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 ๑.	 การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชวีติของประชาชน โดยลดข้อจ�ำกดัในกำรประกอบอำชพีของคนไทย 

กำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสำธำรณะผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมำตรฐำนหำบเร่แผงลอย 

ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนน  

ท�ำให้บ้ำนเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม แก้ไขปัญหำหน้ีสินและลดภำระหนี้สินของประชำชน

ในกองทุนหมู่บ้ำน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ หนี้สินนอกระบบ กำรฉ้อโกงหลอกลวงประชำชน 

โดยครอบคลุมไปถึงกำรฉ้อโกงหลอกลวงผ่ำนระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภำษีและกำรให้สินเช่ือ 

ที่เอื้อให้ประชำชนสำมำรถมีที่อยู ่อำศัยเป็นของตนเองได้ตำมควำมพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินท�ำกิน 

ให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้ จัดท�ำแนวทำงกำรก�ำหนดสิทธิ และกำรจัดกำรสิทธิในที่ดินของเกษตรกร

ที่เหมำะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพำณิชย์และประมงชำยฝั่ง รวมท้ังช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้ำน 

โดยยังต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนกำรประมงขององค์กรระหว่ำงประเทศ 

	 ๒.	 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบ 

บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชำชน อำทิ ผู้สูงอำยุและคนพิกำรท่ีมีรำยได้น้อย ผู้ยำกไร้  

ผู้ด้อยโอกำส และพิจำรณำขยำยควำมครอบคลุมไปยังกลุ่มมำรดำตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียน 

ที่ครอบครัวมีปัญหำทำงเศรษฐกิจ และเร่งรัดกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ 

ของคณุภำพกำรบริกำรในแต่ละระบบ ลดภำระกำรเดนิทำงไปสถำนพยำบำลของประชำชน และลดควำมแออัด 

ในโรงพยำบำลขนำดใหญ่ พฒันำโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน (อสม.) 

ระบบกำรแพทย์ทำงไกล และภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชำชนที่อยู่ในชุมชนสำมำรถเข้ำถึง 

หน่วยบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

	 ๓.	 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนกำรจัดท�ำ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมำตรกำรรองรับกำรกีดกันทำงกำรค้ำและมำตรกำร

สนับสนุนเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรส่งออกให้ผู ้ส ่งออกท่ีได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ  

ปรับปรุงทิศทำงกำรส่งออกไปยังตลำดอื่นโดยเร็ว ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจกับประเทศ 

ที่มีศักยภำพ และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และกำรท่องเที่ยว

ชุมชนเพื่อกระจำยรำยได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้ำงรำยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภำยในประเทศ 

ในช่วงที่มีข้อจ�ำกัดด้ำนกำรส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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 ๔.	 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นท่ีกำรเกษตรให้สอดคล้อง

กับระบบบริหำรจัดกำรน�้ำและคุณภำพของดินตำม Agri-Map ก�ำหนดเป้ำหมำยรำยได้เกษตรกรให้สำมำรถ 

มรีำยได้จำกผลผลติทำงกำรเกษตรทีม่คีณุภำพในสนิค้ำเกษตรส�ำคญั อำท ิข้ำว ยำงพำรำ มนัส�ำปะหลงั ปำล์ม 

อ้อย และข้ำวโพด ด้วยกำรชดเชย กำรประกันรำยได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้ำเกษตร หรือเครื่องมือ 

ทำงกำรเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงวินัยกำรเงินกำรคลังของภำครัฐในระยะยำว ส่งเสริม 

เกษตรพันธสญัญำ และศึกษำรูปแบบระบบแบ่งปันผลก�ำไรสินค้ำเกษตรท่ีเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหำ 

ข้ำวครบวงจร ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำในภำคอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ  

ส่งเสริมกำรใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรในอุตสำหกรรมพลังงำน สร้ำงนวัตกรรมและเครื่องมือทำงกำรเกษตร 

ในรำคำทีเ่ข้ำถงึได้เพือ่ลดต้นทนุกำรผลติ ควบคมุมำตรฐำนกำรใช้สำรเคมหีรอืปุ๋ยเคมใีนกำรเกษตรเพือ่น�ำไปสู ่

กำรลด ละ เลกิกำรใช้สำรเคมหีรือปุย๋เคมี โดยจดัหำสิง่ทดแทนทีม่ปีระสทิธภิำพและเป็นทีย่อมรับของเกษตรกร 

ต่อยอดภูมิปัญญำและควำมรู้ของปรำชญ์ชำวบ้ำนในกำรสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้ง 

เร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรใช้กัญชำ กัญชง และพืชสมุนไพรในทำงกำรแพทย์ อุตสำหกรรม 

ทำงกำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและกำรสร้ำงรำยได้ของประชำชน  

โดยก�ำหนดกลไกกำรด�ำเนินงำนที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทำงสังคมตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ 

อย่ำงเคร่งครัด 

 ๕.	 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรำยได้คำ่แรงแรกเข้ำและกลไกกำรปรับอัตรำ 

ค่ำจ้ำงที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงำนควบคู่กับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนผ่ำนกลไกคณะกรรมกำร

ไตรภำคี เพื่อน�ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน ควบคู่ไปกับกำรก�ำกับดูแลรำคำสินค้ำไม่ให้กระทบ 

กับค่ำครองชีพของประชำชน และสำมำรถจูงใจให้แรงงำนพัฒนำตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยน 

สำยอำชพีให้ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน อตุสำหกรรมเป้ำหมำย และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 

	 ๖.	 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูด

กำรลงทนุของภำคเอกชนในเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก เขตเศรษฐกจิพเิศษ เมอืงอจัฉรยิะ และกำรลงทนุ

ในโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีท่นัสมยั รวมทัง้วำงรำกฐำนกำรพฒันำเทคโนโลยสีือ่สำรไร้สำยในระบบ 5G ควบคูไ่ปกบั 

กำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และชุมชน ในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศ 

และตลำดโลกผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ 

ในกำรให้บรกิำรสำธำรณสขุและกำรศกึษำทำงไกล กำรสร้ำงผูป้ระกอบกำรอจัฉรยิะทัง้ในส่วนผูป้ระกอบกำร

ขนำดกลำงและขนำดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ พร้อมท้ังส่งเสริมกำรใช้ปัญญำประดิษฐ ์

เพื่อเป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต
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	 ๗.	 การเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที	่๒๑	โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรยีนรู้ใหม่ในระบบดจิทิลั ปรบัปรงุ 

รูปแบบกำรเรียนรู ้มุ ่งสู ่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรม คณิตศำสตร์ 

โปรแกรมเมอร์ และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสรมิกำรเรยีนภำษำคอมพวิเตอร์ (Coding) ต้ังแต่ระดบัประถมศกึษำ 

กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกต�ำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ 

เพื่อแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริง 

ในภำคธุรกิจ สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยดีจิทิลั สือ่ออนไลน์ และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ของคนไทย เพือ่ป้องกนั 

และลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ และสำมำรถใช้เทคโนโลยี 

เป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์และควำมสำมัคคีในสังคม  

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ�ำเป็นในกำรด�ำเนินชีวิต 

 ๘.	 การแก้ไขปัญหาทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการประจ�า  

โดยเร่งรัดกำรด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู ่ไปกับมำตรกำรทำงกฎหมำยเมื่อพบผู ้กระท�ำผิด 

อย่ำงเคร่งครัด น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด 

และเร่งรัดด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยเมื่อพบผู ้กระท�ำผิดอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ภำครัฐ 

ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชน 

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ

 ๙.	 การแก้ไขปัญหายาเสพตดิและสร้างความสงบสุขในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้	โดยเร่งรดักำรแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดโดยให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและประเทศทุกภูมิภำค ปรำบปรำมแหล่งผลิต 

และเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด ทั้งบริเวณชำยแดนและพื้นที่ภำยใน ฟื้นฟูดูแลรักษำผู้เสพผ่ำนกระบวนกำร 

ทำงสำธำรณสุข สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ และกำรยอมรับของสังคมส�ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฟื้นฟู  

และเร ่งสร ้ำงควำมสงบสุขในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต ้โดยน้อมน�ำยุทธศำสตร ์พระรำชทำน  

“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด�ำเนินกำร ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน  

ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ เร่งรัด 

กำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมส�ำหรับ 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นกำรแก้ไขปัญหำภำยในของประเทศด้วยกฎหมำยไทยและหลักกำรสำกล
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	 ๑๐.	 การพฒันาระบบการให้บรกิารประชาชน โดยมุง่สูค่วำมเป็นรฐับำลดจิทิลัทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้  

พัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ ปรับปรุงระบบกำรอนุมัติและอนุญำตของทำงรำชกำร 

ทีส่�ำคญัให้เป็นระบบดจิทิลัทัง้บคุคลและนติิบคุคล เพือ่ลดกำรใช้ดลุยพนิจิของเจ้ำหน้ำทีร่ฐั ลดภำระค่ำใช้จ่ำย 

ของประชำชน ลดขั้นตอนที่ยุ ่งยำกเกินควำมจ�ำเป็น ลดข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำยท่ีเป็นปัญหำอุปสรรค 

ต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน แก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรค 

ต่อกำรพฒันำประเทศ ผ่ำนกำรทดลองใช้มำตรกำรด้ำนกฎระเบียบต่ำง ๆ  เพือ่ให้เกดิกำรเรียนรู้และขับเคลือ่น

