อาหารรมิทางทีต่ดิตัง้ชดุอปุกรณ์ Street Food Mobile พร้อมระบบบรหิารจัดการพลงังาน ซึง่เป็นต้นแบบนวตักรรม 

รถเข็นรักษ์โลกเชิงพาณิชย์ ๓ โมเดล ได้แก่ ๑) รถเข็นน�้าหนักเบาพร้อมระบบน�้าดี ถังดักไขมัน และซิงค์น�้า  

๒) รถเข็นน�้าหนักเบาพร้อมระบบน�้าดี ถังบ�าบัดและซิงค์น�้า และระบบดูดควัน และ ๓) รถเข็นน�า้หนักเบาพร้อม

ระบบน�้าดี ถังบ�าบัดและซิงค์น�้า ระบบดูดควันและบ�าบัดควันหัวเตาแก๊ส ๒ หัว ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนส�าหรับสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและยกระดับมาตรฐาน

ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารริมทาง

	 ๒.๒	 การพฒันาอตุสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก	

	 	 ๒.๒.๑	 ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย		

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	ดังนี้

   (๑) ส่งเสริมความรู ้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน  

(Corporate Social Responsibility: CSR) ๔,๙๑๓ แห่ง 

   (๒) ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ๒๒๓ แห่ง

  ๒.๒.๒	 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย	ดังนี้ 

	 	 	 (๑) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	 and	 Medium		

Enterprises:	SMEs)	ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยขีัน้สงู	โดยพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs ให้สามารถเพิม่ผลติภาพ 

การผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในรูปแบบ Product Transform และสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จ�านวน ๘๐ กิจการ

	 	 	 (๒) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์		

โดยพัฒนาสถานประกอบการให้มีผลิตภาพด้านการผลิต 

ที่ เ พ่ิมขึ้น โดยใช ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม  ่

ในการออกแบบผลติภณัฑ์ และถ่ายทอดความรู้ให้กบับคุลากร

ในอตุสาหกรรมยานยนต์ จ�านวน ๑๑๐ กิจการ ๒๕๔ คน พร้อมทัง้

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกด้านการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย ีจ�านวน ๒ ต้นแบบ และพฒันา 

อุตสาหกรรมช้ินส ่วนยานยนต ์ให ้มีขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น จ�านวน ๑๔๕ กิจการ ๑ กลุ่ม

พัฒนาอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์
ให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น

๑๔๕ กิจการ
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	 	 	 (๓) โครงการพฒันาอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ	โดยส่งเสรมิและพฒันามาตรฐาน

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จ�านวน ๘๐ กิจการ ๑๖๐ คน

	 	 	 (๔) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร	 โดยพัฒนาผลิตภาพ 

ของสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงข้ึนและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ พร้อมท้ังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู ่เชิงพาณิชย์  

จ�านวน ๔๐ กิจการ ๙๐ คน ๒๖ ผลิตภัณฑ์

   (๕) โครงการเพ่ิมผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ	 โดยพัฒนา 

สถานประกอบการให้มผีลติภาพเพิม่ขึน้ควบคูก่บัการสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยหีุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัมิาปรบัปรงุ

กระบวนการผลิต และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถานประกอบการ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ประกอบการ จ�านวน ๒๒๘ กิจการ ๔๗๖ คน

   (๖) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ภาคอุตสาหกรรม	 โดยยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ  

รวมทัง้พฒันาบุคลากรของภาคอตุสาหกรรมให้มทีกัษะความรูด้้านการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ จ�านวน ๓๒๔ กจิการ 

๔๔๐ คน

   (๗) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ	 โดยพัฒนาระบบ

เทคโนโลยอีจัฉรยิะต้นแบบทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ๒ ต้นแบบ เพือ่ยกระดบัสถานประกอบการให้ก้าวไปสูส่ถานประกอบการ 

อัจฉริยะ (Smart Factory)

   (๘) โครงการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์	โดยพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม

เคร่ืองมือแพทย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้  

และเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร จ�านวน ๒ กลุ่ม ๒๕ ต้นแบบ

   (๙) โครงการยกระดับอตุสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสูอ่ตุสาหกรรม	๔.๐	โดยยกระดบัมาตรฐาน

ให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตแม่พิมพ์ให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต 

แม่พิมพ์ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จ�านวน ๑๕ กิจการ ๒๒๐ คน

   (๑๐) โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั	ิโดยพฒันาบคุลากร

เพ่ือให้เป็นนักออกแบบและนักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส�าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต  

ตลอดจนสร้างคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

จ�านวน ๖๐๐ คน ๒ กลุ่ม ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์
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   (๑๑)  โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน	

ภาคอุตสาหกรรม	 โดยยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ  

รวมทัง้พฒันาบุคลากรของภาคอตุสาหกรรมให้มทีกัษะความรูด้้านการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ๓๑๙ คน ๒๒๐ กจิการ

  ๒.๒.๓	 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	

และส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบส�าหรับผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภายใต้เมืองนวัตกรรม

อาหาร	 (Food	 Innopolis)	ส่วนขยาย	 ได้สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยในการใช้งานวิจัย 

และนวตักรรมเพือ่เพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันในระดบันานาชาต ิท้ังนี ้ได้มกีารจัดซือ้ 

ครุภัณฑ์เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ตู้ดูดควันสารเคมี ชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะ 

ของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ ชุดเคร่ืองจ�าลองสภาวะอากาศส�าหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ ชุดระบบ 

ย่อยอาหารมนุษย์จ�าลอง ชุดล�าไส้ใหญ่จ�าลอง และเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

	 ๒.๓	 การสร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่

	 	 ๒.๓.๑	 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย	มีการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน	 โดยพัฒนาศักยภาพทางการผลิต 

การบริหารจัดการและคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ 

รวมทั้งรวมกลุ ่มเครือข่ายการศึกษาวิจัยทางการตลาด  

๑,๒๔๒ คน

   (๒)  โครงการสร ้างและพัฒนา	

ผู ้ประกอบการใหม ่ เชิ งสร ้ างสรรค ์และนวัตกรรม	

โดยพัฒนาทักษะด้านการวางแผนและการสร้างโมเดลธุรกิจ 

เชงิสร้างสรรค์ รวมทัง้เสรมิสร้างองค์ความรูด้้านการออกแบบ

และสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แก่ผูป้ระกอบการใหม่ และเสรมิสร้าง 

ศักยภาพของผู ้ ประกอบการให ้มี ขี ดความสามารถ 

ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น จ�านวน ๕๑ กิจการ ๑,๔๒๙ คน

   (๓)  โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ	 โดยพัฒนาทักษะ 

ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้กับ SMEs นักประดิษฐ์ และผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ  

๓๒๖ คน โดยสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  

เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร และจับคู่กันเพื่อพัฒนาธุรกิจ หรือขยายโอกาสทางธุรกิจ

   (๔)  โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่	 โดยพัฒนาและถ่ายทอดความรู ้

ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจด้านต่าง ๆ ส�าหรับผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่ จ�านวน ๖๕ กิจการ ๑,๐๐๐ คน 

   (๕)  โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู ้ประกอบการมืออาชีพ		

โดยด�าเนินการพัฒนาศักยภาพทางการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การรวมกลุ่มเครือข่าย 

การศึกษาวิจัยทางการตลาด ๑,๐๐๐ คน

เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

๕๑ กิจการ 
๑,๔๒๙ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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  ๒.๓.๒	 โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

   (๑) เสริมสร ้างอาชีพขั้นพื้นฐานให ้ประชาชน สนับสนุนประชาชนที่มีความสนใจ 

จะประกอบอาชีพในรูปแบบธุรกิจให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 

   (๒) สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 

   (๓) พัฒนาและยกระดับวสิาหกจิชุมชนทีม่ศีกัยภาพให้ได้มาตรฐาน เพือ่ขยายโอกาสทางการค้า 

ให้เป็น SMEs โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และน�าเครื่องจักรและเทคโนโลย ี

มาใช้ควบคูก่บัการพฒันาผลติภณัฑ์และปรบัปรงุบรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสมกบัความต้องการตลาด โดยมกีลุม่เป้าหมาย

อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

	 	 ๒.๓.๓	 โครงการยกระดบัศักยภาพ	SMEs	โดยพัฒนาระบบผูใ้ห้บรกิารทางธรุกจิ	(Service	Provider) 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม ่

ให้สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้

 ๒.๔	 การพัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน	

ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	

การอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ 

พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับความยาก-ง่าย 

ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน 

และผู้ประกอบการได้รบับรกิารจากภาครฐัอย่างมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ ประหยดัค่าใช้จ่าย และมคีวามโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ จากผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing 

Business 2020) พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๑ จาก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนน ๘๐.๑ คะแนน  

(สูงสุดในรอบ ๑๐ ปี) 
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๓.	 การพัฒนาภาคเกษตร

	 ๓.๑	 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรส�าคัญ	

	 	 ๓.๑.๑	 บริหารจัดการประกันรายได้สินค้าเกษตร

	 	 	 (๑)	 ข้าว คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ วงเงิน ๒๑,๔๙๕.๗๔ ล้านบาท ความชื้นไม่เกิน ร้อยละ ๑๕

ชนิดข้าวเปลือก ราคาประกันรายได้ (บาท/ตัน) ครัวเรือนละไม่เกิน (ตัน)

ข้าวหอมมะลิ ๑๕,๐๐๐ ๑๔

ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ ๑๖

ข้าวเจ้า ๑๐,๐๐๐ ๓๐

ข้าวหอมปทุมธานี ๑๑,๐๐๐ ๒๕

ข้าวเหนียว ๑๒,๐๐๐ ๑๖

	 	 	

   (๒)	 ปาล์มน�้ามัน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการ 

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามัน ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ วงเงิน ๑๓,๓๗๘ ล้านบาท ผลปาล์มทะลายคุณภาพ 

น�้ามัน ร้อยละ ๑๘ ราคา ๔.๐๐ บาท/กิโลกรัม ณ หน้าโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม ระยะเวลาด�าเนินการ 

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงกันยายน ๒๕๖๓

 	 	 (๓)	 มันส�าปะหลัง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการ 

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓ วงเงิน ๙,๖๗๑.๕๘ ล้านบาท และต่อมาคณะรัฐมนตรี 

มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม ๔๕๔.๒๙ ล้านบาท รวมวงเงิน ๑๐,๑๒๕.๘๗ ล้านบาท  

โดยหัวมันสดเชื้อแป้ง ร้อยละ ๒๕ ราคา ๒.๕๐ บาท/กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๐๐ ตัน ระยะเวลาด�าเนินการ

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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   (๔)	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการ 

ประกนัรายได้เกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปี ๒๕๖๒/๖๓ วงเงนิ ๙๒๓.๓๓ ล้านบาท ณ ความชืน้ ร้อยละ ๑๔.๕ 

ราคา ๘.๕๐ บาท/กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ ๓๐ ไร่ ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒-๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๓ และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เข้ารับสิทธิด้วย

	 	 	 (๕)	 ยางพารา	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ อนุมัติในหลักการโครงการ

ประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที ่๑ วงเงนิรวมทัง้สิน้ ๒๔,๒๗๘,๖๒๖,๕๓๔ ล้านบาท และได้ก�าหนด

ราคากลางอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราค่าชดเชยรายได้ในรอบที่ ๑ ดังนี้

ประเภท
ราคาประกันรายได้

(บาท/กิโลกรัม)

ราคากลางอ้างอิงการขาย 

(บาท/กิโลกรัม)

ราคาชดเชย

(บาท/กิโลกรัม)

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ๖๐.๐๐ ๓๘.๙๗ ๒๑.๐๓

น�้ายางสด DRC 100 % ๕๗.๐๐ ๓๗.๗๒ ๑๙.๒๘

ยางก้อนถ้วย DRC 50 % ๒๓.๐๐ ๑๖.๑๙ ๖.๘๑

	 	 	 (๖)	 การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร มีผลการด�าเนินงาน 

ดังนี้ 

ชนิด จำานวนเงิน (ล้านบาท) เกษตรกร (ครัวเรือน)

ข้าว ๑๙,๔๑๓.๑๔ ๑,๑๐๒,๒๕๐

ปาล์มน�้ามัน ๖,๐๗๘.๒๓ ๑,๖๔๕,๖๒๗

มันส�าปะหลัง ๗,๐๐๐.๙๗ ๕๔๘,๙๗๐

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๙๘๗.๖๒ ๓๓๙,๖๙๒

รวม ๓๓,๔๗๙.๙๖ ๓,๖๓๖,๕๓๙

	 	 ๓.๑.๒	 ด�าเนินมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร	

	 	 	 (๑)	 ข้าว	มีการด�าเนินโครงการ ดังนี้

    (๑.๑) สนิเช่ือชะลอการขายข้าวเปลอืกปี ๒๕๖๒/๖๓	มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ ๒๑๐,๔๒๐ ราย 