กำรให้บริกำรในทิศทำงที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ

 ๑๑.	 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่กำรป้องกันก่อนเกิดภัย กำรให้ 

ควำมช่วยเหลอืระหว่ำงเกดิภยั และกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว โดยจัดระบบตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเน่ือง 

และก�ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมเพ่ือให้สำมำรถบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนให้ได้มำกที่สุด 

และทันท่วงที รวมทั้งพัฒนำกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 ๑๒.	 การสนบัสนนุให้มกีารศกึษา	การรบัฟังความเหน็ของประชาชน	และการด�าเนนิการเพือ่แก้ไข	

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	โดยเฉพำะในส่วนที่ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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๑.	 การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชีวิตของประชาชน

	 ๑.๑	 การลดข้อจ�ากัดการประกอบอาชีพ

  ๑.๑.๑	 ด�าเนินโครงการฝึกอบรมแรงงาน	

ผูส้งูอายเุพือ่เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ	เพ่ือเพิม่ทกัษะ 

และควำมรู้ควำมสำมำรถ ท�ำให้มีอำชีพ รำยได้ และสำมำรถ

พึ่งพำตนเองได้ โดยมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๗,๐๘๖ คน ท้ังน้ี  

ผู ้ผ ่ำนกำรฝึกอบรมร้อยละ ๖๗.๓๙ มีงำนท�ำภำยหลัง 

กำรฝึกอบรมและมีรำยได้เฉลี่ย ๕,๒๖๓ บำทต่อเดือน

  ๑.๑.๒ ด�าเนินโครงการฝึกอบรมแรงงาน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

(ได้แก่ ผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัยำเสพตดิ ผูต้้องขงัเยำวชนสถำนพนิจิ 

ผู ้พิกำร/ผู ้ดูแลผู ้พิกำร แรงงำนนอกระบบ ทหำรเกณฑ์ก่อนปลดประจ�ำกำร และแรงงำนตำมโครงกำร 

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ) เพื่อฝึกอำชีพและเพิ่มทักษะให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจรรยำบรรณ และสำมำรถ 

พึง่พำตนเองได้ ตลอดจนเป็นก�ำลงัแรงงำนตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยมผีูผ่้ำนกำรฝึกอบรม ๑๗,๘๐๙ คน 

ทั้งนี้ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมร้อยละ ๕๔.๘๕ มีงำนท�ำภำยหลังกำรฝึกอบรมและมีรำยได้เฉลี่ย ๗,๗๑๙ บำทต่อเดือน

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ร้อยละ ๖๗.๓๙ 

มีงานทำา
และมีรายได้

 ๑.๒	 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  ๑.๒.๑	 อ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

   (๑)	 จัดท�าระบบน�าทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานคร	

และปริมณฑลทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชัน ภำยใต้ชื่อ “NAMTANG” ซึ่งประกอบด้วยแผนผัง 

โครงข่ำยระบบกำรขนส่งสำธำรณะทั้งหมดที่ให้บริกำรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ข้อมูลระบบ 
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ขนส่งสำธำรณะท้ังทำงถนน ทำงรำง และทำงน�้ำ รวมทั้งยังมีข้อมูลจุดจอดรถ เวลำเปิด-ปิดกำรให้บริกำร  

รำคำค่ำโดยสำร และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้พิกำรและทุพพลภำพอีกด้วย

   (๒)	 เช่ือมโยงบัตรโดยสารรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนทุกระบบ โดยได้จัดท�ำ  

“บัตรแมงมุม” ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงกำรเดินทำงรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงและสำยสีน�้ำเงินได้ โดยอยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำ

ระบบเพื่อเชื่อมโยงกับ Airport Rail Link ทั้งนี้ ประชำชนสำมำรถใช้บัตรแมงมุม บัตร MRT Plus หรือบัตร Rabbit  

เพียงใบเดียวกับระบบรถไฟฟ้ำที่เปิดให้บริกำรในปัจจุบันได้ โดยสำมำรถเริ่มใช้งำนได้ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓ 

นอกจำกนี้ อยู่ระหว่ำงจัดท�ำระบบตั๋วร่วมแบบผูกบัญชีในรูปแบบ Account Based Ticketing (ABT) เพื่อรองรับ

บัตรประเภทอื่น ๆ เช่น บัตร EMV (Europay Mastercard and Visa) และ QR Code

   (๓)	 ช�าระค่าโดยสารด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 ประชำชนผู ้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

ใน กรงุเทพมหำนคร และ ๖ จังหวดั (จงัหวัดนนทบุรี ปทุมธำน ีพระนครศรอียธุยำ สมทุรปรำกำร สมทุรสำคร และนครปฐม) 

สำมำรถใช้บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐจ่ำยค่ำโดยสำรผ่ำนเครือ่งรบัช�ำระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Data Capture: EDC) 

ส�ำหรับกำรเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง สำยสีน�้ำเงิน สำยสีเขียว Airport Rail Link และรถโดยสำรองค์กำรขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ

   (๔)	 พฒันาระบบเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษส�ำหรบัประชำชนผูใ้ช้บรกิำรทำงพเิศษและทำงหลวง

พิเศษระหว่ำงเมือง (Motorway) โดยอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงอัตโนมัติ (Electronic Toll  

Collection System: ETCS) ไปสู่ระบบแบบไร้ไม้กั้น (Non-Stop lane/Multi-Lane Free Flow) และสำมำรถ 

ใช้งำนร่วมกบัระบบต๋ัวร่วมได้ นอกจำกนี ้อยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำและจดัท�ำมำตรฐำนกลำงระบบ ETCS ให้เป็นมำตรฐำน

เดียวกัน รวมทั้งศึกษำประเด็นด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับระบบ ETCS ทั้งระบบต่อไป

 ๑.๓	 กรุงเทพมหานครเมืองหลวงสตรีทฟู้ด

	 	 ๑.๓.๑	 ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอย	 โดยกำรจัดระเบียบผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย 

ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อยและสวยงำม เพือ่ให้ประชำชนผูใ้ช้ทำงเท้ำมคีวำมสะดวก ปลอดภยั ไม่กระทบต่อกำรจรำจร 

และยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนน ท้ังน้ี ได้จัดระเบียบผู้ค้ำในจุดผ่อนผันเดิมท่ีอยู่ระหว่ำง 

กำรยกเลิก จ�ำนวน ๑๗๑ จุด ในพื้นที่ ๑๘ ส�ำนักงำนเขต จ�ำนวนผู้ค้ำ ๗,๙๒๒ รำย

	 	 ๑.๓.๒	 ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครตำมโครงกำร

ถนนคนเดิน (Walking Street)	 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐบำลได้อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บริโภค 

ในกำรเลือกซื้อสินค้ำอุปโภคและบริโภคหลำกหลำยประเภทจำกผู ้ค้ำหรือผู ้ประกอบกำรท่ีได้รับกำรคัดสรร 

ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหำนคร (Bangkok Brand) และของดี ๕๐ เขตทั่วกรุงเทพมหำนคร ทั้งนี้ ได้จัดงำนดังกล่ำว 

๒ คร้ัง มีร้ำนค้ำเข้ำร่วมประมำณ ๒๔๓ ร้ำน 

และมียอดจ�ำหน่ำยสนิค้ำประมำณ ๑๘ ล้ำนบำท 

ทั้งนี้	 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐบำล 

ได้ก�ำหนดปฏิทินกำรจัดกิจกรรมตลอดท้ังปี

ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหำนคร [ได้ชะลอ 

ก ำ รด� ำ เ นิ น ก ำ ร ออก ไปก ่ อ น เ นื่ อ ง จ ำ ก 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และจะเริ่มด�ำเนิน

โครงกำรต่อไปภำยหลังสถำนกำรณ์คลี่คลำย]
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 ๑.๔	 การแก้ไขปัญหาหนี้

	 	 ๑.๔.๑	 ด�าเนินโครงการพักช�าระหนี้สมาชิก

กองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ		

โดยได้ออกระเบียบข้อบังคับเพื่อกำรพักช�ำระหนี้ ผ่อนปรน 

เงื่อนไขกำรช�ำระหนี้ รวมถึงปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ให้แก่

สมำชกิกองทนุหมูบ้่ำนหรือกองทนุชมุชนเมอืง ภำยใต้ระเบยีบ

คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ  

ว ่ ำด ้ วยกำรจั ด ต้ั งและกำรบ ริหำรกองทุนหมู ่ บ ้ ำน 

และชุมชนเมืองแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยให้พักช�ำระเงินต้นในระยะเวลำไม่เกิน ๑ ปี และส่งเฉพำะดอกเบ้ีย ท้ังนี้ มีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

เข ้ำร ่วมโครงกำรพักช�ำระหนี้ดังกล ่ำว ๒,๓๓๑ กองทุน สมำชิก ๑๗๔,๑๕๔ รำย วงเงินกู ้ ท่ีพักช�ำระ  

๕,๒๕๘.๖๕ ล้ำนบำท

	 	 ๑.๔.๒	 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

คณะอนุกรรมกำรบริหำรโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งได้อนุมัติโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

ฐำนรำกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้กับกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแล้ว ๔๙,๓๖๘ กองทุน (๕๓,๗๑๐ โครงกำร) 

รวมวงเงินงบประมำณ ๙,๘๗๓.๕๘ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๑ ของกองทุนเป้ำหมำย ๗๑,๗๔๒ กองทุน	

	 	 ๑.๔.๓	 ด�าเนินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา	 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ควำมช่วยเหลือ 

ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระหนี้และไม่สำมำรถช�ำระหนี้ได้ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด	ดังนี้

   (๑)	 ลดเบี้ยปรับลงร้อยละ	๘๐ ส�ำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้ำงช�ำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว  

๓๔,๔๙๐ รำย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๗.๖๑ ล้ำนบำท

   (๒) ลดเบี้ยปรับลงร้อยละ	 ๗๕ เฉพำะผู้กู ้ยืมที่ยังไม่ถูกด�ำเนินคดีที่ช�ำระหนี้ค้ำงท้ังหมด 

ให้มีสถำนะปกติ (ไม่ค้ำงช�ำระ) ๑๗๒,๐๔๐ รำย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐.๔๔ ล้ำนบำท

   (๓)	 พักช�าระหนี้ ให ้แก ่ผู ้กู ้ ยืมท่ีมี	

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 ๒	 ปี ส�ำหรับผู ้กู ้ยืมท่ีมีสถำนะ 

ยังไม ่ถูกด�ำเนินคดี ๖๕,๕๕๘ รำย และได ้รับอนุมัต ิ

พักช�ำระหน้ี ๑๙,๒๐๒ รำย แบ่งเป็น พักช�ำระหนี้ ๑ ป ี

๔,๓๘๔ รำย และพักช�ำระหนี้ ๒ ปี ๑๔,๘๑๘ รำย

   (๔) ผ่อนผันการช�าระหนี้	 ในกรณี

สถำนกำรณ์ที่มีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับผู ้กู ้ยืมที่ครบก�ำหนด 

ช�ำระหนี้และไม่เป็นผู ้ผิดนัดช�ำระหนี้ในปี ๒๕๖๓ โดยมี 

ผู้ที่ได้รับผ่อนผันกำรช�ำระหนี้ ๑,๔๙๘ รำย

   (๕) งดการขายทอดตลาด	 ส�ำหรับผู้กู้ยืม/ผู้ค�้ำประกันที่กองทุนฯ ได้ด�ำเนินกำรยึดทรัพย์ 

ไว้ทุกรำย โดยมีผู ้กู ้ยืม/ผู ้ค�้ำประกันมำติดต่อท�ำบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพำทชั้นบังคับคดีกับกองทุนฯ  

เพื่องดกำรขำยทอดตลำด ๗,๑๔๘ รำย

พักชำาระหนี้
ให้แก่สมาชิกกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
รวม ๕,๒๕๘.๖๕ ล้านบาท

ผ่อนผันการชำาระหนี้
ให้แก่ผู้กู้ยืม
๑,๔๙๘ ราย
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 	 ๑.๔.๔	 แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

   (๑) จับกุมผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๐-มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

รวม ๖,๐๐๒ รำย

   (๒)	 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

    (๒.๑)	 สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ากับ	 (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์)  

ตัง้แต่เดือนธนัวำคม ๒๕๖๐-มถินุำยน ๒๕๖๓ มผีูย้ืน่ค�ำขออนญุำตสะสมสทุธ ิ๑,๒๑๔ รำย ผูไ้ด้รบัอนญุำตให้ประกอบ

ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สะสม ๙๓๒ รำย (๗๔ จังหวัด) ผู้ท่ีเปิดให้บริกำรสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์สะสม ๗๘๕ รำย  

(๗๒ จงัหวดั) ทัง้นี ้ณ เดอืนมถินุำยน ๒๕๖๓ มยีอดสนิเชือ่อนุมตัสิะสมรวมทัง้สิน้ ๒๙๔,๔๘๑ บญัช ีจ�ำนวนเงนิสะสม

รวม ๗,๔๐๗.๐๘ ล้ำนบำท

    (๒.๒) สนิเชือ่รายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉกุเฉนิโดยธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร	

และสหกรณ์การเกษตร ตัง้แต่เริม่โครงกำร (เดอืนมนีำคม ๒๕๖๐) ถงึวนัทีส่ิน้สดุโครงกำร (วนัที ่๓๑ มนีำคม ๒๕๖๓)  

มีผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อสะสมรวม ๖๒๔,๓๘๔ รำย จ�ำนวนเงินสะสมรวม ๒๗,๓๖๖.๑๗ ล้ำนบำท 

   (๓) ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบของคณะอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ 

ประจ�ำกรุงเทพมหำนครและประจ�ำจังหวัด ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๙-มิถุนำยน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ประชำชน 

ขอรบัควำมช่วยเหลอืในกำรไกล่เกลีย่ประนอมหนีน้อกระบบรวมทัง้สิน้ ๑๐,๓๓๔ เรือ่ง ไกล่เกลีย่ส�ำเรจ็ ๖,๖๓๖ เร่ือง 

ไกล่เกลี่ยไม่ส�ำเร็จ ๒๖๖ เรื่อง ขอยุติเรื่องเนื่องจำกไม่สำมำรถติดต่อคู่กรณีได้หรือคู่กรณีไม่ประสงค์ไกล่เกล่ีย  

๑,๗๒๐ เรื่อง และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร ๑,๗๑๒ เรื่อง

   (๔)	 ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๙-มิถุนำยน ๒๕๖๓ มีลูกหนี้นอกระบบ 

ที่แสดงควำมประสงค์เข้ำสู ่กระบวนกำรฟื้นฟูและพัฒนำศักยภำพกำรหำรำยได้รวมทั้งสิ้น ๓ รำย ในจังหวัด

อุบลรำชธำนี 

   (๕) สนบัสนนุการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบของหน่วยงานภาครฐัและองค์กรการเงนิชมุชน

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรจัดท�ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลหนี้นอกระบบ (นร.๑) อย่ำงต่อเนื่อง
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	 	 ๑.๔.๕	 แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ความไม่

เป็นธรรม	 และการถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้	 ผู้มีอิทธิพล		

หรือนายทุน โดยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพบว่ำ 

มีเจ้ำหนี้หรือนำยทุนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ๑๑,๐๕๘ รำย  

ผู้ได้รับควำมเดือดร้อน ๑๙,๙๓๒ รำย มูลค่ำหนี้รวมท้ังสิ้น 

๓,๘๑๑.๙๑ ล้ำนบำท ทั้งนี้ ได้แก้ไข/บรรเทำควำมเดือดร้อน 

ไปแล ้ว ๖,๖๔๕ รำย โดยมีกำรเจรจำท�ำข ้อตกลง 

ระหว่ำงสองฝ่ำยและกำรมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน 

ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม

   นอกจำกนี้ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมโดยกรมสอบสวน

คดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม (ด้ำนหนี้สินภำคประชำชน)  

เพ่ือให้ค�ำปรึกษำ รับแจ้งปัญหำ และพิจำรณำกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้นอกระบบได้อย่ำงรวดเร็ว ทันท่วงที  

และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสำนงำนด้ำนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ

	 	 ๑.๔.๖	 ด�าเนินโครงการสินเช่ือ	 Soft	 Loan	 ส�าหรับบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	 (Non-bank)		

โดยให้สินเชื่อเพ่ือช่วยเสริมสภำพคล่องให้กับ Non-Bank เพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยของบริษัท 

ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ ท้ังนี้ Non-Bank ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ให้ควำมช่วยเหลือ 

ลูกหนี้ ๔,๙๔๔,๓๑๙ รำย ยอดสินเชื่อคงค้ำงสะสมที่ได้รับกำรช่วยเหลือทั้งสิ้น ๓๕๓,๑๒๕.๙๕ ล้ำนบำท  

(ข้อมลู ณ วนัที ่๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓) ซึง่ประชำชนทีเ่ป็นลกูหนีร้ำยย่อยได้รบักำรผ่อนปรนเงือ่นไขจำก Non-Bank 

เช่น กำรพักช�ำระเงินต้น กำรพักช�ำระดอกเบี้ย และกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 

 ๑.๕	 การลดอุปสรรคการประกอบอาชีพและให้ความช่วยเหลือประมงพาณิชย์	 ประมงชายฝั ่ง	 

และประมงพื้นบ้าน	ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	

	 	 รัฐบำลได้แก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำยและจัดระเบียบกำรท�ำประมงอย่ำงต่อเนื่อง  

ซึง่มีกำรตรวจตดิตำมและเฝ้ำระวงักำรท�ำประมงให้เป็นไปตำมกฎหมำย จ�ำนวน ๒๖๒,๙๘๒ ครัง้ และกำรพฒันำอำชพี 

และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม นอกจำกนี้ รัฐบำลได้จ่ำยค่ำชดเชยเยียวยำให้แก่เจ้ำของเรือ 

ที่ได ้รับผลกระทบจำกมำตรกำรของรัฐในกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน  

และไร้กำรควบคุมในปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๒๕๒ ล�ำ 

แก้ ไข/บรรเทา
ความเดือดร้อน

หนี้นอกระบบ
๖,๖๔๕ ราย
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

๒.	 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ๒.๑	 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  รัฐบำลส่งเสริมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงและใช้จ่ำยได้อย่ำงสะดวก 

และทั่วถึงขึ้น โดยด�ำเนินโครงการร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน เพื่อยกระดับร้ำนค้ำธงฟ้ำพัฒนำท้องถิ่น 

โดยจัดอบรมให้ผู ้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ๒,๕๗๒ รำย และจัดกิจกรรมเช่ือมโยงสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ระหว่ำงร้ำนค้ำธงฟ้ำฯ กบัผูผ้ลติ ๒,๗๐๗ รำย มลูค่ำประมำณ 

๑๐ ล้ำนบำท มร้ีำนค้ำสมคัรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ๑๒๑,๖๐๐ รำย 