คิดเป็นข้าวเปลือก ๑.๓๔ ล้านตัน มีการไถ่ถอน ๑๖๕,๓๗๐ ราย คิดเป็นข้าวเปลือก ๑.๐๔ ล้านตัน	

	 	 	 	 (๑.๒) โครงการสนิเชือ่เพ่ือรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร	มสีถาบนัเกษตรกรเข้าร่วม 

๑๔๓ ราย คิดเป็นข้าวเปลือก ๐.๘๕ ล้านตัน 

    (๑.๓) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก มีผู้เข้าร่วม

โครงการ ๒๖๑ ราย ปริมาณข้าวเปลือก ๓.๔๘ ล้านตัน โดยเริ่มชดเชยดอกเบี้ยแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 	 	 (๒)	 มันส�าปะหลัง	มีการด�าเนินโครงการ ดังนี้

    (๒.๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส�าปะหลัง มอบสินเชื่อให้แก่

เกษตรกร จ�านวน ๕๔๒ สัญญา วงเงิน ๗๒.๐๙ ล้านบาท 

    (๒.๒) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันส�าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่ม มอบสินเช่ือ 

ให้แก่สถาบันเกษตรกร ๒๖ สัญญา วงเงิน ๔๐๘.๔๐ ล้านบาท

	 	 	 (๓)	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	มีการด�าเนินโครงการ ดังนี้

	 	 	 	 (๓.๑)	 โครงการสินเ ช่ือเพื่อรวบรวมข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และสร ้างมูลค ่าเ พ่ิม 

โดยสถาบันเกษตรกร	มีการจ่ายเงินสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร จ�านวน ๑๗ สัญญา วงเงิน ๒๕๗.๘๐ ล้านบาท

	 	 	 	 (๓.๒) การชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก

มีผู ้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ๓๘ ราย ปริมาณผลผลิตในการเก็บสต๊อก จ�านวน ๒๑๓,๙๕๔.๖๑ ตัน  

มูลค่า ๑,๗๒๘.๙๙ ล้านบาท 

    (๓.๓) การให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และสร ้างมูลค ่าเพ่ิมโดย 

สถาบันเกษตรกร มีการจ่ายเงินสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร ๑๗ สัญญา วงเงิน ๒๕๗.๘๐ ล้านบาท

  ๓.๑.๓	 ดูแลสินค้าเกษตร	พัฒนากลไกตลาด	

และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นด�าเนินการ 

ส่งเสริมนโยบาย “พาณิชย์จังหวัดเป็นเซลล์แมนจังหวัด”  

เพือ่ส่งเสริมการขายสนิค้าในระดับพืน้ที ่และเกดิการแลกเปลีย่น

ซื้อขายสินค้าผลไม้กับสินค้าอื่นของจังหวัด โดยเกิดมูลค่า 

การค้าประมาณ ๖ ล้านบาท และเกิดการเชื่อมโยงตลาด 

และกระจายผลผลิตให ้แก่เกษตรกรผู ้ผลิตสินค ้า 

ทั้งในและนอกพื้นที่ทั่วประเทศ ปริมาณรวม ๑๘,๔๒๐ ตัน 

มูลค่าประมาณ ๔๙๐ ล้านบาท 

  ๓.๑.๔	 ขยายตลาดข้าวไทย โดยจัดคณะผูแ้ทน

การค้าเจรจาขายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ เช่น การเจรจาขยายตลาดสินค้าข้าว ณ สาธารณรัฐตุรกี 

และสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีซึง่ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจสนิค้าข้าวขาว และข้าวหอมมะล ิปรมิาณรวม ๑๑,๐๐๐ ตนั 

เกิดมูลค่าการค้า ๙๕.๖๐ ล้านบาท	 รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสขยายตลาดข้าวไทย  

ณ สาธารณรัฐอิรัก 

	 	 ๓.๑.๕	 ด�าเนินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต	 ฤดูการผลิต	

ปี	 ๒๕๖๒/๖๓ เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และจัดหาปัจจัยการผลิต 

ที่จ�าเป็น โดยมีการจ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ๙,๖๒๑.๔๙ ล้านบาท 

ส่งเสริมนโยบาย 
“พาณิชย์จังหวัด

เป็นเซลล์แมนจังหวัด” 
เกิดมูลค่าการค้า ๖ ล้านบาท

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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	 	 ๓.๑.๖	 แอปพลิเคชัน	WaterSMART	 (Water	 Sustainable	Management	Revolution	 in	

Thailand) เพื่อบริหารจัดการลุ่มน�้าเหนือเขื่อนทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน 

และเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์ซึง่ท�าให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึข้อมลูสถานการณ์น�า้ ความเหมาะสมของพืน้ที ่และสามารถ

ตัดสินใจวางแผนการบริหารจัดการน�้าทุกมิติ 

	 ๓.๒	 การลดต้นทนุและเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติท่ีเหมาะสมและไม่ก่อให้เกดิภาระการเงนิการคลงัของภาครฐั	

	 	 ๓.๒.๑	 ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช	 พันธุ ์สัตว์	 ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย การตรวจสอบ

เมล็ดพันธุ์ ๘,๒๓๑ ตัวอย่าง การผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสีให้แก่เกษตรกร ๑๒,๙๔๘ ราย  

และการพัฒนาศักยภาพศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑๐ ศูนย์

	 	 ๓.๒.๒	 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	 โดยได้ด�าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็น 

ช่างเกษตรท้องถิ่นและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจ�าท้องถิ่น ๔,๗๐๕ ราย

	 	 ๓.๒.๓	 ก่อสร้างแหล่งน�้านอกเขตชลประทานและส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�้า	

ในระดับไร่นา	โดยได้ก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ๔๔,๓๙๗ บ่อ

  ๓.๒.๔	 ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร	 ให้แก่เกษตรกร 

๓๔,๔๔๔ ราย

  ๓.๒.๕	 ส ่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตร

โดยได ้ พัฒนา เส ริมสร ้ า งทั กษะอาสาส มัคร เกษตร  

๖๒,๑๙๗ ราย

  ๓.๒.๖	 ส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่					ประกอบด้วย

การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ๔,๑๗๔ แปลง การพัฒนา 

คณุภาพดิน ๙๒,๒๐๑ ไร่ และการอบรมการจัดท�าบญัชต้ีนทนุ 

๔๐,๐๐๖ ราย

ส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ 
๔,๑๗๔ แปลง
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๓.๓	 การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

	 	 ๓.๓.๑	 ด�าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร	 โดยได้พัฒนา 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร ๑๘๘,๖๗๓ ราย ในพื้นที่ ๑๑,๖๒๓ แห่งทั่วประเทศ

	 	 ๓.๓.๒	 ด�าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	 โดยได้พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร 

ปราดเปรื่อง ๕๑,๓๕๒ ราย

	 	 ๓.๓.๓	 จัดท�าแผนท่ีความต้องการใช้น�า้ของพชืด้วยเทคนคิการส�ารวจระยะไกล	โดยได้พฒันาแผนที่

ความต้องการใช้น�้าของพืชเศรษฐกิจ ๔ ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันส�าปะหลัง ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

LANDSAT-8 และดาวเทียม SENTINAL-2A ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของพืชเศรษฐกิจดังกล่าว 

	 ๓.๔	 การส่งเสรมิการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับสนิค้าเกษตร

	 	 ๓.๔.๑	 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยถ่ายทอด

เทคโนโลยีการท�าเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร ๑๒,๙๗๙ ราย 

ครอบคลุมพื้นที่ ๒๗,๘๖๓.๑๕ ไร่ และฟาร์ม ๔,๙๓๘ ฟาร์ม

 	 ๓.๔.๒	 ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	โดยการ 

อบรมเกษตรกรในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน  

๘๐๘ ราย และพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ ๑๒,๐๐๐ ไร่

	 	 ๓.๔.๓	 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	 โดยการอบรม 

ให้ความรู ้แก่เกษตรกรและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร 

สู ่มาตรฐาน ( Good Agricultural Practices: GAP)  

๒๒,๒๓๔ ราย พื้นที่ ๒๕๐,๐๔๐ ไร่ 

	 	 ๓.๔.๔	 ส่งเสริมเกษตรชีวภาพ	ประกอบด้วย การส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพืช แมลง และจุลินทรีย์ รวม ๒๐,๔๗๔ สายพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรให้แก่

เกษตรกร ๒,๓๘๔ ราย

	 	 ๓.๔.๕	 ส่งเสริมเกษตรแปรรูป	โดยมีการถ่ายทอดความรู้ แนะน�า และพัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ๓,๒๔๙ ราย การยกระดับการผลิตหม่อนไหม ๓,๐๐๐ ไร่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ๔ ผลิตภัณฑ์ และการผลิตสัตว์น�้าพันธุ ์หลักและขยายพ่อแม่พันธุ ์  

๓๑๙,๙๖๐ ตัว

	 	 ๓.๔.๖	 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร	 โดยมี SMEs  

และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงจากผลผลิตเกษตรปลอดภัย ๕๐ กิจการ  

และมีผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงได้รับการพัฒนา จ�านวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์

	 	 ๓.๔.๗	 ด�าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	 โดยการพัฒนาผู้ประกอบการ 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จ�านวน ๖๑ ราย สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ๑๘๘ ผลิตภัณฑ์

	 	 ๓.๔.๘	 ด�าเนินโครงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร	 โดยการส่งเสริมและพัฒนา SMEs  

ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เกษตรแปรรูป และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๘๐ ราย สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์ ๒๐ ผลิตภัณฑ์
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	 ๓.๕	 การดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท�ากิน	 แหล่งเงินทุน		

โครงสร้างพื้นฐาน	และปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ

	 	 ๓.๕.๑	 ด�าเนนิโครงการธนารกัษ์ประชารฐั	เพือ่แก้ไขปัญหาการบุกรกุท่ีดนิราชพสัด ุโดยได้ส�ารวจรงัวัด  

จดัท�าแผนที ่สอบสวนสทิธ ิรบัค�าร้อง เป้าหมาย ๓๑,๘๐๕ ราย ด�าเนนิการแล้ว ๒๑,๑๗๕ ราย คดิเป็นร้อยละ ๖๖.๕๘ 

และการให้เช่าทีร่าชพสัดเุพือ่อยูอ่าศัยและประกอบการเกษตร โดยมเีป้าหมาย ๑๖,๘๘๘ ราย ด�าเนนิการแล้ว ๔,๒๔๗ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๕

	 	 ๓.๕.๒	 ด�าเนนิโครงการลดดอกเบีย้เงินกูแ้ละโครงการขยายเวลาช�าระหนีเ้งนิกู้ เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน 

จากภาระหน้ีสินให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการ 

ลดดอกเบีย้เงนิกู ้มเีกษตรกรผูไ้ด้รบัสทิธเิข้าร่วมโครงการ ๗๐๔,๔๙๕ ราย หนีเ้งนิกูค้งเหลอื ๑๔๘,๒๖๑.๙๕ ล้านบาท 

และโครงการขยายเวลาช�าระหนีเ้งนิกู้ มีเกษตรกรได้รบัสทิธิเข้าร่วมโครงการ ๗๗๐,๑๘๔ ราย ๗๔,๑๗๐.๘๓ ล้านบาท

	 	 ๓.๕.๓	 ด�าเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	 ด�าเนินการสนับสนุนสินเช่ือให้แก่ชุมชน 

และเกษตรกรในชุมชนเพื่อน�าไปด�าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจของชุมชน โดยได้จ่ายสินเชื่อแล้ว ๓๔๑ แห่ง วงเงินรวม 

๙๒๙.๖๖ ล้านบาท

	 ๓.๖	 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ	

	 	 ๓.๖.๑	 ด�าเนินโครงการชุมชนไม้มค่ีา	คณะกรรมการ

บริหารแผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการ

ชุมชนไม้มีค่า ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน 

เป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่าครอบคลุมมิติท่ีเก่ียวข้อง ๖ มิติ 

ได้แก่ 

   (๑) การ วิ จั ยและพัฒนาการจั ดท� า 

ฐานข้อมลู/แอปพลเิคชนั ส�าหรบัประชาชนเพือ่ใช้ในการตดัสินใจ 

ปลูกไม้มีค่าบนพื้นที่ของตนเอง 

   (๒) การวิจัยและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน

การประเมินมูลค่าไม้เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

   (๓) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนการจัดการและการประเมินมูลค่าไม้ 

   (๔) การวิจัยด้านกฎระเบียบนโยบาย 

และนวัตกรรมทางการเงินการตลาด 

   (๕) การวิจัยพัฒนาเพื่อการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ 

   (๖) การวจัิยและพฒันาต้นแบบการพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการแปรรปู โดยมเีป้าหมาย