และได้รับกำรติดต้ังเครื่อง EDC และติดตั้งแอปพลิเคชัน 

๘๗,๕๑๕ ร้ำนค้ำ ท�ำให้เกดิกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

ในกำรซือ้สนิค้ำผ่ำนร้ำนค้ำธงฟ้ำฯ รวมทัง้สิน้ ๙๐,๕๗๕.๒๓ ล้ำนบำท 

และได ้มีกำรต ่อยอดโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห ่งรัฐ  

โดยน�ำข้อมูลที่จัดเก็บได้ไปเป็นข้อมูลประกอบกำรด�ำเนิน

โครงการสวสัดกิารเพือ่การพฒันาและพึง่ตนเองอย่างยัง่ยืน	

(Productive	 Welfare)  โดยน�ำข ้อมูลครอบครัว 

ของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐใน ๗ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดรำชบุรี น่ำน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สงขลำ และภูเก็ต รวม ๗,๗๖๖ คน/ครอบครัว พร้อมทั้ง 

ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม เช่น ทุนกำรศึกษำ ฝึกอำชีพและกำรมีงำนท�ำ ซ่อมแซมที่อยู่อำศัย  

ให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำ และให้เงนิสงเครำะห์ฯ ๕๒๑ รำย รวมทัง้ได้ปรบัปรงุสวสัดกิารและคณุภาพชวีติของก�าลงัพล 

	 ๒.๒	 มาตรการเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 ผู้ที่มีรายได้น้อยและขยายสิทธิกลุ่มมารดาต้ังครรภ์	 

เด็กแรกเกิด	และเด็กวัยเรียน 
	 	 ๒.๒.๑	 ด�าเนินมาตรการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่  

๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับกำรสงเครำะห์สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 

ตำมนโยบำยรัฐบำล พร้อมเสริมสร้ำงหลักประกันทำงสังคม

ขั้นพื้นฐำนส�ำหรับผู้สูงอำยุ เพื่อให้ผู้สูงอำยุสำมำรถด�ำรงชีวิต

อยูอ่ย่ำงมคีณุภำพในสงัคม โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีผู้สูงอำยุได้รับเบี้ยยังชีพรวมทั้งสิ้น ๙,๐๙๓,๙๑๖ คน

ผู้สูงอาย ุ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

รวมทั้งสิ้น 
๙,๐๙๓,๙๑๖ คน
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	 	 ๒.๒.๒ ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยผลักดันนโยบำยกำรปรับเบี้ยคนพิกำร 

และกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับเบ้ียควำมพิกำร ออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ กำรปรับเบี้ยควำมพิกำร 

จำก ๘๐๐ บำทต่อเดือน เป็น ๑,๐๐๐ บำทต่อเดือน และระยะที่ ๒ กำรพัฒนำแนวทำงกำรจ่ำยเบี้ย ๑,๐๐๐ บำท  

เป็นกำรก�ำหนดอัตรำเบี้ยขั้นต�่ำ ๑,๐๐๐ บำทต่อเดือน และสูงสุดเท่ำกับ ๒,๒๗๐ บำทต่อเดือน โดยพิจำรณำร่วมกับ 

กรณีที่มีควำมยำกล�ำบำกทำงกำรเงินให้สมทบเพิ่ม ๑,๒๐๐ บำทต่อเดือน และกรณีที่มีควำมพิกำรระดับรุนแรง  

สมทบเพิ่ม ๑,๘๗๐ บำทต่อเดือน

  ๒.๒.๓		 ด�าเนนิโครงการเงินอุดหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ รฐับำลได้ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิและพฒันำ 

ศักยภำพกำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และกำรส่งเสริมสวัสดิกำรให้กับเด็กและเยำวชน โดยเฉพำะกลุ่มเด็กปฐมวัย  

(อำยตุ�ำ่กว่ำ ๖ ปี) ตำมแนวทำงกำรพฒันำของพระรำชบัญญตัส่ิงเสรมิกำรพฒันำเดก็และเยำวชนแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มุ ่งให้เด็กและเยำวชนมีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  

มวุีฒภิำวะทำงอำรมณ์ตำมสมควรแก่วยัโดยด�ำเนนิโครงกำรเงินอุดหนนุเพือ่กำรเลีย้งดูเด็กแรกเกดิ มุ่งหวงัให้เด็กแรกเกดิ 

ได้รับกำรดูแลท่ีมีคุณภำพ และมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย รวมถึง 

เพื่อเป็นมำตรกำรให้พ่อ แม่ หรือผู ้ปกครองน�ำเด็กเข้ำรับบริกำร 

ที่มีคุณภำพจำกรัฐอย่ำงเป็นระบบ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

รัฐบำลได้ด�ำเนินโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

โดยให้จ่ำยเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่เด็กแรกเกิด 

ทีอ่ยูใ่นครวัเรอืนท่ีสมำชกิมรีำยได้เฉลีย่ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อคนต่อปี 

ในอัตรำ ๖๐๐ บำทต่อคนต่อเดือน จนมีอำยุครบ ๖ ปี ภำยใต้กรอบ

งบประมำณของเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดท่ีมีจ�ำนวน 

๑๐,๘๗๕,๙๑๔,๐๐๐ บำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

จ�ำนวน ๗,๓๙๐,๘๗๗,๒๐๐ บำท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑๒ 
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	 ๒.๓	 การลดความเหล่ือมล�า้ของคุณภาพการบรกิารสุขภาพทัง้ระบบ	พฒันาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	เพื่อน�าไปสู่การให้บริการ

การรักษาพยาบาลที่ดีแก่ประชาชน

  ๒.๓.๑	 พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิรัฐบำลได้ด�ำเนินโครงการพัฒนา	 รพ.สต.	 ให้มีคุณภาพ	

เป็น	 รพ.สต.	 ติดดาว โดยมีมำตรกำรเพ่ือพัฒนำมำตรฐำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว ปี ๒๕๖๓  

เช่น พัฒนำคณะท�ำงำนทุกระดับให้มีมำตรฐำน สื่อสำร ชี้แจง 

ประชำสัมพันธ์นโยบำย แนวทำง และแผนพัฒนำองค์กร

คุณภำพ รพ.สต. ติดดำว และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลปฐมภูม ิ

รวมถึงพฒันำหน่วยบริกำรและเครอืข่ำยหน่วยบรกิำรปฐมภมูิ 

ในกำรจัดบริกำรดูแลประชำชน โดยขณะนี้ มีหน่วยบริกำร

ปฐมภูมิและสถำนบริกำรปฐมภูมิที่ เป ิดบริกำรในพื้นท่ี  

๑,๓๘๗ หน่วย ส่งผลให้ประชำชนได้รับกำรดูแลตำม 

หลักเวชศำสตร์ครอบครัว ๑๓,๙๒๐,๘๘๑ รำย

  ๒.๓.๒		พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์	 รัฐบำลได้ด�ำเนินกำรพัฒนำ

ชุดสิทธิประโยชน์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งได้พัฒนำโปรแกรม 

ที่ส�ำคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ พัฒนำโปรแกรมห้องสนทนำส่วนตัว (Private Chat) 

ภำยใต้แอปพลิเคชัน ชื่อ “คุยกับหมอ” และโปรแกรมระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล 

และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูสำรสนเทศทำงสุขภำพ (Health Information  

Exchange: HIE)

  ๒.๓.๓		 พัฒนาบคุลากร	อสม.	รฐับำลได้ด�ำเนนิ 

โครงการพัฒนา	 อสม.	 วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	

พ.ศ.	 ๒๕๖๓ โดยมีศูนย ์แจ ้งเตือนภัยและเฝ ้ำระวัง

และรับเรื่องร ้องเรียนปัญหำสุขภำพในชุมชนมำตรกำร

เ พ่ือป รับป รุงพัฒนำหลักสูตรและองค ์ควำมรู ้ ส� ำหรับ 

กำรพัฒนำศักยภำพ อสม. วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 

ให้มีควำมทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ สอดคล้องกับกำรพัฒนำ 

และยกระดับควำมรู้ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจ�ำบ้ำน 

พัฒนำศักยภำพ อสม. วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 

ในกำรด�ำเนนิงำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคของศนูย์แจ้งเตอืนภยั 

เฝ้ำระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหำผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ในชุมชน ให้มีประสิทธิภำพเกิดควำมเข้มแข็งและยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพ 
อสม. วิทยาศาสตร์

การแพทยช์ุมชน
ให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์
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๓.	 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

	 ๓.๑	 การเร่งรัดจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่าย	

งบประมาณ	เพ่ือให้มีเมด็เงนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจโดยเรว็	และการจัดท�าพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย	

พ.ศ.	๒๕๖๓

	 	 ๓.๑.๑	 จดัท�าร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ได้จัดท�ำ

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ 

หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำงในกำรจดัท�ำงบประมำณ 

และเป็นเครื่องมือในกำรเชื่อมโยงงบประมำณให้สอดคล้อง

และตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้

ยทุธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ แผนระดับชำติว่ำด้วย 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ และนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล รวมท้ัง 

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดท�ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ มิติกระทรวง/หน่วยงำน (Function)  

มิตินโยบำย (Agenda) และมิติพื้นที่ (Area) โดยมีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้ 

   (๑)	 จัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ตำมแนวทำงและหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรแีละอยูภ่ำยใต้กรอบพระรำชบญัญตัวินิยักำรเงนิ

กำรคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

   (๒) จัดสรรงบประมำณให้แก่หน่วยรับงบประมำณ ๓,๐๘๙,๓๖๖.๕๖ ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

๙๖.๕๔ ของงบประมำณทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๓)

   (๓) หน่วยรับงบประมำณสำมำรถด�ำเนินภำรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กรอบระยะเวลำ 

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล

   (๔) จัดวำงระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

และก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทั้งวิเครำะห์ระดับควำมส�ำเร็จ 

ในกำรด�ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

  ๓.๑.๒ จัดท�าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำคัญ 

ของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  

ซ่ึงเป็นภัยพิบัติสำธำรณะร้ำยแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปัญหำ 

จำกภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย และกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นอื่น จ�ำนวนทั้งสิ้น ๘๘,๔๕๒.๖๐ ล้ำนบำท

บูรณาการงบประมาณ
ตามมิติกระทรวง/

หน่วยงาน มิตินโยบาย 
และมิติพื้นที่
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 ๓.๒	 มาตรการตั้งรับ	 “การกีดกันทางการค้า”	 เร่งเพิ่ม	 “ช่องทาง”	 การส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลัก	

ของประเทศ ได้ด�ำเนินกำร ๔ แนวทำง ได้แก่ ๑) เจาะตลาดเชิงลึกเข้าสู่เมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

โดยมีผู ้ประกอบกำรไทยได้รับกำรส่งเสริม ๕๗๔ รำย สำมำรถสร้ำงมูลค่ำกำรค้ำ ๑,๔๔๐ ล้ำนบำท  

๒) จัดคณะผู ้แทนการค้าเยือนตลาดกลุ ่มเป ้าหมาย 

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ โดยมี

ผู ้ ประกอบกำรไทยได ้ รับกำรส ่ ง เสริ ม  ๖๔๕ รำย  

เกิดกำรจับคู ่ธุรกิจ ๒๐๑ คู่ สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำประมำณ 

๒๑,๔๐๐ ล้ำนบำท ๓) ส่งเสริมตลาดพาณิชย์ดิจิทัล 

ผ่านเว็บไซต์	 Thaitrade.com โดยมีควำมต้องกำรซื้อ 

ผ ่ ำนระบบ Buy ing  Request  ๑ ,๘๘๙ รำยกำร  

มูลค่ำกำรซ้ือขำย ๒,๕๐๒.๒๕ ล้ำนบำท และ ๔) ส่งเสริม 

การส่งออกสินค้าไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข ้ามพรมแดน	 (Cross-Border	 e-Commerce)  

โดยจัดตั้งร้ำน TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์มชั้นน�ำต่ำงประเทศ เกิดมูลค่ำกำรซื้อขำยประมำณ ๔๒๐ ล้ำนบำท 

และจดักจิกรรมจับคู่ธรุกจิกับผูน้�ำเข้ำต่ำงชำต ิเกดิมลูค่ำกำรซือ้ขำย ๕,๓๘๒.๗๕ ล้ำนบำท นอกจำกน้ี ยงัมีกำรส่งเสรมิ

อตุสำหกรรมรำยคลสัเตอร์ เช่น กำรจบัคู่เจรจำธรุกจิสนิค้ำเกษตร สนิค้ำอตุสำหกรรม สนิค้ำอญัมณแีละเครือ่งประดบั  

๓,๑๕๓ คู่ สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำรวม ๕๑,๔๔๕.๒๑ ล้ำนบำท และปรับรูปแบบกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ จำกออฟไลน์ 

เป็นออนไลน์แบบเสมือนจริง (Multimedia Online Virtual Exhibition: M.O.V.E.) ส�ำหรับธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ 

เกิดกำรเจรจำจับคู่ธุรกิจทำงออนไลน์ ๓๕๔ คู่ มูลค่ำกำรค้ำรวม ๑,๘๔๕ ล้ำนบำท

	 ๓.๓	 การส่งเสริมการท่องเที่ยว	“เมืองหลัก”	“เมืองรอง”	และ	“การท่องเที่ยววิถีชุมชน”

	 	 ๓.๓.๑	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับผู้ประกอบการ	 และชุมชน	

ด้านสินค้าและบริการท่องเท่ียว	 จัดท�ำและเผยแพร่คู ่มือมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะด้ำนกำรพัฒนำ 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมสะอำด สะดวก ปลอดภัย รวมทั้งให้ควำมรู้และตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีชุมชนท่องเที่ยวผ่ำนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว ๗๗ แห่ง



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
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	 	 ๓.๓.๒	 ด�าเนินโครงการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน	

โดยมีกำรด�ำเนินกำร ๒ พื้นที่ ได้แก่ ฝั่งพระนคร (บริเวณตลำดหัวตะเข้ เขตลำดกระบัง เฉพำะฝั่งตลำดเก่ำหัวตะเข้) 

ซึ่งผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนคร ระดับ ๕ ดำว และฝั่งธนบุรี (บริเวณชุมชน 

วัดหงส์รัตนำรำม เขตบำงกอกใหญ่) ซึ่งผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนคร ระดับ ๓ ดำว

	 	 ๓.๓.๓	 ด�าเนินโครงการสืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดศาสตร์พระราชา	 สู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	

อย่างยัง่ยนื	“บวร	On	Tour”	เป็นกำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนกำรท่องเทีย่วของชมุชนคณุธรรมน้อมน�ำหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร ๙๕๕ ชมุชนทัว่ประเทศ เพือ่ให้มคีวำมพร้อมในกำรต้อนรบันกัท่องเทีย่ว

และผูม้ำเยอืนในด้ำนสถำนที ่ด้ำนบคุลำกร และกำรจดัท�ำสือ่ประชำสมัพนัธ์เส้นทำงกำรท่องเท่ียวของชมุชน เป็นต้น

	 	 ๓.๓.๔	 ด�าเนนิโครงการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์วฒันธรรมไทย	(Cultural	Product	of	Thailand:	CPOT)

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีชุมชนและผู ้ประกอบกำรจำกชุมชนคุณธรรมและเครือข่ำยวัฒนธรรม 

ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกตำมมำตรฐำนของกระทรวงวัฒนธรรม ๑๕๐ ชุมชน จำก ๗๗ จังหวัดท่ัวประเทศ  

โดยมียอดกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ CPOT จ�ำนวน ๑๐๑ ผลิตภัณฑ์ จำก ๑๐๐ ชุมชน รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  

๓๗,๓๒๒,๗๐๔ บำท

	 ๓.๔	 การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 	 ๓.๔.๑	 บังคับใช้	 “พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้ประกอบวิสาหกิจ	

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มสภำพคล่องและชะลอกำรช�ำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และป้องกันปัญหำกำรขำดสภำพคล่อง รวมทั้ง

ป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับสถำบันกำรเงินท่ีให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบกำร SMEs หำกเกิดกำรผิดนัดช�ำระหนี้  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพและควำมมั่นคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 ๓.๔.๒	 ด�าเนินโครงการส ่งเสริมความรู ้	

ให้กับ	SMEs	ในการป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

เพ่ือให้ผู ้ประกอบกำร SMEs ที่ประกอบธุรกิจกำรค้ำ 

ระหว่ำงประเทศมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรป้องกัน 

ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินบำท จ�ำนวน ๔,๓๑๓ รำย 

และผู ้ประกอบกำร SMEs ที่ประกอบธุรกิจกำรค ้ำ

ระหว่ำงประเทศมีประสบกำรณ์และสำมำรถใช้เครื่องมือ

ป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน  

จ�ำนวน ๓,๗๑๔ รำย

SMEs 
มีความรู้เกี่ยวกับ
ความผันผวนของ

ค่าเงินบาท 
๔,๓๑๓ ราย



๔.	 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

	 ๔.๑	 การจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน�้าและคุณภาพดินตาม	Agri-Map

	 	 ๔.๑.๑	 จดัท�าฐานข้อมลูเพือ่รองรบัเขตเกษตรเศรษฐกจิ	ประกอบด้วย ๑) ปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิำพ 

ของระบบแผนทีเ่กษตรเพือ่บรหิำรจดักำรเชิงรุก (Agri-Map) ๒) ส�ำรวจและจดัท�ำเขตกำรใช้ทีด่นิส�ำหรบัพชืเศรษฐกิจ 

จ�ำนวน ๑๑ ชนดิ ได้แก่ ลองกอง ฝรัง่ สละ หน่อไม้ฝรัง่ มะเขอืเทศ ข้ำว ถัว่เหลอืงฤดแูล้ง พชืเลีย้งสตัว์ฤดแูล้ง ยำงพำรำ 

ขมิ้น และไพล พร้อมทั้งส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่สภำพกำรใช้ที่ดิน (มำตรำส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐) ในพื้นที่ ๓๖ จังหวัด  

๓) ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมำะสมส�ำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดพืช และจัดท�ำฐำนข้อมูลสนับสนุนนโยบำย 

กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ๔) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลสภำพกำรใช้ท่ีดินเชิงเลข 

(มำตรำส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐) ในพื้นที่ ๓๖ จังหวัด และ ๕) จัดท�ำแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ 

(Agri-Map Online) ของพืชเศรษฐกิจ เป้ำหมำย ๖ ชนิดพืช ได้แก่ ข้ำว ถั่วเหลืองฤดูแล้ง พืชเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 

ยำงพำรำ ขมิ้น และไพล

	 	 ๔.๑.๒	 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม	 Agri-Map	 โดยมีกำรปรับเปลี่ยน 

กำรปลูกพืชเป็นกำรปลูกแทนด้วยยำงพันธุ์ดี ๑๙,๖๗๐.๙๐ ไร่ ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่น ๙,๘๓๗.๕๐ ไร่  