ให้เกิดชุมชนไม้มีค่า ๒๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ และมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ๒๖ ล้านไร่ (ภายในปี ๒๕๗๑)

	 	 ๓.๖.๒	 ส่งเสริมวนเกษตร	 ด�าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การผลิตการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีของส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้เหมาะสม

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยมีพื้นท่ีเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตร 

๔๖,๑๒๓ ไร่ และเกษตรกรได้รับการอบรม ๔,๓๙๓ ราย
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	 ๓.๗	 การส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

	 	 ๓.๗.๑	 ส่งเสริมการท�าปศุสัตว์	ประกอบด้วย 

กา รพัฒนาปรั บป รุ ง พั น ธุ ์ สั ต ว ์ แ ล ะน� า ไ ปขย าย เป ็ น 

พ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ ๑,๐๙๔,๒๕๔ ตัว	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเลี้ยงปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร ๑๓,๔๗๙ ราย การผลิต 

พชือาหารสตัว์ ๕๐,๗๖๐,๑๑๕.๗๐ กโิลกรมั การจดัศูนย์บริการ 

พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ แห่ง  

และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรผู ้เลี้ยงสัตว์ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๒๕ ราย

	 	 ๓.๗.๒	 เฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์ โดยมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ 

ทั้งนี้ มีตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ๓๑๖,๒๓๔ ตัวอย่าง และมีการจัดการ 

สวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งมีสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท�าหมัน ๑๙,๒๑๖ ตัว และมีสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

๕๗,๕๑๙ ตัว

	 ๓.๘	 การฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการรักษาทรัพยากร	

ทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

	 	 ๓.๘.๑	 ผลิตพันธุ ์ สัตว ์น�้า	 โดยการพัฒนา

และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ประกอบด ้วย การผลิตและปล ่อยลูกพันธุ ์ สั ตว ์น�้ า 

๕๗๒,๙๔๐,๐๐๐ ตัว การขุดลอกแหล่งน�้าด้วยเรือขุด  

และเคร่ืองจกัรกล ๑,๐๕๗,๓๗๗ ลกูบาศก์เมตร การก�าจดัวชัพชื 

เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งน�า้ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน การฟ้ืนฟทูรพัยากรประมง 

ในทะเลสาบสงขลา ๒๐ เขต และการบริหารจัดการ 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้า ๑๐ แห่ง

  ๓.๘.๒	 บรหิารจัดการประมงทะเลอย่างยัง่ยนื	

ด�าเนินการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากร  

และการประมงเพือ่ใช้ประกอบการประเมนิศักยภาพการผลติ

ของเรือประมง ๒,๙๕๙ ล�า

	 	 ๓.๘.๓	 ส่งเสริมอาชพีการเลีย้งสตัว์น�า้จดืโดยการส่งเสริมและพฒันาอาชีพด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้จืด 

ผ่านการฝึกอบรมเกษตรกร จ�านวน ๒,๕๒๐ ราย	และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้าจืด ๖,๗๒๐,๐๐๐ ตัว

ผลิตและปล่อย
ลูกพันธุ์สัตว์น้ำา 

๕๗๒,๙๔๐,๐๐๐ ตัว
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๔.	 การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว

	 ๔.๑	 การพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว

  ๔.๑.๑	 โครงการด้านการส่งเสรมิและสนบัสนนุอตุสาหกรรมการกฬีา	ด�าเนนิการท่องเท่ียวเชงิกฬีา	

(Sports	Tourism) มีการจัดแข่งขัน จ�านวน ๗ รายการ ได้แก่

   (๑) การแข่งขนัจกัรยาน รายการ SAT Thailand BMX Invitation ระหว่างวนัที ่๙-๑๑ สงิหาคม 

๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๒,๓๐๐ คน ชาวไทย ๗,๖๗๐ คน ชาวต่างชาติ ๔,๖๓๐ คน 

สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ�านวน ๕๒,๒๓๙,๔๐๐ บาท 

   (๒) การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ Sisaket World Championship 2019 ระหว่างวันที ่

๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๗,๒๐๐ คน ชาวไทย ๑๒,๙๘๑ คน  

ชาวต่างชาติ ๔,๒๑๙ คน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ�านวน ๑๗๓,๙๓๒,๗๘๐ บาท

   (๓) ก า รแข ่ ง ขั น วอล เ ลย ์ บ อล 

รายการ SAT Thailand Volleyball Invitation  

ระหว่างวนัที ่๒๐-๒๒ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ จงัหวดันครราชสมีา 

มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ ๒๑,๔๖๕ คน ชาวไทย ๑๘,๘๗๒ คน 

ชาวต่างชาติ ๒,๕๙๓ คน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

จ�านวน ๒๙๔,๙๖๘,๗๒๐ บาท 

   (๔) การแข่งขันรถจักรยานยนต์ 

รายการ โมโต จีพี ระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ณ จงัหวดับรุรีมัย์ มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ ๒๒๖,๖๕๕ คน  

ชาวไทย ๑๖๗,๑๓๐ คน ชาวต่างชาติ ๕๙,๕๒๕ คน สามารถสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ จ�านวน ๓,๒๐๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท

   (๕) การแข่งขันวิ่งมาราธอน บุรีรัมย ์ มาราธอน เมื่อวันที่  ๙ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น ๓๐,๑๒๐ คน ชาวไทย ๒๘,๖๑๔ คน ต่างชาติ ๑,๕๐๖ คน  

สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ�านวน ๔๕๙,๐๑๐,๔๔๐ บาท

   (๖) การแข่งขันวิ่งเทรล Ultra Trail Thailand 2020 Doi Inthanon Chiang Mai  

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

   (๗) การจัดกิจกรรมการสาธิตวิ่งเทรลและวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ทั้งสิ้น ๖๕๐ คน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๑๐,๒๑๗,๐๓๖ บาท

   ทัง้นี ้สามารถสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิรวมทัง้สิน้ จ�านวน ๔,๒๒๐,๔๒๐,๗๕๖ บาท นอกจากนี้ 

มีรายการที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการแข่งขัน จ�านวน ๖ รายการ
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  ๔.๑.๒	 ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตโควิด-๑๙	 เพื่อสร้างความมั่นใจ 

ในความปลอดภยัและสขุลกัษณะ โดยจัดท�าโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA 

เพ่ือสร้างการรบัรูแ้ละสร้างความเข้าใจในมาตรการ SHA ให้แก่ผูป้ระกอบการและเครอืข่ายในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

โดยมีสถานประกอบการประเภทโรงแรมและที่พัก สถานที่จัดประชุม และธุรกิจที่ เ ก่ียวข ้อง เข ้าร ่วม 

และผ่านมาตรฐานตามที่ก�าหนด จ�านวน ๓,๖๒๑ แห่ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓) และมีการเชื่อมโยง 

ฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA โดยเริ่มด�าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ผ่านช่องทาง 

www.thailandsha.tourismthailand.org รวมทั้งได้เปิดตัวคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค ๕ ภูมิภาค  

“Safety & Hygienic Road Trip” กระตุ้นให้เกิดการเดินทางทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ  

รวมถึงการเดินทางเพื่อประชุม อบรมและสัมมนา เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนท่องเท่ียว 

ตามแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

  ๔.๑.๓	 โครงการอาสาพาเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านกิจกรรมในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

ที่เส่ือมโทรมเพื่อท�าการฟื ้นฟู กระตุ ้นและส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมกันส่งกล้วยไม้ช้างกระกลับป่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑,๒๗๖ คน  

และสามารถสร้างการรับรู้ผ่านสื่อจ�านวน ๒,๑๓๐,๘๖๐ คน-ครั้ง

  ๔.๑.๔	 โ ค ร ง ก า ร เ มื อ ง ไ ท ย		

ใคร	ๆ	ก็เที่ยวได้ ขยายโอกาสทางการท่องเที่ยว 

ให้แก่คนไทยทีม่รีายได้ต�า่กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดอืน 

รวมทั้งคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทั้งเด็ก และคนชรา 

โดยจัดกิจกรรมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์

งานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานตักบาตรดอกไม้

ประเพณีช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมการท่องเท่ียว 

เพ่ือการเรียนรู้ ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า 

จากการด�าเนินโครงการสามารถสร้างการรบัรูส้ือ่ 

จ�านวน ๔๙,๘๖๕,๑๗๓ คน-ครั้ง และมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน ๗๐,๐๐๐ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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  ๔.๑.๕	 โครงการส ่ ง เส ริมการท ่ อง เที่ ยว ในวันธรรมดา  ส ่ ง เสริ มการขาย เพื่ อกระ ตุ ้ น 

การท่องเที่ยวในวันธรรมดา สนับสนุนการจัดสัมมนาของกลุ่ม Corporate/SMEs Start up ผู้ประกอบการท่องเที่ยว  

สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟในวันธรรมดา โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการสนับสนุนการจัดการ 

แข่งขันกอล์ฟ Top Form One Day Tour และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑๕๐ คน จัดท�าสื่อออนไลน ์

ผ่านเว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand.com และ Facebook วันธรรมดาน่าเที่ยว สร้างการรับรู้  

จ�านวน ๙,๗๙๗,๑๙๓ คน-ครั้ง

  ๔.๑.๖	 พัฒนาพื้นท่ีต้นแบบด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

และใช้แนวทางการท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืในการกระจายรายได้เพือ่ยกระดบัและพฒันาคณุภาพชวีติของคนในท้องถิน่ 

ได้แก่ ๑) พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๒) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สร้างสรรค์ ๔) บรูณาการร่วมกบัทกุภาคีพฒันาขีดความสามารถในการบรหิารจดัการการท่องเท่ียว ๕) ส่งเสรมิมาตรฐาน 

การท่องเที่ยว ๖) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และ ๗) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ 

และกิจกรรมให้กับชุมชนและพื้นที่ โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

  	 (๑) ด�าเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล (Tourism  

for All) โดยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน 

และแหล่งท่องเทีย่ว ด�าเนินการในพ้ืนที ่เช่น พืน้ท่ีพเิศษเมอืงพทัยา 

จังหวัดชลบุรี พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

และพื้นที่พิเศษเลย จังหวัดเลย 

   (๒) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู ่ระดับสากล จัดท�าโครงการ 

สร้างและพัฒนาการสื่อความหมายในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยได้ 

พัฒนานักส่ือความหมายให้กับจังหวัดเพชรบุรี  ๕ ชุมชน 

ประจวบคีรีขันธ์ ๕ ชุมชน กระบี่ ๕ ชุมชน ให้สามารถถ่ายทอด

เรื่องราวให้แก่ผู้มาเยือนได้รับฟังและเป็นการยกระดับมาตรฐาน

การให้บริการด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

   (๓) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก  

(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้ประกาศรับจังหวัดสุโขทัย

เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

   (๔) ด�าเนินโครงการพัฒนาโรงแรมที่พักให้ได้มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Green Hotel) โดย ๑ ปีทีผ่่านมา ได้พัฒนามาตรฐาน Green Hotel ให้แก่ผูป้ระกอบการโรงแรมทีพ่กัในพ้ืนทีพ่เิศษ

เมืองพัทยา พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร 

   (๕) ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) โดยการยกระดับ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ๘๑ ชุมชน สามารถสร้างรายได้เสริมและสร้างอาชีพเสริมซึ่งก่อให้เกิด 

ผลประโยชน์ทางตรงแก่คนในชุมชนไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ คน 

89รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



   ทัง้น้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ส่งผลให้นกัท่องเทีย่วสนใจเดนิทางท่องเทีย่ว 

ในประเทศเพิม่ขึน้ เป็นโอกาสในการดงึดูดให้นักท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วชมุชน โดยได้พฒันาเส้นทางท่องเทีย่ว 

เชื่อมโยงชุมชน ๒๐ เส้นทาง และมีบุคลากรจากภาคเอกชนของสมาคมท่องเที่ยวและสมาคมมัคคุเทศก์ 

เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ชุมชน

  ๔.๑.๗ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล	 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่ม ทั้งทางทฤษฎ ี

และการปฏิบัติ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและชลบุรี รวมถึงลงพื้นท่ีทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ 

และผู้สูงอายุในอีกหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี และระยอง

  ๔.๑.๘ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์ เครื่องหมายมาตรฐานการท ่องเที่ยวและโฮมสเตย	์

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นที่รู ้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 

เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 

การท่องเที่ยวไทย

  ๔.๑.๙ จัดอบรม	 “จิตอาสาบริการนักท ่องเที่ยว”	 ในพระราชพิธี เสด็จพระราชด�าเนิน	

เลียบพระนคร	 โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒		

จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเสริมสร ้างความรู ้  ความเข ้าใจเก่ียวกับการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร  

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น  

“จิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว” เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่รอรับเสด็จเมื่อวันที่  

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน

  ๔.๑.๑๐  เปิดตัว	 “เว็บแอปพลิเคชัน	

Thai	 Standard	 Boat	 เรือรับจ้างเพ่ือการท่องเท่ียว	

ได ้ รับการรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย”		

โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชัน  

Thai Standard Boat ซึง่จะช่วยให้นกัท่องเทีย่วสามารถ

สืบค้น ตรวจสอบข้อมูลของเรือโดยสารท่องเที่ยว 

ที่ผ ่านมาตรฐานความปลอดภัยของเรือโดยสาร  

รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว

ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ข้อควรปฏิบัติ 

ในการโดยสารเรือความหมายของธงสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  

กองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

สภาพภูมิอากาศก่อนเดินทาง และข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือ 

นักท่องเที่ยว ซึ่งได้จัดท�าเป็น ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

  ๔.๑.๑๑  จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในพื้นที่/ภูมิภาค  

เพ่ือยกระดับคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถรองรับ 

นกัท่องเท่ียวทัง้ในด้านคุณภาพและปรมิาณ โดยมผู้ีประกอบการด้านท่ีพักนักเดนิทางในพืน้ท่ี เช่น จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

สงขลา พัทลุง และตรัง และมีผู ้เข้ารับการอบรม ๒๙๙ คน และผู ้สมัครเข้าร่วมโครงการที่พักนักเดินทาง  

Home Lodge ภาคใต้ ๑๓๓ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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  ๔.๑.๑๒  โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว	 (Safety	 Zone)	 สร้างต้นแบบ 

เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวให้เป็นพื้นท่ีท่องเที่ยวปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว โดยการสร้างองค์ความรู้ 

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและชุมชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น 

ด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบให้เป็นท่ีรู้จัก 

แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

  ๔.๑.๑๓		 พัฒนา	 ปรับปรุง	 และต่อยอดแหล่งท่องเที่ยว

และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้มีความน่าสนใจและทันสมัย	

รวมทั้งปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสร ้างคุณค่า 

และสร ้างความประทับใจแก ่นักท ่องเที่ ยว นัก เ รียน นัก ศึกษา  

และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชม โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- 

๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีประชาชนและนักท่องเท่ียวเข ้าเย่ียมชม 

แหล ่งท ่องเที่ยวและแหล ่งเรียนรู ้ทางศิลปวัฒนธรรม ประมาณ 

๗,๗๒๐,๐๐๐ คน

  ๔.๑.๑๔		 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เพ่ือให้บริการประชาชน ได้แก่ ๑) พัฒนาระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู ้ศิลปวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยี  

QR/AR	Code บน Application Smart Museum ๒) ระบบอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง (Virtual Historical 

Park) ๓) ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) ๔) ระบบศิลปากรออนไลน์ (Silpakorn Online)  

๕) ระบบ AR Smart Heritage ๖) ระบบคลังข้อมูล Digital ๗) ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม  

(Geographic Information System: GIS) ๘) ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ และ ๙) ระบบบริการหนังสือ 

หนังสือพิมพ์ และวารสารออนไลน์

  ๔.๑.๑๕		 โครงการสร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัยเพือ่ต่อยอดทนุทางวัฒนธรรม	(4DNA) โดยสรา้งสรรค์

ผลงานการออกแบบที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ชลบุรี ราชบุรี 

และภูเก็ต และได้ชุดผลงานการออกแบบที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด จ�านวน ๓๓ ชุด

  ๔.๑.๑๖		 พัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยจัดท�าโครงการ

สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๓ ผลิตสื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ 

รายการ “ชุมชนสืบไทย” ออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง ๓๔ 

 ๔.๒	 การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด	

โดยจัดท�าโครงการบ�ารุงรักษาระบบบูรณาการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว	

๑๑๕๕	 ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย	์	

ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 (ต่อเนื่อง) นักท่องเที่ยวสามารถ

ใช้บริการคู่สายโทรศัพท์แบบ Digital (ISDN) 1 PRI (E1) และบริการ 

Network Internet พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับหน่วยงาน 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน ๓๗ แห่ง เพื่อเชื่อมต่อ 

กับศูนย์ปฏิบัติการ Call Center management CTI และสามารถ 

ใช้ระบบส�าหรับบริการ Call Center ประกอบด้วย ๑) IP PABX  

๒) ACD  ๓) IVR ๔) Voice recording ๕) Call Center management  

และ ๖) CTI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๕.	 การพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า	 การบริการ	 และการลงทุน	
ในภูมิภาค

	 ๕.๑	 การส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหา	

สินค้าชายแดน

  ๕.๑.๑	 ผลักดนัการค้าชายแดนและผ่านแดน 

ได้ขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งเร่งรัดการเปิดด่าน 

เพื่อเสริมสร้างมูลค่าการค้าชายแดนให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สามารถ

สร้างมูลค่าการค้าชายแดนได้เป็นรวม ๑.๐๒ ล้านล้านบาท 

โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑)	 ก า รล งพื้ น ท่ี รั บฟ ั ง ป ัญหา  

ร่วมประชุมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ดังนี้

     (๑.๑)	 ชายแดนไทย-มาเลเซีย เร่งรัดก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากร 

สะเดาแห่งใหม่กับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม และด�าเนินโครงการเมืองยางพารา (Rubber City) รวมท้ังผลักดัน 

การขนส่งสินค้าของประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันสามารถขนส่งสินค้าผ่านด่านถาวร ๓ แห่ง ได้แก่  

ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านประกอบ และด่านสะเดา ณ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     (๑.๒)	 ชายแดนไทย-เมียนมา ได ้เป ิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งท่ี ๒  

อ�าเภอแม่สอด ตัง้แต่วนัที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมทัง้ได้ปรบัเกณฑ์มลูค่าการขนส่งสนิค้าผ่านด่านพระเจดย์ีสามองค์ 

จังหวัดกาญจนบุรี จากเดิม ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

     (๑.๓)	 ชายแดนไทย-สปป.	 ลาว แก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้า

บ้านนาหินโหง่น อ�าเภอนาตาล จังหวดัอบุลราชธาน ีส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถส่งออกสนิค้าโดยไม่ต้องขออนญุาต

จากกองก�าลงัสรุนารีอกีต่อไป (แจ้งให้จังหวดัทราบก่อนด�าเนนิการส่งออกเท่านัน้) มผีลตัง้แต่วนัที ่๒๘ มถินุายน ๒๕๖๓

สร้างมูลค่า
การค้าชายแดน

ได้เป็นรวม 
๑.๐๒ ล้านล้านบาท

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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     (๑.๔)	 ชายแดนไทย-กมัพชูา เร่งรดัการเปิดใช้สะพานหนองเอีย่น-สตงึบท เป็นการช่ัวคราว 

เพื่อลดความแออัดการขนส่งสินค้าผ่านด่านบ้านคลองลึก

     (๑.๕) ชายแดนไทย-สปป.	ลาว-เวียดนาม-จนี โดยประสานเปิดด่านโหยวอีก้วน เมอืงผงิเสยีง 

ของสาธารณรฐัประชาชนจีน กบัเมอืง Langson ของสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม (สาธารณรฐัสังคมนิยมเวยีดนาม-

สาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งมีปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และเจรจาเปิดด่านตงซิง  

ซ่ึงเป็นด่านใหม่มีชายแดนต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย ให้สามารถข้ามแดน 

ผ่านสาธารณรัฐแห่งประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชาได้ 

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส่งผลให้การส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนสะดวกยิ่งขึ้น

   (๒)	 การจัดงานมหกรรมการค ้าชายแดน โดยจัดงานมหกรรมการค ้าชายแดน 

และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษมุกดาหาร-สะหวันนะเขต “สานสัมพนัธ์การค้า เชือ่มโยงสองฝ่ังโขง” ณ จงัหวดัมกุดาหาร  

มกีารลงนามบันทกึความร่วมมอืทางธรุกจิไทย-สปป. ลาว จ�านวน ๕ คู ่เกดิมลูค่าการค้ารวม ๓๒๒ ล้านบาท และจดังาน 

มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดนราธิวาส สามารถเจรจาจับคู่ธุรกิจ ๒๐๑ คู่ เกิดมูลค่าการค้า ๘๒.๑๗ ล้านบาท

  ๕.๑.๒	 ด�าเนนิโครงการพธิกีารศลุกากรตรวจปล่อยของเป็นบางส่วน	ปัจจบุนัผูป้ระกอบการสามารถ 

ส่งข้อมูลใบขนสินค้าและช�าระภาษีอากรล่วงหน้าได้ รวมถึงสามารถรับสินค้าบางส่วนออกจากอารักขาศุลกากรได้ 

โดยไม่ต้องรอให้สินค้าเข้ามาครบถ้วนก่อน

	 ๕.๒	 การส ่ง เสริมธุ รกิจการค ้าปลีกพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Commerce)

	 	 ๕.๒.๑	 ด�าเนินโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน		

e-Commerce	 มีผู ้ประกอบการข้ึนทะเบียนในระบบ 

ตามโครงการฯ เพื่อน�าสินค้ามาจ�าหน่ายผ่านเว็บไซต์  

www.thailandpostmart.com จ�านวน ๒,๕๓๒ ราย 

สร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

และกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ดังนี ้๑) ยอดจ�าหน่ายผ่านเวบ็ไซต์ฯ ๑๕.๑๙ ล้านบาท 

และ ๒) ยอดจ�าหน่ายแบบออฟไลน์ ๕๒.๕๙ ล้านบาท

	 	 ๕.๒.๒	 ด�าเนินโครงการชิม	 ช้อป	 ใช้	 @Thailandpostmart	 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้  

๑) ยอดการช�าระเงินผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com ระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

จ�านวน ๒๔๕,๕๔๔ ล้านบาท และ ๒) ยอดการช�าระเงินผ่านจุดออฟไลน์ผ่านท่ีท�าการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่  

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จ�านวน ๔๑,๖๗๔ ล้านบาท รวมยอดการช�าระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 

จากทุกช่องทาง ๒๘๗,๒๑๘ ล้านบาท

 ๕.๓	 การปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการการน�าเข้าส่งออกสนิค้าบรเิวณด่านชายแดน	โดยน�าระบบตรวจสอบ 

ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์และกล้องวงจรปิด (x-Ray/CCTV) มาใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า  

ซ่ึงได้ติดตั้งและตรวจรับระบบ X-Ray แล้ว และอยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติส�าหรับการตรวจ 

ปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/CCTV VSI LPRs เพื่อน�าไปจัดท�าร่างระเบียบปฏิบัติส�าหรับการตรวจปล่อยสินค้า 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้องแม่นย�าและเสริมสร้าง 

ความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า

สร้างรายได้
ให้กับประชาชน 
ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร

93รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



๖.	 การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

	 ๖.๑	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับ	

การขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

	 	 ๖.๑.๑	 พัฒนาระบบขนส่งทางบก

	 	 	 (๑)	 โครงการทางหลวงพิเศษ

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑.	โครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง	(Motorway)	

สายพัทยา-มาบตาพุด	

ปัจจุบันด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 

ทั้งสายทางแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.	โครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง	(Motorway)	

สายบางปะอิน-สระบุรี-

นครราชสีมา

- งานโยธา ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๙๑ โดยได้มีการแบ่งออกเป็น  

๔๐ สัญญา ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ สัญญา 

- การร่วมลงทุนกับเอกชน	ให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างงาน 

ระบบการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว 

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคาดว่าจะลงนามในสัญญา 

ได้ภายในต้นปี ๒๕๖๔

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๖

๓.	โครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอ�า

- ความคืบหน้า อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบรูปแบบการด�าเนินโครงการ โดยจะประกาศเชิญชวน 

และคัดเลือกเอกชนภายในปี ๒๕๖๔ และด�าเนินการก่อสร้าง 

ในช่วงปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๙

๔.	โครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง

สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

- ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย 

ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕  

และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติด�าเนินโครงการในส่วนของงานโยธา

ช่วงต่อขยายเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร 

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๘

๕.	โครงการทางพิเศษสาย

พระราม	๓-ดาวคะนอง-วงแหวน

รอบนอกกรุงเทพมหานคร	

ด้านตะวันตก

- ความคืบหน้า ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๖.๓๗ (เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑.๓๘)

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๗

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕

94



	 	 	 (๒)	 โครงการพัฒนารถไฟ

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑.	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู	่

ระยะที่	๑	จ�านวน	๗	สายทาง	

และรถไฟทางคู่สายใหม่	

จ�านวน	๒	สายทาง

- โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๕ โครงการ ระยะทางรวม ๗๐๐ กิโลเมตร

- โครงการที่อยู่ระหว่างประกวดราคา ๒ โครงการ ระยะทางรวม ๖๗๘ กิโลเมตร

๒.	โครงการความร่วมมือระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	ในการพัฒนาระบบ

รถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง

ภูมิภาค	ช่วงกรุงเทพมหานคร-

หนองคาย	(ระยะที่	๑	ช่วง

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา)

-	งานโยธา มีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๑๔ สัญญา  

ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒ สัญญา และได้ลงนามสัญญางานโยธาแล้ว 

๕ สัญญา ทั้งนี้ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

ช่วงภาชี-นครราชสีมา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๘

๓.	โครงการรถไฟความเร็วสูง

เชื่อม	๓	สนามบิน

- ระยะที่	๑	(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) การรถไฟแห่งประเทศไทย 

อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการรื้อย้าย 

สาธารณูปโภคและกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ากัด 

และพันธมิตรอยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด มีก�าหนดเปิดให้บริการ

ในปี ๒๕๗๐

- การร่วมลงทุนกับเอกชน	อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

- ระยะที่	๒	(อู่ตะเภา-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) อยู่ระหว่างที่ปรึกษาโครงการฯ 

ศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ

๔.	โครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม	ช่วงศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย-มีนบุรี	

(สุวินทวงศ์)

- งานโยธา ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๗๒.๔๗ 

- งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

อนุมัติให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost  

โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงานโยธาฯ ส่วนตะวันตก  

และงานระบบรถไฟฟ้าทั้งเส้นทาง ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย 

อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

- ก�าหนดเปิดเดินรถ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗

๕.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	

ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย

- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างจัดจ้างส�ารวจอสังหาริมทรัพย์

- งานโยธา อยู่ระหว่างผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า 

- การร่วมลงทุนกับเอกชน	อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

- ก�าหนดเปิดเดินรถ เดือนกันยายน ๒๕๖๙

95รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๖.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู	

ช่วงแคราย-มีนบุรี

- ความคืบหน้า ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๖๖.๐๕ (เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๔๑) 

- งานโยธา	ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๘๔.๗๙

- งานระบบ	ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๗๖.๐๖

- ก�าหนดเปิดให้บริการ เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๗.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง	

ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง

- งานระยะที่	๑ ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๖๘.๐๐ (เร็วกว่าแผนร้อยละ ๖.๙๙)

- งานโยธา	ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๗๗.๕๖

- งานระบบ	ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๗๕.๔๔ 

- ก�าหนดเปิดให้บริการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๘.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	

ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

- งานโยธา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด�าเนินงานก่อสร้างงานโยธา 

ของโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา

- งานจัดกรรมสิทธิ ์อยู่ระหว่างการจัดจ้างส�ารวจอสังหาริมทรัพย์

- งานระบบ ที่ปรึกษาโครงการฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานการศึกษา 

และวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 

และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นปัจจุบัน 

- ก�าหนดเปิดเดินรถ เดือนมีนาคม ๒๕๗๐

	 	 	 (๓)	 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑.	โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย	
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ	
จังหวัดเชียงราย

- ความคืบหน้าการก่อสร้างระยะที่ ๑ ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และเตรียมเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- การร่วมลงทุนกับเอกชน	ได้จัดท�าร่างประกาศเชิญชวน  
ร่างเอกสารส�าหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน  
ทั้ง ๓ ฉบับแล้วเสร็จ โดยจะน�าเสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 
ภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ 

๒.	โครงการศูนย์การขนส่ง
ชายแดนจังหวัดนครพนม

- ความคืบหน้า อยู่ระหว่างจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย ์
ให้แก่ผู้ถูกเวนคืน โดยมีแผนจ่ายค่าทดแทนในงวดแรกภายในไตรมาส ๒  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- การร่วมลงทุนกับเอกชน	คณะกรรมการคัดเลือกอยู่ระหว่างพิจารณาเอกสาร
ประกาศเชิญชวน ค�าขอส�าหรับข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP)  
และร่างสัญญาร่วมลงทุน โดยคาดว่าจะพิจารณาร่างเอกสารแล้วเสร็จ 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะสามารถออกประกาศเชิญชวนเอกชน
เข้าร่วมลงทุนได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีแผนเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๕ 
และเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๘ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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	 	 ๖.๑.๒	 การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ

โครงการ ผลการดำาเนินงาน

๑. โครงการก่อสร้าง 

ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา

- ความคืบหน้า ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- กำาหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๔

๒. โครงการก่อสร้างทางวิ่ง  

เส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ความคืบหน้า คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- กำาหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๗

๓. โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

ดอนเมือง ระยะที่ ๓

- ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการจัดท�าขอบเขตของงาน  

(Terms of Reference: TOR) และจ้างที่ปรึกษาในการบริหารโครงการ

และควบคุมการก่อสร้าง

- กำาหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๗๐

	 	 ๖.๑.๓	 พัฒนาระบบขนส่งทางน�้า

	 	 	 (๑)	 โครงการพัฒนา

ท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	๓	เพื่อให้สามารถ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้า 

ของประเทศ โดยมีท่าเทียบเรือที่รองรับ 

การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 

เ พ่ิมขึ้น และเป ็นการสนับสนุนการเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ที่ส�าคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

โดยงานก่อสร ้างโครงการฯ (ส ่วนที่  ๑)  

งานก่อสร้างทางทะเล ได้ผู้รบัจ้างแล้ว ขณะนี้ 

อยูร่ะหว่างการสรรหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ 

(ส่วนที่ ๒) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ 

ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค

	 	 	 (๒)	 โครงการพฒันาท่าเทยีบเรอืชายฝ่ัง	(ท่าเทยีบเรอื	A)	ทีท่่าเรอืแหลมฉบงั เป็นการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งทางน�้า 

โดยเรอืชายฝ่ัง	ซึง่ได้เปิดด�าเนนิการตัง้แต่วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ (เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

	 	 	 (๓)	 โครงการพฒันาศูนย์การขนส่งตูส้นิค้าทางรถไฟ	(Single	Rail	Transfer	Operation)	

ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	 ระยะที่	 ๒	 โดยเปล่ียนรูปแบบการขนส่งทางถนนมาสู่การขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การขยายตัวของการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่างสถานีบรรจุแยกกล่องที่ลาดกระบัง-ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งช่วยลด 

ภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งโดยรวมของประเทศด้วยการพัฒนาศักยภาพระบบโลจิสติกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

ขออนุมัติด�าเนินการประกวดราคาใหม่
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	 ๖.๒	 การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง

	 	 ๖.๒.๑	 ด�าเนนิโครงการพฒันาท่าเรอืโดยสารสาธารณะเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการให้บรกิารท่าเรอื

โดยสารสาธารณะในแม่น�้าเจ้าพระยา	 เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และบ�ารุงรักษา  

ท่าเรือในแม่น�้าเจ้าพระยาให้ได้มาตรฐานปลอดภัย และยกระดับการให้บริการ ปัจจุบันได้พัฒนาและปรับปรุง 

ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือราชินี และท่าเรือสาทรแล้วเสร็จ 

	 	 ๖.๒.๒	 แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม	 ๒	 ได้น�าแนวทางการบริหารจัดการ 

การจราจรของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างในพื้นท่ีการจราจรหนาแน่น ๖ มิติ มาปรับใช้กับโครงการก่อสร้าง 

บนถนนพระราม ๒ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บริหารและบูรณาการสั่งการเพื่อควบคุม 

การจราจรแบบ Realtime การปรับเปลี่ยนเวลาอนุญาตรถบรรทุกเข้า-ออกพื้นท่ี การก�าหนดแผนงานก่อสร้าง 

ที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้ชัดเจน การก�าหนดแผนงานก่อสร้างกับโครงการที่ใช้พื้นที่ร่วมกันให้ด�าเนินการ 

ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั การประชาสมัพนัธ์สร้างการรบัรูแ้ผนการด�าเนนิโครงการ และการบูรณาการการด�าเนนิงาน 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๖.๒.๓	 ปรับปรุงและเพ่ิมช่องเก็บค่าผ่านทางพเิศษเฉลมิมหานคร	ด่านเกบ็เงนิค่าผ่านทางพิเศษสขุมุวทิ	

เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการระบายปรมิาณจราจรทีต่ดิขดับรเิวณหน้าด่านฯ และปรบัปรงุบรเิวณทีม่สีภาพการจราจร

ติดขัดให้บรรเทาลง โดยปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฯ ๓ ช่องจราจรเดิม และเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฯ 

ใหม่อีก ๒ ช่องจราจร รวมเป็น ๕ ช่องจราจร รวมทั้งปรับปรุงระบบระบายน�้าของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเดิม  

ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
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	 	 ๖.๒.๔	 ด�าเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ-ใต้	 ต้นแบบในเมืองภูมิภาค	

จงัหวดัขอนแก่น	คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกได้มมีตเิมือ่วนัที ่๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ รบัทราบผลการศกึษา 

ความเหมาะสมโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที ่๑) ก่อสร้างระบบรางเบาสายเหนอื-ใต้ ต้นแบบในเมอืงภมิูภาค 

จังหวัดขอนแก่น รวมถึงโครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางน�าร่องสายสีแดง  

(ส�าราญ-ท่าพระ) แล้ว และจะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

	 	 ๖.๒.๕	 โครงการจ้างทีป่รกึษาจดัท�าแผนพฒันา	

ระบบการจัดการจราจรเป็นพื้นที่	 ได้ติดตั้งและเปิดใช้

สัญญาณไฟจราจรเพื่อจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่าง ๆ 

มากกว่า ๕๐๐ ทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ 

การน�าระบบการจราจรเป็นพื้นที่มาใช้จะท�าให้จังหวะ

สัญญาณไฟจราจรมีความสอดคล้องกับปริมาณจราจร 

ในทุกช่วงเวลาและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด

	 	 ๖.๒.๖	 โครงการหมอรถ	 โครงการหมอคน	

และโครงการหมอถนน	 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้

รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เช่น ผู้ได้รับบาดเจ็บ รถจอดเสีย  

ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น 

	 	 ๖.๒.๗	 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ เขตเมืองด้วยมาตรการเตรียมการ	

ก่อนเข้าฤดูฝนด้วยจิตอาสา โดยขุดลอกท่อระบายน�้าและท�าแก้มลิงในพื้นท่ีฝั ่งเหนือของกรุงเทพมหานคร 

เพื่อระบายน�้า รวมทั้งขุดลอกท�าท่อระบายน�้าและสูบน�้าในพื้นที่บางนา-ตราด สมุทรปราการ เพื่อระบายน�้า 

บนถนนศรีนครินทร์ ถนนบางนา-ตราด ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน และร่วมกับหน่วยต่าง ๆ  

ในการขุดลอกคูคลองท่อระบายน�้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน

	 ๖.๓	 การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

	 	 ๖.๓.๑	 ส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 B10 โดยส่งเสริมเช้ือเพลิงชีวภาพจากไบโอดีเซล 

ทีผ่ลติจากน�า้มนัปาล์มดิบ ซึง่เป็นการช่วยเหลอืเกษตรกรจากการซ้ือปาล์มดิบในปรมิาณมากข้ึน ยกระดบัราคาปาล์มดิบ 

และสร้างเสถียรภาพราคาให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ท้ังนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศก�าหนดลักษณะ 

และคุณภาพของน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10  

และก�าหนดให้ราคาขายปลกีน�า้มนัดีเซลหมุนเรว็ 

B10 ถูกกว่าน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B7 อยู ่ที่  

๒ บาทต่อลิตร ทั้งน้ี ปริมาณการจ�าหน่าย 

น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 ตั้งแต่วันที่  ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถงึวนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

รวม ๒,๕๖๐.๙๗๘ ล้านลิตร (ในปี ๒๕๖๓  

เฉลี่ยอยู่ที่ ๑๒.๑๕ ล้านลิตรต่อวัน)

เปิดใช้
สัญญาณไฟจราจร 

มากกว่า 
๕๐๐ ทางแยก
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ตรึงค่า Ft 
อยู่ที่ ๑๑.๖๐ สตางค์ต่อหน่วย 

ทำาให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๖๓๖๙ บาทต่อหน่วย

	 	 ๖.๓.๒	 ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก	 โดยมีการใช้เศษวัสดุเหลือใช ้

ทางการเกษตรมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการผลิตและใช้พลังงานทดแทนตามเป้าหมาย 

และประชาชนมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างรอการประกาศเปิดยืน่ข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนฯ 

แบบ Quick win ซ่ึงจะออกประกาศรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการฯ ภายหลงัจากคณะรฐัมนตรอีนมุตัเิหน็ชอบแผนพฒันา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (PDP 2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ 

	 	 ๖.๓.๓	 ด�าเนินโครงการสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งและเพื่อการเกษตร	 ส่งเสริมการติดตั้ง 

ระบบสบูน�า้พลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกรในพืน้ทีภ่ยัแล้งและพืน้ทีช่นบทห่างไกล โดยใช้กลไกเงนิกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