นอกจำกนี ้ได้ปรับเปลีย่นพ้ืนทีส่�ำหรบัปลกูพืชอำหำรสตัว์ ดแูลสขุภำพสตัว์/ผสมเทยีมในพืน้ทีก่ำรผลติทีไ่ม่เหมำะสม

ให้ได้รับกำรปรับเปลี่ยนมำท�ำกำรปศุสัตว์ ๘๓,๑๕๕ ไร่

	 	 ๔.๑.๓	 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม	 Agri–Map โดยได้พัฒนำแพลตฟอร์มระบบ  

Agri-Map Online และ Mobile Application เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และองค์ควำมรู ้

ทำงด้ำนกำรเกษตรส�ำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทำงเลือก
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๔.๒	 การสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร	

	 	 ๔.๒.๑	 ประกันรายได้สินค้าเกษตร	ปี	๒๕๖๓	จ�ำนวน ๔ ชนิด ดังนี้

	 	 	 (๑) ข้าว คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงกำรประกันรำยได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบท่ี ๑ วงเงนิ ๒๑,๔๙๕.๗๔ ล้ำนบำท ควำมชืน้ไม่เกิน ร้อยละ ๑๕ มรีำยละเอียด 

ดังนี้

ชนิดข้าวเปลือก ราคาประกันรายได้	(บาท/ตัน) ครัวเรือนละไม่เกิน	(ตัน)

ข้ำวหอมมะลิ ๑๕,๐๐๐ ๑๔

ข้ำวหอมมะลินอกพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ ๑๖

ข้ำวเจ้ำ ๑๐,๐๐๐ ๓๐

ข้ำวหอมปทุมธำนี ๑๑,๐๐๐ ๒๕

ข้ำวเหนียว ๑๒,๐๐๐ ๑๖

    นอกจำกนี้ ได้ด�ำเนินมำตรกำรคู่ขนำนเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำ โดยให้สินเช่ือ 

ชะลอกำรขำยข้ำวเปลอืก สนิเชือ่เพ่ือรวบรวมข้ำวเพือ่จ�ำหน่ำยและแปรรปูโดยสถำบนัเกษตรกร รวมทัง้ชดเชยดอกเบีย้

ให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเก็บสต็อก

	 	 	 (๒)	 ปาล์มน�า้มนั คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วันท่ี ๒๗ สงิหำคม ๒๕๖๒ อนมุตัโิครงกำรประกันรำยได้ 

เกษตรกรชำวสวนปำล์มน�้ำมัน ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ วงเงิน ๑๓,๓๗๘ ล้ำนบำท ผลปำล์มทะลำยคุณภำพน�้ำมัน  

ร้อยละ ๑๘ รำคำ ๔ บำทต่อกิโลกรัม ณ หน้ำโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์ม ระยะเวลำด�ำเนินกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคม 

๒๕๖๒ ถึงกันยำยน ๒๕๖๓ และได้ด�ำเนินมำตรกำรคู่ขนำนส�ำคัญ เช่น

    (๒.๑) ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยรับซื้อน�้ำมันปำล์มดิบเพื่อน�ำไปใช้ผลิต 

กระแสไฟฟ้ำ ๓๖๐,๐๐๐ ตัน โดยปัจจุบันได้รับซื้อน�้ำมันปำล์มดิบและใช้ผลิตไปแล้ว ๓๒๒,๔๕๐ ตัน  

อยู่ระหว่ำงส่งมอบ ๓๗,๕๕๐ ตัน และส�ำรอง ๑๐๐,๐๐๐ ตัน

    (๒.๒) บริหำรกำรน�ำเข้ำ ป้องกันกำรลักลอบกำรถ่ำยล�ำผ่ำนแดนทั้งทำงบก/ทำงน�้ำ

    (๒.๓) ก�ำหนดให้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน�้ำมันดีเซลพื้นฐำนของประเทศ  

(ส�ำหรับรถดีเซลทั่วไป) และเริ่มจ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 โดยก�ำหนดส่วนต่ำงรำคำให้ถูกกว่ำ 

น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ที่ ๒ บำทต่อลิตร และให้จ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ในสถำนีบริกำรทุกสถำนี 
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   (๓)	 มันส�าปะหลัง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ อนุมัติโครงกำร 

ประกันรำยได้เกษตรกรผู ้ปลูกมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓  

วงเงิน ๙,๖๗๑ ล้ำนบำท โดยหัวมันสดเช้ือแป้ง ร้อยละ ๒๕  

รำคำ ๒.๕๐ บำทต่อกิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๐๐ ตัน  

ระยะเวลำด�ำเนนิกำรตัง้แต่ ๑ ตลุำคม ๒๕๖๒-๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๓ อนุมัต ิ

งบประมำณโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง  

ปี ๒๕๖๒/๖๓ (เพิม่เตมิ) จ�ำนวน ๔๕๔.๒๙ ล้ำนบำท รวมงบประมำณ 

ที่ได้รับกำรอนุมัติทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๕.๘๗ ล้ำนบำท

   (๔)	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงกำร

ประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๒/๖๓ วงเงิน ๙๒๓.๓๓ ล้ำนบำท ควำมชื้น ร้อยละ ๑๔.๕ 

รำคำ ๘.๕๐ บำทต่อกิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ ๓๐ ไร่ ระยะเวลำด�ำเนินกำร ๑ ธันวำคม ๒๕๖๒-๓๑ ธันวำคม 

๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเล้ียงสัตว ์

ช่วงเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๕๑,๗๔๙ ครัวเรือน เข้ำรับสิทธิตำมโครงกำรประกันรำยได้และได้รับชดเชย

ส่วนต่ำงเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ อัตรำกิโลกรัมละ ๐.๒๙ บำท 

วงเงิน ๕๐๕.๙๑ ล้ำนบำท รวมทั้งสิ้น ๑,๕๕๒.๗๘	ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ได้มกีารจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการ

ประกันรายได้สินค้าเกษตร มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ 

ชนิด จ�านวนเงิน	(ล้านบาท) เกษตรกร	(ครัวเรือน)

ข้ำว ๑๙,๔๑๓.๑๔ ๑,๑๐๒,๒๕๐

ปำล์มน�้ำมัน ๖,๐๗๘.๒๓ ๑,๖๔๕,๖๒๗

มันส�ำปะหลัง ๗,๐๐๐.๙๗ ๕๔๘,๙๗๐

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ๙๘๗.๖๒ ๓๓๙,๖๙๒

รวม ๓๓,๔๗๙.๙๖ ๓,๖๓๖,๕๓๙

	 	 ๔.๒.๒	 การด�าเนินการเกี่ยวกับข้าว

	 	 	 (๑)	 ส่งเสริมและการขยายตลาด

	 	 	 	 (๑.๑)	 รักษาตลาดเดิม เพ่ือแก้ไขปัญหำอุปสรรคทำงกำรค้ำในตลำดข้ำวเดิม  

เช่น สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน และสหรัฐอเมริกำ  

โดยรับรองคณะผู้แทนกำรค้ำ ผู้น�ำเข้ำข้ำวฮ่องกงเยือนประเทศไทย	 โดยมีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง 

ผู้ส่งออกข้ำวไทยกับผู้น�ำเข้ำข้ำวฮ่องกง มูลค่ำ ๑,๑๘๘ ล้ำนบำท และจัดให้คณะผู้ส่งออกข้ำวไทยเข้ำพบกับ 

ผู ้น�ำเข ้ำข ้ำวรำยใหญ่ของสหพันธ ์สำธำรณรัฐเยอรมนี และมีกำรลงนำมบันทึกควำมเข ้ำใจซื้อขำยข้ำว  

มูลค่ำ ๑๙๘ ล้ำนบำท

    (๑.๒) ขยายตลาดใหม่	เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรค้ำข้ำวในตลำดสำธำรณรัฐตุรกี โดยเฉพำะ

กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้ำนอำหำร โดยมีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจซื้อขำยข้ำว มูลค่ำกว่ำ ๙๕ ล้ำนบำท
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	 	 	 	 (๑.๓) ฟื้นฟูตลาดเก่า โดยหำรือกับผู้แทนกระทรวงกำรค้ำอิรักเพื่อรื้อฟื้นควำมสัมพันธ์ 

และหำโอกำสขยำยตลำดข้ำวไทย รวมทัง้สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในคณุภำพและมำตรฐำนข้ำวไทย น�ำไปสูก่ำรยกร่ำงบนัทกึ 

ควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือกำรซื้อขำยข้ำวระหว่ำงกระทรวงพำณิชย์กับกระทรวงกำรค้ำอิรัก ซึ่งคำดว่ำจะมี 

กำรลงนำมในช่วงกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมกำรค้ำ 

ไทย-อิรักต่อไป

    (๑.๔) เร่งรัดขายข้าวแบบรัฐ	

ต่อรัฐ	 (G	 to	 G)	 โดยเจรจำกับรัฐบำลจีนให้น�ำเข้ำข้ำว  

ทีเ่หลืออกี ๓๐๐,๐๐๐ ตัน แบบ G to G เพือ่ให้ครบ ๑ ล้ำนตนั 

ตำมที่ได้มีกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ เมื่อปี ๒๕๕๘

	 	 	 (๒) แก้ไขปัญหาข้าว	

	 	 	 	 (๒.๑) ส่งเสริมการผลิตข ้าว		

โดยมกีำรด�ำเนนิกำร ดงัน้ี ขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพนัธุข้์ำว 

โดยกำรสร้ำงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว ๒ ศูนย์ ในจังหวัดชัยภูมิ 