	 ๖.๔	 การยกระดบัโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลงังาน

ให้มีความทันสมัย	ทั่วถึง	เพียงพอ	มั่นคง	และมีเสถียรภาพ

	 	 ๖.๔.๑	 ปรบัอตัราค่าไฟฟ้าผันแปรอตัโนมตั	ิ(Ft)	

ในช่วงสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีแนวโน้ม 

ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

หรือค่า Ft ปรับเพิ่มขึ้น หรือช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมีความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย 
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ด้านไฟฟ้าและค่าครองชีพของประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานได้มีแนวทางในการบริหาร 

จัดการเพ่ือคงค่า Ft ไม่ให้ปรับเพิ่มข้ึน โดยการน�าเงินค่าใช้จ ่ายจากการก�ากับการลงทุนที่ต�่ากว่าแผน 

และจากการก�ากับฐานการเงินของการไฟฟ้ามาใช้ในการบริหารจัดการค่า Ft เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน	

โดยให้ตรึงค่า Ft อยู่ที่ ๑๑.๖๐ สตางค์ต่อหน่วย รวม ๕ รอบติดต่อกันโดยไม่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่รอบเดือน

มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒ จนถึงรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทเท่ากับ  

๓.๖๓๖๙ บาทต่อหน่วย

	 	 ๖.๔.๒	 ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน	 ครั้งท่ี	 ๓๗	 (The	 37th	 ASEAN	 Minister		

on	Energy	Meeting)	และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	เมื่อวันที่ ๒-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ประเทศไทย (เจ้าภาพ) 

สรุปสาระส�าคัญจากการประชุมฯ ได้ ดังนี้

   (๑) ด้านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน ได้มีการยืนยันการเพิ่มปริมาณการซ้ือขายไฟฟ้า 

[โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ประเทศไทย  

และประเทศมาเลเซีย] จาก สปป. ลาว ผ่านประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียท่ีปริมาณสูงสุด ๓๐๐ เมกะวัตต์  

เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

   (๒) ด้านพลังงานทดแทน รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนได้ร่วมผลักดันการก�าหนดศักยภาพ 

แหล ่งพลังงานทดแทน การส ่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และการจ ้างงานในด ้านพลังงานทดแทน  

รวมทั้งการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนตามเป้าหมายของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

   (๓) ด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้สามารถ 

ลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๓ และร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๗๓ เทียบกับปีฐาน ๒๕๔๘  

ทั้งนี้ อาเซียนสามารถลดความเข้มการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ ๒๔.๔ 

   (๔) ด้านโครงข่ายท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ มีการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซในอาเซียน 

กว่า ๓,๖๗๓ กิโลเมตร ใน ๖ ประเทศ ๑๓ จุดเช่ือมโยงผ่านแดน และมีศักยภาพรองรับก๊าซธรรมชาติ 

กว่า ๓๖.๕ ล้านตันต่อปี โดยมีสถานีเปลี่ยนสภาพก๊าซธรรมชาติ ๘ แห่ง
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   (๕) การสร้างศักยภาพของอาเซียนในการพัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานต่าง	 ๆ  

ตามการคาดการณ์การเติบโตของโรงไฟฟ้าถ่านหินภายในปี ๒๕๘๓ แนวทางการสนับสนุนเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 

และการผลักดันการจัดตั้งศูนย์องค์ความรู้ด้านถ่านหินอาเซียน

   (๖) การสนับสนุนจากทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ	 (International	 Energy	

Agency:	 IEA) ในการผลักดันประเด็นส�าคัญด้านพลังงานในอาเซียน โดยภูมิภาคอาเซียนจ�าเป็นต้องม ี

การปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านจากยุคพลังงานที่เน้นการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล 

   (๗) ความร่วมมือด้านพลังงานกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ		

(International	 Renewable	 Energy	 Agency:	 IRENA) โดย IRENA ได้น�าเสนอทิศทางของแผนปฏิบัติการ 

ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ASEAN-IRENA เพื่อสนับสนุนให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน 

เป็นร้อยละ ๒๓ ในปี ๒๐๒๕

   (๘) การส่งเสริมความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและการพัฒนานวัตกรรมส�าหรับรองรับ 

ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด

   (๙) การประชมุรฐัมนตรอีาเซยีน+๓	ด้านพลงังาน	ครัง้ท่ี	๑๖ เป็นการประชุมระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ กับคู่เจรจาอีก ๓ ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น) 

ซึ่งมีกรอบความร่วมมือหลัก ๓ ด้าน คือ ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านตลาดน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ  

และด้านพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน

   (๑๐) การประชุมรฐัมนตรเีอเชยีตะวนัออกด้านพลงังาน	ครัง้ที	่๑๒ เป็นการประชมุระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ กับคู่เจรจาอีก ๘ ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี  

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศนิวซีแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐรัสเซีย)  

ซึ่งมีกรอบความร่วมมือหลัก ๓ ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า  

และด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยที่ประชุมฯ ได้เน้นย�้าถึงความคืบหน้าในการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ 

สาขาการด�าเนินงาน ๓ สาขา ได้แก่ ประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง  

และพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทางเลือก

	 	 ๖.๔.๓	 จัดตั้ งส� านักงานกองทุนน�้ ามันเชื้ อ เพลิงและกองทุนน�้ ามันเชื้ อ เพลิง  โดยให ้มี 

กฎหมายรองรับที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรของรัฐ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหากรณีสถานการณ์ราคา 

น�้ามันเชื้อเพลิงตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงและกระทบต่อราคาปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงหรือกรณีที่น�้ามันเชื้อเพลิง

ขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ

	 	 ๖.๔.๔	 ประมูลซื้อน�้ามันปาล์มดิบเพ่ือน�าไปผลิตไฟฟ้า	 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รับซื้อน�้ามันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง รอบแรก ๑๖๐,๐๐๐ ตัน และรอบท่ี ๒ 

จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ราคากิโลกรัมละ ๑๘ บาท และให้หน่วยงานท่ีจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มดิบให้การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องซื้อผลปาล์มน�้ามัน ณ อัตราน�้ามันร้อยละ ๑๘ จากเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามัน

ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปริมาณและราคาที่ได้จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย 

	 	 ๖.๔.๕	 ขยายระบบท่อขนส่งน�้ามันไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขนส่งน�้ามันและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในการส�ารองน�้ามันทางยุทธศาสตร์

ไว้ในคลังศูนย์จ่ายน�้ามันตามแนวท่อ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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	 	 ๖.๔.๖	 ด�าเนินโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว		

(Liquefied	Petroleum	Gas:	LPG)	ส�าหรับภาคครัวเรือน	กลุ่มร้านค้า	หาบเร่	แผงลอย	ดังนี้

   (๑) การช่วยเหลือกลุ่มร้านค้าหาบเร่	 แผงลอยรายย่อย โดยยังคงให้ส่วนลดค่าก๊าซ LPG  

เป็นเงนิ ๒.๕๐ บาทต่อกโิลกรมั ส่งผลให้ราคาก๊าซ LPG อยูท่ี ่๓๒๕ บาทต่อถงัขนาด ๑๕ กโิลกรัม เป็นการด�าเนนิการ 

ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๑ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

   (๒) การช่วยเหลือโดยให้ส่วนลด	

ค ่าซื้อก ๊าซหุงต ้ม	 LPG	 ๑๐๐ บาทต ่อคนต ่อเดือน  

ให้แก่ผู ้มีรายได้น้อยที่เป็นกลุ ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอย  

ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู ้ ท่ีเคยได้รับสิทธิซื้อ 

ก๊าซหุงต้มเดิม (๘๘,๑๘๙ ราย) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถงึวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ และเมือ่วนัท่ี ๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้เห็นชอบการขยาย

ระยะเวลาการช่วยเหลือต่อไปจนถงึวันท่ี ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓ 

นอกจากนี ้ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 

ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) จึงได้ขยายเวลาการช่วยเหลือ 

ส่วนลดค่าซ้ือก๊าซหงุต้ม LPG ต่อไปจนถงึเดอืนกันยายน ๒๕๖๓

	 	 ๖.๔.๗	 แก้ปัญหาของผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 (Small	 Power	 Producer:	 SPP)	 ชีวมวล		

โดยการออกนโยบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กชีวมวล ให้สามารถเลือกรูปแบบ 

ของการรบัซือ้ไฟฟ้าจากระบบส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) เป็นรูปแบบอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงทีต่ลอดอายโุครงการ 

(Feed-in Tariff: FiT) ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารสภาพคล่องของโครงการได้มากยิ่งขึ้น 

	 ๖.๕	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าประปา

	 	 ๖.๕.๑	 ด�าเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก	ครั้งที่	๙	เป็นการมุ่งเน้นงานระบบประปา

เพื่อสร้างความยั่งยืนและเสถียรภาพของระบบน�้าดิบ ระบบผลิตน�้า ระบบส่งน�้า และระบบจ่ายน�้า ของการประปา

นครหลวงให้เกดิความมัน่คงและสามารถรองรบักบัสถานการณ์/วกิฤตการณ์ต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้ทนัท่วงที

	 	 ๖.๕.๒	 ด�าเนนิโครงการขยายการให้บรกิารน�า้ประปาอย่างทัว่ถึง	เพยีงพอ	และม่ันคง	เพือ่ให้บรกิาร 

ประชาชนที่ยังไม่มีน�้าประปาใช้ในพื้นที่ห่างไกลและมีความหนาแน่นของประชากรน้อย นอกเหนือไปจาก 

การวางท่อจ่ายน�า้ตามโครงการปรบัปรงุกจิการประปาแผนหลกั ท้ังนี ้ได้ก่อสร้างวางท่อประปาแล้วเสรจ็ รวมระยะทาง 

๔๐.๑๑๖ กิโลเมตร

ให้ส่วนลด
ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม LPG 

แก่ผู้มีรายได้น้อย 
๘๘,๑๘๙ ราย

103รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 	 ๖.๕.๓	 ด�าเนนิโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน�า้		

ค่าย้ายแนวท่อผลกระทบจากแผนงานบูรณาการพัฒนา

พืน้ทีเ่ขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก	และโครงการปรบัปรงุ

เส้นท่อ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนและการดูแลแก้ไขภายใต้การมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน โดยการช่วยเหลอืประชาชน

ในพื้นที่ห่างไกลท่ียังไม่มีน�้าประปาใช้หรือมีน�้าประปาใช ้

แต่ยังไม ่เพียงพอและทั่วถึง ให ้สามารถเข ้าถึงบริการ

น�้าประปาอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ 

การพัฒนาผังเมือง

 ๖.๖	 การแก้ปัญหาระบบระบายน�้าและระบบ

บ�าบัดน�้าเสีย

	 	 ๖.๖.๑	 ด�าเนนิโครงการก่อสร้างศนูย์บรหิาร

จัดการคุณภาพน�้า	เพื่อลดปริมาณความสกปรกของน�้าเสีย 

ที่ระบายลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะและรักษาสภาพแวดล้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพดี จ�านวน ๓ แห่ง ดังนี้

   (๑) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

จงัหวดัสมทุรปราการ อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 

ร้อยละ ๖๐

   (๒) เทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ จงัหวดั

นครปฐม อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า ร้อยละ ๒๕ 

   (๓) เทศบาลต�าบลบางปลา จังหวัด

สมทุรสาคร (แห่งที ่๒) อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 

ร้อยละ ๕๐

	 	 ๖.๖.๒	 ด�าเนนิโครงการก่อสร้างและเพิม่ประสิทธภิาพระบบรวบรวมน�า้เสยี	ซึง่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่บริการและเป็นการลดปริมาณ

ความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะได้ จ�านวน ๒ แห่ง ดังนี้

   (๑) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า ร้อยละ ๑๐

   (๒) เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง จังหวัดกระบ่ี ด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 

เตรียมเข้าพื้นที่ด�าเนินการ

ขยายการให้บริการ
น้ำาประปาอย่างทั่วถึง 

ได้มาตรฐาน 
และสอดคล้องกับ

การพัฒนาผังเมือง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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๗.	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ

	 ๗.๑	 การรกัษาคลืน่ความถ่ีและสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม	อนัเป็นสมบตัขิองชาตใิห้เกดิประโยชน์	

แก่ประเทศชาติและประชาชน	และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ	5G

	 	 ๗.๑.๑	 ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศ	 (โครงการเน็ตประชารัฐ) เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเชื่อมต่อโครงข่าย 

เนต็ประชารฐัในการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ปลายทาง (Last Mile Access) ส�าหรบัทกุภาคส่วน พร้อมทัง้ได้จดัท�าระบบ

บริหารจัดการการขอเชื่อมและใช้อุปกรณ์ (MDES Open Access: MDES-OA) เพื่อรองรับการขอเชื่อมต่อโครงข่าย 

เน็ตประชารัฐแบบเปิด ผ่านเว็บไซต์ https://mdes-oa.netpracharat.com โดยได้มีการจัดส่งข้อเสนอ 

การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ (Reference 

Access Offer: RAO) ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ยื่นเรื่อง 

ขอเชื่อมต่อ จ�านวน ๘ ราย และมีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ยืนยัน 

ขอเชือ่มต่อในระบบ MDES-OA จ�านวน ๖ ราย ซ่ึงคณะท�างานบรหิารจดัการ 

การให้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิดได้อนุมัติให้เช่ือมต่อ 

ทัง้  ๖ ราย โดยมผีูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมท�าสญัญาและเปิดให้บรกิาร

ประชาชนแล้ว ๔ ราย ประชาชนใช้บริการแล้ว ๒๔๒,๙๑๗ ครัวเรือน ทั้งนี้ 

ในส่วนของการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจ�าหมู่บ้านละ ๑ จุด 

จ�านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน นั้นมียอดผู้ใช้งาน ๒๐๔,๘๙๔,๔๒๗ ครั้ง  

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 	 ๗.๑.๒	 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข ่ายอินเทอร ์ เน็ตระหว ่างประเทศสู ่การเป ็นศูนย ์กลาง	

การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Digital	Hub)

   (๑) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ได้จัดหา 

และติดต้ังอุปกรณ์ตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม ๑๕๑ สถานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์ 

ให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

   (๒) บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ขยายความจุของงวดที่ ๑ จ�านวน 980 Gbps และงวดที่ ๒ 

จ�านวน 790 Gbps (รวมเป็น 1,770 Gbps) แล้วเสร็จ พร้อมท้ังส่งมอบสิทธิการใช้งานให้กับกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมแล้ว เมือ่วนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ และกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมได้อนญุาตให้ 

บมจ. กสท โทรคมนาคม ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น�้าระหว่างประเทศแล้ว  

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยก�าหนดให้ใช้ภายใน ๒ ปี (นับถัดจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน)  

ทั้งนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องลดอัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศจากการใช้งานระบบเคเบิลใต้น�้า 

ระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การด�าเนินการของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าบริการที่บริษัทใช ้

ในปีทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ใช้สทิธิการใช้งาน ซึง่ขณะนี ้บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้น�าสทิธคิวามจท่ีุได้รบัอนญุาตเปิดใช้งาน 

แล้ว จ�านวน 960 Gbps เพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

105รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



   (๓) บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ตอบรับการเข้าร ่วมลงทุนของระบบเคเบิลใต้น�้า  

ASIA Direct Cable (ADC) อย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงก่อสร้างและบ�ารุงรักษาระบบ  

(Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบ (Supply Contract)  

เมือ่วนัที ่๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ และมผีลบงัคบัใช้อย่างเป็นทางการในวนัท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ (เงือ่นไขการด�าเนนิงาน 

ภายหลังลงนาม จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒ เดือน โดยจ�าเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ  

๒ เดือน จึงจ�าเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

	 	 ๗.๑.๓	 ด�าเนินโครงการแผนการทดสอบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน		

(Infrastructure	Sharing)	ส�าหรบั	5G	Testbed	ได้เริม่โครงการ ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรรีาชา 

โดยบริษทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) เป็นหน่วยงานหลัก

ในการประสานงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ตอบสนอง 

กับความต ้องการของอุตสาหกรรมเป ้าหมาย 

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) มากข้ึน โดยปัจจุบัน 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วม 

ลงนามกบัพนัธมติร ๔ ราย และอยูร่ะหว่างการปรบัปรุง 

แผนการด�าเนินงานให ้สอดคล้องกับคลื่น 5G  

ย่านความถี่ 26.4-26.8 GHz โดยใช้ Enterprise 5G

	 	 ๗.๑.๔	 ด�าเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ต

สาธารณะสู่ชุมชน	 (๑๐,๐๐๐	 จุด)	 ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

ความเรว็สงู จ�านวน ๑๐,๐๐๐ จุดทัว่ประเทศ ผ่านส่ือสญัญาณ 

โครงข่ายใยแก้วน�าแสงทีค่วามเรว็ไม่น้อยกว่า 100/50 Mbps  

และผ่านสื่อสัญญาณดาวเทียมที่ความเร็วไม ่น ้อยกว่า  

4/2 Mbps

  ๗.๑.๕	 ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	

บริการอินเทอร ์เน็ตไร ้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ	

(Free	Wi-Fi)	ให้บริการระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน 

(Smart Sign On) แก่ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการรายเดิม 

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๑๓ เดือน โดยมียอดลงทะเบียน ๘๙๒,๒๐๙ ราย และยอดเข้าใช้งาน  

๑๖,๒๐๙,๙๕๙ ครั้ง นอกจากนี้ ได้เชื่อมโยงระบบ Smart Sign on กับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 

และบริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

จำานวน ๑๐,๐๐๐ จุด
ทั่วประเทศ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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	 ๗.๒	 การพัฒนาการอ�านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ	 การค้า	 การน�าเข้าส่งออก	 และโลจิสติกส์	

ในรูปแบบดิจิทัล

	 	 ๗.๒.๑	 ด�าเนินโครงการพฒันาระบบคลาวด์กลางภาครฐั		

(Government	 Data	 Center	 and	 Cloud	 service:	 GDCC)		

เพือ่ให้มรีะบบกลางในการให้บรกิาร Cloud Service ส�าหรบัหน่วยงาน 

ภาครัฐที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานโอนย้ายข้อมูล

ขึ้นระบบ GDCC แล้ว จ�านวน ๙๕ หน่วยงาน ๒๕๘ ระบบ คิดเป็น  

๑,๓๐๕ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine: VM)	

	 	 ๗.๒.๒	 ด�าเนินโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารด้านศลุกากรด้วย	Blockchain	&	TradeLens	

ซึ่งเป็นการโยกย้ายกระบวนการน�าเข้าและส่งออกสินค้าเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถท�าธุรกิจได้

คล่องตัวและได้รบัการบรกิารด้วยความสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ โดยได้มกีารใช้งานน�าร่องทีส่�านกังานศลุกากรท่าเรอื

แหลมฉบังเป็นระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

	 ๗.๓	 การส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย	

ทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด

	 	 ๗.๓.๑	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างย่ังยืน	 (Thailand	 e-Commerce		

Sustainability)	ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ด�าเนนิงานร่วมกับหน่วยงานเครอืข่าย เช่น กรมกิจการสตร ี

และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ด้านพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์ ส่งผลให้ชมุชนสามารถขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ได้แล้วทัง้สิน้ ๑๒ ชมุชน และยกระดบั

สินค้าชุมชนเพื่อขายออนไลน์ไปแล้วกว่า ๓๘ สินค้า โดยการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนได้ด�าเนินการท้ังในรูปแบบ 

การลงพื้นที่และการใช ้เครื่องมือออนไลน์ (โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙) นอกจากนี้  

ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ร ่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  

ในการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา 

และประชาชน รวมประมาณ ๒,๐๐๐ คน เพือ่ให้มทีกัษะและองค์ความรูท้ีร่องรบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม

และภาคธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

   นอกจากนี้ โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืนได้เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการสินค้าและสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ๓ กิจกรรม  

ได้แก่ ๑) การสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ	 (Model)	 แนวทางการพัฒนาด้าน	 e-Commerce โดยยกระดับสินค้า 

และบริการชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium  

Enterprises: SMEs) และก�าลังแรงงานดิจิทัล (Digital Workforce) ส่งเสริมประชาชนฐานรากในการใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาแรงงานที่เป็นนักเรียนนักศึกษาให้เป็นก�าลังแรงงานดิจิทัล

ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาโมเดลชุมชนต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าและบริการชุมชน 

107รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



ในรูปแบบของการใช้เครื่องมือทางออนไลน์ ๒) การมองภาพในอนาคต	(Foresight)	ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์		

และด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในการวางแผนการตลาดและก�าหนดกลยุทธ์

การขับเคลื่อนธุรกิจให้มีโอกาสเติบโตผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๒ พบว่า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น และการจัดท�าข้อมูล 

ผลการส�ารวจ “มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand)”  

ตัง้แต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ พบว่า มมีลูค่าเพิม่ขึน้ โดยในปี ๒๕๖๑ มมีลูค่า ๓,๗๖๗,๐๔๕ ล้านบาท และคาดว่าในปี ๒๕๖๒ 

จะมีมูลค่า ๔,๐๒๗,๒๗๘ ล้านบาท และ ๓) การสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์		

มั่นคงปลอดภัย	 ผ่านสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ (Internet for Better Life) ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ  

โดยเฉพาะกลุ ่มเด็ก เยาวชน และผู ้ สูงวัย โดยได ้มีการจัดท�าสื่อเผยแพร ่ลงบนเว็บไซต ์และเฟซบุ ๊ก 

ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มียอดการเข้าชมสะสม ๒,๐๐๖,๓๐๐ ราย การเข้าชม 

และการเข้ามามีส่วนร่วม ๙๐,๒๒๑ ราย

	 	 ๗.๓.๒	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ	 SMEs	 มีสินค้าและบริการได้รับ 

การพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๐๒,๐๐๔ ผลิตภัณฑ์ ผู ้ประกอบการได้รับการส่งเสริม 

การค้าตลาดออนไลน์ ๕๒,๑๕๐ ราย และมียอดจ�าหน่าย 

ผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ๓๒๕ ล้านบาท

	 	 ๗.๓.๓	 ด� า เนิ น โครงการ เพิ่ มศั กยภาพ	

ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย	 Digital	 Maketing	 โดยม ี

ผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการท�าธุรกิจออนไลน์ 

หรือ Digital Marketing ๘,๕๗๒ ราย ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ ๔,๑๖๖ ราย  

ผูป้ระกอบการรายเดิมทีไ่ด้รับการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในด้านทีจ่�าเป็น ๑,๖๗๔ ราย เช่น การเพิม่ช่องทางออนไลน์ 

การท�า Digital Marketing และมีผู้ประกอบการท่ีได้รับการเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการท�าธุรกิจออนไลน์ด้วย  

Digital Marketing Plan ๖๔๔ ราย

ผู้ประกอบการ
ได้รับการส่งเสริม

การค้าตลาดออนไลน์ 
๕๒,๑๕๐ ราย
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๘.	 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัยและพัฒนา		
และนวัตกรรม

	 ๘.๑	 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัย	

และพัฒนา	และนวัตกรรม

  รัฐบาลได้ด�าเนินการในหลายด้านเพื่อพัฒนา

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อความก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็น 

และมีกลไกด�าเนินการที่บูรณาการทั้งระบบ เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า 

ให ้ มีขีดความสามารถในการแข ่งขันที่สู งขึ้น  ได ้แก ่  

๑) บริหารจัดการพื้นที่ให้เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์

เช ่น (๑) พัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

โดยพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อมทางด้านการเกษตรเพื่อเป ็นการเกษตรอัจฉริยะ  

(๒) บริหารจัดการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชเพื่อเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลของโลกและถ่ายทอดความรู้  

และ (๓) สร้างศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการในการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 

การเกษตร วทิยาศาสตร์ชวีภาพ การอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื และความหลากหลายทางชวีภาพด้านแมลงทีเ่กีย่วข้องกบั 

การเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ๒) สร้างพื้นฐานแห่งการพัฒนา เช่น (๑) ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ให้เข้มแข็ง โดยควบคุมคุณภาพตั้งแต ่

ขั้นตอนการวิจัยจนถึงกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (๒) วิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน 

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โดยด�าเนินงาน 

ผ่านสถาบนัอดุมศกึษาในรปูแบบเครอืข่าย จ�านวน ๙ เครอืข่าย 

ทั่ วประเทศ (๓) ด�า เนินโครงการระบบฐานข ้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์จัดท�ารายงาน

และเผยแพร ่ (๔) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค ้า 

และบริการเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(Small and Medium Enterprises: SMEs) มีเครื่องมือวัด 

และทดสอบที่จ�าเป็นต่อการออกแบบ ประกันคุณภาพ  

มีความถูกต ้อง และสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม ่  

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และ (๕) พัฒนาก�าลังคน 

และสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน โดยสนับสนนุ 

ทุนการศึกษาและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรและสร้างเคร่ืองก�าเนิดแสงซินโครตรอนขนาดใหญ่ 

ทีม่ปีระโยชน์ต่อการใช้งานอย่างกว้างขวาง ๓) พฒันาบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และนวตักรรม	โดยพฒันาบคุลากร

ทางการตรวจสอบและรับรองของประเทศให้มีสมรรถนะด้านระบบงานคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  

รวมทั้งยกระดับและจ้างงานบุคลากรต�าแหน่งงานทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม  

109รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



และ ๔) ส่งเสริมการยกระดับและต่อยอดทางเทคโนโลยี ได้แก่ (๑) ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต ์

และชิ้นส่วนยานยนต์ ๔.๐ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่พัฒนาในประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิต สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการผลิตรูปแบบใหม ่

ทีส่ร้างมลูค่าเชงิพาณิชย์ รวมทัง้ส่งเสรมิผูป้ระกอบการให้มศีกัยภาพสามารถแข่งขันในระดบัสากล (๒) ด�าเนนิโครงการ

ระบบดาวเทยีมส�ารวจเพ่ือการพฒันา (THEOS-2) เพือ่พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาองค์ความรู ้

และ (๓) ส่งเสริมการสร้างเครื่องจักรต้นแบบระดับอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนการพัฒนาและการสร้างเครื่องจักร

อปุกรณ์ทีเ่หมาะสมกับกระบวนการผลติภายในประเทศและตามความต้องการของภาคอตุสาหกรรมเพ่ือลดการน�าเข้า 

จากต่างประเทศ 

 ๘.๒	 การสร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	 รัฐบาล 

ได้สร้างระบบจัดการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัย ได้แก่ ๑) สร้างระบบข้อมูล

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ (National Research and Innovation Information System: NRIIS)  

เพ่ือให้มีระบบกลางของประเทศในการบริหารภาพรวมของการวิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นระบบท่ีมีเอกภาพ  

ปลอดภัย และสามารถก�าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง ๒) โครงการงานเลขานุการสภานโยบาย	

และระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล โดยจัดจ้างวิจัย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยในเชิงพาณิชย ์

และปฏิรูประบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ผ่านกองทุนโดยจัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็นวงเงินรวม  

(Block Grant) เพื่อตอบโจทย์ที่ส�าคัญและสามารถ

ท�าการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ๓) สนับสนุนงานวิจัย

เกีย่วกบัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙)	

โดยการขับเคลื่อนให ้ เกิดการวิจัยเชิงรุกทั้ งใน 

ระยะสั้นและระยะยาว และ ๔) โครงการพัฒนา	

เคร่ืองมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	

ในการเดินอากาศ	 โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจร 

และรักษาระดับความปลอดภัยในการจราจร 

ทางอากาศ

 ๘.๓	 การเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่	

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยน�าไปสู่การสร้างงานวิจัย 

และนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง สามารถน�าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากท่ีสุด ได้แก่  

๑) การสร้างมาตรฐานการวิจัย	 เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญในการก�ากับ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน 

การวิจัย ๒) การพัฒนา	 ประกอบด้วย (๑) พัฒนาศูนย์วิจัยเพ่ือเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตร 

ด้วยเทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน เพ่ือแก้ไขปัญหา ปรบัปรงุ และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ทางการเกษตรให้มมีลูค่าเพิม่สงูขึน้ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕

110



(๒) พฒันาระบบเคลอืบกระจกส�าหรบัโครงการหมูก่ล้องโทรทรรศน์รงัสเีชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array: 

CTA) ซึ่งเป็นโครงการมูลค่า ๔๐๐ ล้านยูโร จากความร่วมมือของ ๒๕ ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวกลาง 

ที่มีพลังงานสูง (High Energy Astroparticles) โดยประเทศไทยมีสถาบันและมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ 

ในการผลิตระบบเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ของโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ ซึ่งจะท�าให้ 

มอีงค์ความรูด้้านเทคโนโลยเีพือ่น�าไปประยกุต์ใช้กบัภาคอตุสาหกรรมได้หลากหลาย (๓) พฒันาห้องปฏบัิตกิารทดสอบ

อุปกรณ์และวัสดุดาวเทียมวิจัยอวกาศในสภาวะสุดโต่ง โดยด�าเนินการภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย 

(Thai Space Consortium: TSC) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร ้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก  

(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยจัดต้ังห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

รองรับการให้บริการประชาชนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาทางนิวเคลียร์และรังส ี

ของภูมิภาคอาเซียน และ (๕) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐาน 

ทางเศรษฐกิจหรือโครงการ BCG in Action โดยเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  

เพ่ือสร้างเศรษฐกิจไทยบนฐานนวัตกรรมตามนโยบาย

ประเทศไทย ๔.๐ BCG in Action จึงเป็นการน�านวัตกรรม 

จากงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามาสร ้างมูลค ่าเพิ่ม 

ให ้ท รัพยากรชี วภาพและวัฒนธรรมที่ หลากหลาย  

โดยใช ้ทรัพยากรที่มีในมหาวิทยาลัยร ่วมกับเครือข ่าย 

กับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ และ ๓) จัดตั้ง	

หน่วยบริการ	 ได้แก่ (๑) จัดต้ังศูนย์กลางการวิจัยพัฒนา 

และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

เพื่อบริการทดสอบจากลูกค้าในอุตสาหกรรม Aerospace  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (๒) ด�าเนินโครงการ

บริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางเก่ียวกับระบบขับเคลื่อนและห้ามล้อรถไฟ 

ครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้เพื่อรองรับเทคโนโลยีระบบขับเคล่ือน 

และห้ามล้อของรถไฟ และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบระบบรางและยานยนต์ขนส่งทางรางท่ีเป็นมาตรฐาน 

ให้มีความพร้อม สามารถทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของระบบรางและโบกี้ได้ 

BCG in Action
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศไทย

เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว
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	 ๘.๔	 การสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน	ห้องปฏิบัติการต้นแบบ	ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน�้า	 เพื่อให้ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ระดับต้นน�้า โดยรัฐบาล 

ได้สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต ้

แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจ 

เอกชนไปพร้อมกัน ได้แก่	 ๑)	 โครงการห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์		

วิจัยและนวัตกรรม	 (Future	 Lab)	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างและประเด็นท้าทายเชิงระบบที่ส�าคัญ 

ต่อการพัฒนาประเทศ และจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับเปลี่ยนเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาส�าคัญในปัจจุบัน

และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ๒) จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การออกแบบ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ ยางล้อ ยางพาราแปรรูป  

และอตุสาหกรรมอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ๓)	ยกระดบัมาตรฐานการวดัของห้องปฏิบตักิารทดสอบด้านอาหารในประเทศ		

ให้มีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงไปยังการวัดระดับปฐมภูมิได้ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมต้นแบบและถ่ายทอด 

ให้กับผู้ประกอบการ ๔)	 ให้มีการจัดตั้งโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innovation	 Service	 Plant:	

FISP)	 เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้กับผู้ประกอบการ Start up ที่มีแนวคิดพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาส 

ในการเตบิโตทางธรุกจิอย่างก้าวกระโดด โดยสามารถลดการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานและมนีกัวจิยัทีม่ปีระสบการณ์ 

และ ๕)	 ยกระดับมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบทางการแพทย ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่น 

ให้แก่ผู้ใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง

ทางการแพทย์ (Medical Hub)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕

112



๙.	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่

	 ๙.๑	 การรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่

  โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอที	 (Internet	 of	 Things:	 IoT	 Institute)	 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม

ดิจิทัลแห่งอนาคต	บนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand  

หรือ Eastern Economic Corridor of Digital: EECd) อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย  

ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Co-creation Center) ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมไอโอที (IoT Innovation  

Center) ศนูย์พฒันามาตรฐานนวตักรรมดจิทัิล (IoT Standardization Lab) และศนูย์กลางเครอืข่ายนวตักรรมนานาชาติ 

(International IoT Consortium Center) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการดังกล่าว

	 ๙.๒	 การเร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	 and	 Medium		

Enterprises:	SMEs)	ทั้งในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้

	 	 ๙.๒.๑	 ด�าเนนิการพฒันาผู้ประกอบการ	SMEs	

สู่สากล	 มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๒๕,๓๔๗ ราย 

ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการ	

สร้างนักธุรกิจรุ ่นใหม่ และยกระดับธุรกิจบริการ รวมทั้ง 

ส่งเสริมอาหารไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยมอบ 

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และสนับสนุนการน�าระบบ

แฟรนไชส์มาขยายกิจการ	 ๒) การส่งเสริมตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยจัดอบรมให้ความรู้ 

ด้านการค้าออนไลน์ในการท�าธุรกิจผ่าน Social Media  

และ e-Marketplace แก่กลุม่นักศึกษา ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่  

พัฒนา
ผู้ประกอบการ 
๒๕,๓๔๗ ราย
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และเกษตรกรทั่วประเทศ ๓) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและสินค้าเกษตรเข้าสู่การค้าออนไลน์  

โดยสร้างชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ ๑๗ ชุมชนต้นแบบ และสามารถขายสินค้าทางออนไลน์มูลค่าประมาณ  

๑๒ ล้านบาท และ ๔) การสร้างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่

	 	 ๙.๒.๒	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต	(SMEs	Regular	Level) ได้ส่งเสริม 

และพัฒนาผูป้ระกอบการ โดยให้องค์ความรูด้้านการบรหิารจดัการ การตลาด การผลติ การเงนิ และให้ปรกึษาแนะน�า

เชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น สร้างมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ ์

ให้มคีวามสร้างสรรค์ รวมทัง้ต่อยอดจนสามารถได้รบัมาตรฐานสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นรปูธรรม ตลอดจนพฒันาทกัษะ 

ความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการแข่งขนัและขยายตลาดสูต่่างประเทศ และเป็นแรงขบัเคลือ่น

ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

   (๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีูป้ระกอบการได้รบัการพฒันาศกัยภาพ เช่น ด้านการบรหิาร 

จัดการธุรกิจ ด้านบัญชีการเงินการตลาด ภาษีและกฎหมายธุรกิจ ๑๑,๐๐๙ ราย และยกระดับสมรรถนะ 

ให้เป็นเชิงลึกมากขึ้น มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจมากขึ้น ๓,๔๐๙ ราย เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ ๒.๕๘๗.๒๐ ล้านบาท

   (๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู ้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้ในด้าน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ ๕,๔๐๙ ราย ผู้ประกอบการได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะในเชิงลึกมากขึ้น  

๑,๒๐๕ ราย และได้รับการต่อยอดเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ๓๘ ราย

  ๙.๒.๓	 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย	 โดยด�าเนินการผ่านโครงการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ เช่น

	 	 	 (๑)	 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์		

(One	 Village,	 One	 Product:	 OTOP) โดยให้ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ในการแข่งขัน และสนับสนุน 

ให้มกีารพฒันาผลติภัณฑ์/บรรจภุณัฑ์ทีม่อีตัลกัษณ์จากทนุวฒันธรรมและภมูปัิญญาของท้องถิน่ รวมถงึสอดคล้องกบั

ความต้องการของตลาด โดยมีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๙๕ ราย ๘๐ ผลิตภัณฑ์

	 	 	 (๒)	 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล  

มกีารถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยแีละมาตรฐานการรบัรองตามหลกัการ ศาสนบญัญตัอิสิลาม การบรูณาการระบบ 

ฮาลาลกับมาตรฐานสากล ได้แก่ Halal-GMP Halal-HACCP รวมท้ังพฒันาศกัยภาพคณะผูต้รวจฮาลาลและเจ้าหน้าท่ี

ฮาลาลเกีย่วข้องกับการรบัรองฮาลาลและการใช้เทคโนโลยีการรับรองฮาลาลอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา จ�านวน ๑๐๐ กิจการ/๑,๖๐๐ คน

	 	 	 (๓)	 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 โดยได้พัฒนานักออกแบบ  

รวมถึงบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 

มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๒๐๐ กิจการ/๘๐๐ คน/๓๐๐ ผลิตภัณฑ์

	 	 ๙.๒.๔	 ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิด 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ 

SMEs 4.0 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๙,๗๕๗ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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 ๙.๓	 การส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการ	SMEs	โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๙.๓.๑ ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒ มผีูป้ระกอบการวสิาหกจิรายย่อย ๑๐,๓๒๑ ราย/๒,๙๕๑ กจิการ  

ได้รับการพัฒนาและยกระดับด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านบัญชี การเงิน การตลาดและกฎหมายธุรกิจ  

และมีแผนธุรกิจ ๔,๘๔๖ ราย ตลอดจนเกิดผู้ประกอบการที่สามารถยกระดับในการด�าเนินธุรกิจได้ ๒,๙๕๑ กิจการ 

เกิดมูลค่าเพิ่มจากยอดขาย ๑,๒๒๑.๗๗ ล้านบาท 

  ๙.๓.๒ ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแนวความคิดในการสร้างธุรกิจ  

๙,๗๙๓ ราย และได้รับการยกระดับให้เป็นเชิงลึกขึ้น ๒,๓๓๓ ราย 

	 ๙.๔	 การดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะ	 SMEs	 ยุคใหม่ของไทย ด�าเนินกิจกรรม 

การพัฒนาโค้ช (Train the coach) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร	มีการสร้างพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา 

ให้มคีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่น SMEs และระบบงานทีเ่กีย่วข้อง ๓,๒๒๗ ราย ประกอบด้วย 

Biz Mentor Tech Expert และ Biz Transformer

115รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)