และพจิติร เพิม่ศกัยภำพกำรผลติข้ำวหอมมะล ิ๒๗,๑๘๔ ไร่ ส่งเสรมิกำรผลติข้ำวพนัธุ ์๔๔,๖๑๗ ไร่ ผลติและกระจำย

เมลด็พนัธุข้์ำว ๕๙,๓๘๖.๖๐ ตัน เชือ่มโยงตลำดรบัรองผลผลติ ๑๓ แห่ง ประชำสมัพนัธ์เครือ่งหมำยรบัรองข้ำวพนัธุแ์ท้ 

และสินค้ำข้ำวพันธุ์แท้ ๑ ครั้ง และจดทะเบียนเครื่องหมำยรับรองข้ำวพันธุ์แท้ในสหรัฐอเมริกำ

	 	 	 	 (๒.๒)	 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปี	๒๕๖๒/๖๓	รอบที่	๑	ได้จ่ำยเงิน 

ชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว ๓๐ งวด เกษตรกรได้รบัเงนิชดเชย ๑,๑๐๒,๒๕๐ ครวัเรอืน รวมเป็นเงนิ ๑๙,๔๑๓.๑๔ ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๑ ของวงเงินงบประมำณ ๒๑,๔๙๕.๗๔ ล้ำนบำท

	 	 	 	 (๒.๓)	 มาตรการบริหารอุปทาน	ได้แก่

	 	 	 	 	 	 (๒.๓.๑) โ ค ร ง ก ำ ร

สินเชื่อชะลอกำรขำยข ้ำวเปลือกนำป ี  โดยธนำคำร 

เพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรให้สนิเชือ่แก่เกษตรกร 

และสถำบันเกษตรกร ได้แก่ กลุ ่มเกษตรกร สหกรณ์  

วิสำหกิจชุมชน และศูนย์ข้ำวชุมชน เพื่อเก็บข้ำวไว้ในยุ้งฉำง 

ระยะเวลำ ๑-๕ เดือน มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ๒๑๐,๔๒๐ รำย 

กู้เงินแล้ว ๑๓,๙๖๘ ล้ำนบำท คดิเป็นข้ำวเปลอืก ๑.๓๔ ล้ำนตนั

	 	 	 	 	 	 (๒.๓.๒) โ ค ร ง ก ำ ร 

สิ น เชื่ อ เพื่ อ ร วบรวมข ้ ำ วและสร ้ ำ ง มู ลค ่ ำ เพิ่ ม โดย 

สถำบันเกษตรกร โดยให้สินเชื่อแก่สถำบันเกษตรกร ได้แก่ 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน ศูนย์ข้ำวชุมชน เพื่อรวบรวมข้ำวเปลือกจำกสมำชิกและจ�ำหน่ำยและ/ 

หรือเพ่ือกำรแปรรูปได้ ทั้งนี้ ได้จ่ำยเงินกู้ ๑๔๓ รำย มีกำรกู้เงินแล้ว ๙,๐๑๓.๗๘ ล้ำนบำท คิดเป็นข้ำวเปลือก  

๐.๘๕ ล้ำนตัน

      (๒.๓.๓) โครงกำรชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเก็บสต็อก  

โดยโรงสีรับซื้อข้ำวจำกเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกในรูปข้ำวเปลือกและข้ำวสำร ได้มีกำรเก็บสต็อกจ�ำนวน ๒๖๑ รำย 

คิดเป็นข้ำวเปลือก ๓.๔๘ ล้ำนตัน

เร่งรัดขายข้าว
แบบ G to G 

กับรัฐบาลจีนให้ครบ 
1 ล้านตัน

โครงการสินเชื่อ
ชะลอการขาย

ข้าวเปลือกนาปี
มีผู้เข้าร่วม ๒๑๐,๔๒๐ ราย 
กู้เงินแล้ว ๑๓,๙๖๘ ล้านบาท 

คิดเป็นข้าวเปลือก ๑.๓๔ ล้านตัน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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	 	 	 	 (๒.๔)	 โครงการประกนัภยัข้าวนาปี	 ปีการผลติ	๒๕๖๒	วงเงนิ	 ๑,๔๒๘.๕๖	 ล้านบาท		

โดยมีพืน้ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรในส่วนที ่๑ ประมำณ ๒๘ ล้ำนไร่ และส่วนที ่๒ ประมำณ ๒.๔๓ ล้ำนไร่ มค่ีำเบีย้ประกนัภยั 

รวมจ�ำนวน ๒,๕๙๓.๑๔ ล้ำนบำท	 ด�ำเนินกำรโอนเงินชดเชยส่วนต่ำงรำยได้เข้ำบัญชีเงินฝำกเกษตรกร  

จ�ำนวน ๘๘๘,๓๘๘ รำย เป็นเงิน ๑๘,๕๘๖.๓๙ ล้ำนบำท 

    (๒.๕) มาตรการช่วยเหลือต้นทุนการผลิต	 ได้แก่ โครงกำรสนับสนุนต้นทุนกำรผลิต 

ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี ปีกำรผลิต ๒๕๖๒/๖๓	 โอนเงินช่วยเหลือสนับสนุนต้นทุนกำรผลิตเข้ำบัญชีเงินฝำก

เกษตรกรโดยตรง ๔,๓๙๘,๔๕๑ รำย จ�ำนวนเงิน ๒๕,๘๐๒.๘๓ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๔ และโครงกำร 

ช่วยเหลอืค่ำเกบ็เกีย่วและปรบัปรงุคณุภำพข้ำว โอนเงนิช่วยเหลอืสนบัสนนุต้นทนุกำรผลติเข้ำบญัชเีงนิฝำกเกษตรกร

โดยตรง จ�ำนวน ๓.๒๕๖ ล้ำนรำย วงเงิน ๑๘,๓๖๑.๑๙ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๙

	 	 	 	 (๒.๖)	 เช่ือมโยงจบัคูธ่รุกจิซือ้ขายข้าวในต่างประเทศ	๕	ประเทศ	ได้แก่ เขตบรหิำรพิเศษ 

ฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐตุรกี สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์  

และสำธำรณรัฐสิงคโปร์ ปริมำณ ๑๕๖,๐๐๐ ตัน มูลค่ำ ๕,๓๗๐.๓๔ ล้ำนบำท

	 	 ๔.๒.๓	 แก้ไขปัญหายางพารา	

	 	 	 (๑) ส่งเสรมิสนบัสนนุและบรหิารจัดการยางพาราทัง้ระบบ ให้มกีำรปลกูพชืทดแทน ๒.๑๙ ล้ำนไร่ 

อนุมัติวงเงินจัดสรรแก่ผู ้ประกอบกิจกำรยำง (ยำงแห้ง)  

๑ รำย และสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ยื่นขอกู้เงิน ๕๑๐ แห่ง

   (๒) โครงการสร้างความเข้มแข็ง	

ให ้แก ่ เกษตรกรชาวสวนยาง	 ใช ้งบประมำณของ 

ธนำคำร เพื่ อกำร เกษตรและสหกรณ ์กำร เกษตร 

๑๗,๐๐๗.๒๐ ล้ำนบำท เบกิจ่ำยแล้ว ๑๔,๐๐๗.๔๕ ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๖

	 ๔.๓	 การท�าเกษตรยุคใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต

	 	 ๔.๓.๑	 ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยขีัน้สงูในการผลติพืช	โดยพฒันำระบบกำรผลติข้ำวทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู 

ซ่ึงสำมำรถประเมินพื้นที่ปลูกข้ำวในประเทศและพัฒนำเทคโนโลยีภำพถ่ำยของโรคแมลงศัตรูข้ำวท่ีส�ำคัญ  

จ�ำนวน ๓ เทคโนโลยี

	 	 ๔.๓.๒	 ส่งเสริมการท�าระบบฟาร์มอัจฉริยะ	 โดยพัฒนำระบบข้อมูล Big Data ด้ำนข้ำวและชำวนำ 

จ�ำนวน ๑ ระบบ	และพัฒนำพื้นที่กำรเกษตรพืชเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ๔ แห่ง ๑ โรงเรือน

	 	 ๔.๓.๓	 ส ่งเสริมเกษตรกรให ้มีการใช ้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหาร

จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ	 โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ให้แก่ชุมชน เช่น เทคโนโลยีโรงเรือนพลำสติก กำรใช้ดิน 

และปุ๋ยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเทคโนโลยกีำรผลติพชืผกั

ในระบบอินทรีย์ จ�ำนวน ๒๕ ชุมชน ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดนรำธิวำส สงขลำ สตูล และพัทลุง
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	 	 ๔.๓.๔	 ด�าเนนิโครงการพฒันาฟาร์มเกษตรอจัฉรยิะเพ่ือชมุชนภมิูภาค โดยสนบัสนนุเทคโนโลยเีกษตร

อัจฉริยะในกำรเพำะปลูกให้แก่เกษตรกร จ�ำนวน ๑๕ รำย

	 ๔.๔	 การส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด	

	 	 ๔.๔.๑	 ส่งเสรมิการใช้ยางในหน่วยงานภาครฐั	ปรมิำณกำรใช้น�ำ้ยำงสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตนั ระยะเวลำ ๓ ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

	 	 	 (๑)	 การใช้น�า้ยางสดของหน่วยงานภาครฐัปี	๒๕๖๒	หน่วยงำนภำครฐั ๑๐ กระทรวง/หน่วยงำน 

ได้แก่ กระทรวงคมนำคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  

กระทรวงกลำโหม กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกำรกีฬำ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม 

และควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสำธำรณสุข และกรุงเทพมหำนคร ได้ใช้น�้ำยำงสด 

รวม ๑๒๙,๒๙๘.๗๒๐ ตัน (เป้ำหมำย ๑๖๗,๓๐๖.๓๓๘ ตัน)

	 	 	 (๒)	 แผนด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐปี	 ๒๕๖๓ หน่วยงำนภำครัฐ ๗ กระทรวง  

ได้แก่ กระทรวงคมนำคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลำโหม กระทรวงกำรพัฒนำสังคม 

และควำมมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสำธำรณสขุ และกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  

มีเป้ำหมำยในกำรใช้น�้ำยำงสดรวม ๙๐,๓๗๘.๑๑๐ ตัน

	 	 ๔.๔.๒	 ด�าเนนิโครงการศกึษาแนวทางการน�ายางพารามาใช้ในงานอปุกรณ์อ�านวยความปลอดภัย	

ยางพาราแบริเออร์	 (Rubber	 Fender	 Barrier	หรือ	 RFB) ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรส่งทดสอบโดยมหำวิทยำลัย 

สงขลำนครินทร ์  สถำบัน วิ จัยวิทยำศำสตร  ์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และส่งทดสอบ  

ณ สำธำรณรัฐเกำหล ีโดย KATRI (Korea Automobile 

Testing & Research Institute) พบว่ำสำมำรถ 

ลดควำมรุนแรงของอุบัติเหตุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จึงมีแผนจะน�ำผลิตภัณฑ์ทั้ง ๒ อย่ำง มำติดต้ัง 

บนถนนของกรมทำงหลวงและกรมทำงหลวงชนบท

ทั่วประเทศภำยในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕

	 ๔.๕	 การเร่งศกึษาวจัิยและพฒันาเทคโนโลยสี�าหรบักญัชา	กญัชง	และพชืสมนุไพรเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์

ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์

	 	 ๔.๕.๑	 น�ากัญชามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

   (๑) จัดท�ำ “ค�ำแนะน�ำกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์” (Guidance for Cannabis on  

Medical Use) ด้วยวิธีกำรสังเครำะห์งำนวิจัยเพ่ือเป็นแนวทำงให้แพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์สำมำรถ 

ใช้สำรสกัดกัญชำได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมส�ำหรับผู้ป่วย และมีกำรก�ำหนดแผนกำรรักษำ ชนิด และปริมำณ

ผลิตภัณฑ์กัญชำที่ใช้ 

   (๒) จัดท�ำ “ค�ำแนะน�ำเพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรใช้ผลติภณัฑ์กญัชำกรณผีูป่้วยใช้ด้วยตนเอง” 

(Lower-risk Cannabis Use Guidance) เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดควำมเสี่ยงอันตรำยจำกผลข้ำงเคียงของกำรใช้ผลิตภัณฑ์

กัญชำน้อยที่สุด 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
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   (๓) จดัท�ำข้อบ่งใช้สำรสกัดกัญชำทำงกำรแพทย์โดยด�ำเนนิกำรบนพืน้ฐำนข้อมลูเชงิประจกัษ์ 

(Evidence-Based Medicine: EBM) 

   (๔) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ

และรับรองหลักสูตร “กำรใช้สำรสกัดกัญชำทำงกำรแพทย์

ส�ำหรบับุคลำกรทำงกำรแพทย์” ซึง่ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒิุ

จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ผู้แทนรำชวิทยำลัย และสมำคมวิชำชีพ

ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท�ำหลักสูตรที่เหมำะสม

   (๕) จัดประชุ มและอบรม  เช ่ น  

๑) จัดอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม 

จะได้รบัประกำศนียบตัรจำกกรมกำรแพทย์ และได้รบัอนุญำต

จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ให้เป็นผู ้สั่ง 

ใช้จ่ำยสำรสกัดกัญชำ รวมผู้อบรมท้ังหมด ๒,๔๔๒ คน ๒) จัดประชุมให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข  

เรื่อง กัญชำกับประโยชน์ทำงกำรแพทย์ กำรพัฒนำหลักสูตรกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ส�ำหรับพยำบำล  

และ ๓) จัดอบรมทำงไกลในลักษณะ e-Training ส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในเขตสุขภำพ 

   (๖) พฒันำรปูแบบกำรให้บริกำรผูป่้วยทีเ่หมำะสม โดยจดัท�ำแนวทำงกำรให้บริกำรในรูปแบบคลนิกิ

ให้ค�ำปรกึษำและบรกิำรกญัชำทำงกำรแพทย์ โดยผูป่้วยสำมำรถเข้ำรบับรกิำรผ่ำนระบบออนไลน์ หรอืเข้ำรบักำรรกัษำ 

ที่โรงพยำบำล/สถำบันเฉพำะทำงของกรมกำรแพทย์โดยตรง ท้ังนี้ ได้เปิดคลินิกบริกำรให้ค�ำปรึกษำผู้ป่วยครบ 

ทั้ง ๓๑ แห่ง และศึกษำวิจัยโรคที่สำรสกัดกัญชำยังไม่มีประสิทธิภำพชัดเจนเพียงพอ

	 	 ๔.๕.๒	 ตรวจมาตรฐานผลติภณัฑ์จากพชืกญัชา	นโยบำยกัญชำเสรทีำงกำรแพทย์ส่งผลให้เกดิกระแส

ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกกัญชำในกำรบ�ำบัดหรือบรรเทำอำกำรจำกโรคต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรคที่ยำกต่อ 

กำรรักษำด้วยกำรแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจำกน้ี หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนให้ควำมสนใจในกำรศึกษำวิจัย 

และพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกกัญชำมำกขึ้น จึงได้มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

   (๑) จัดตั้งศูนย์ประสำนกำรตรวจกัญชำทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อสนับสนุนกำรใช้กัญชำ 

ทำงกำรแพทย์ตำมนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข โดยให้บริกำรตรวจวิเครำะห์กัญชำ ทั้งวัตถุดิบ 

สำรสกัด และผลิตภัณฑ์กัญชำ เพื่อควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนประสำน สนับสนุน ห้องปฏิบัติกำร 

ตรวจกัญชำทำงกำรแพทย์ เพื่อพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจวิเครำะห์สำรส�ำคัญและสำรปนเปื้อน 

ในพืชกญัชำและผลติภณัฑ์สขุภำพจำกพชืกญัชำ โดยมห้ีองปฏบิตักิำรทัง้หมด ๑๓ แห่งทัว่ประเทศ ท่ีผ่ำนกำรทดสอบ

ควำมช�ำนำญทำงห้องปฏิบัติกำรและกำรจัดท�ำสำรมำตรฐำนกัญชำเพื่อใช้ในประเทศเพื่อผลิตสำรมำตรฐำนกัญชำ  

ซ่ึงได้แก่ Cannabidiol (CBD) และ Tetrahydrocannabinol (THC) ส�ำหรับใช้ในงำนตรวจพิสูจน์เอกลักษณ ์

และกำรวิเครำะห์หำปริมำณสำรส�ำคัญในตัวอย่ำงวัตถุของกลำงพืชกัญชำ และสำรสกัด และผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

จำกพืชกัญชำ

   (๒) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนหน่วยงำนที่มีภำรกิจ

ลกัษณะเดียวกนัให้มกีำรด�ำเนนิกำรสอดคล้องไปในทิศทำงเดยีวกัน และประชำชนสำมำรถเข้ำถงึกญัชำทำงกำรแพทย์

ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนยำของประเทศ 

วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม 

สำาหรับกัญชา กัญชง 
พืชสมุนไพร 

เพื่อนำามาใช้ทางการแพทย์
และสาธารณสุข
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	 	กรณีน�าเข้า 	 	กรณีผลิตเอง

Cannabidiol	(CBD) ขนาดบรรจุ	๕๐	มิลลิกรัม
ราคาประมาณ	๕๐,๐๐๐	บาท

สารมาตรฐาน	ตามระบบ
คุณภาพ	ISO17034

ราคาขวดละ	๕,๐๐๐	บาท

Tetrahydrocannabinol	(THC) ความเข้มข้น	๑-๑๐	มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร	

ขนาดบรรจุ	๑	มิลลิลิตร
ราคาประมาณ	๑๘,๐๐๐-๔๕,๐๐๐	บาท

อยู่ระหว่างด�าเนินการ

   (๓) จัดท�ำข ้อก�ำหนดและมำตรฐำน

กัญชำในต�ำรำยำของประเทศไทย จัดท�ำข้อมูลข้อก�ำหนด

มำตรฐำนของกัญชำในส่วนของดอกเพศเมีย ใบ และรำก  

และจัดท� ำข ้อมูลข ้อก� ำหนดมำตรฐำนสำรสกัดกัญชำ 

และน�้ำมันกัญชำ โดยบรรจุในต�ำรำมำตรฐำนยำสมุนไพรไทย

และต�ำรำยำของประเทศไทย รวมทั้งวิจัยและพัฒนำระบบ 

กำรปลูกต้นกัญชำให้ได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ มีสำรส�ำคัญสูง  

ไม่มีสำรเคมี ยำก�ำจัดศัตรูพืช และโลหะหนักปนเปื้อน เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์กัญชำที่แข็งแรง ปลอดโรค รวมถึงกำรศึกษำ

คุณลักษณะทำงเภสัชเวทของพืชกัญชำและกำรสกัดสำระส�ำคัญเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์

	 	 ๔.๕.๓	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชา	 รัฐบำลได้จัดตั้ง “ส�ำนักงำนจัดกำรกัญชำและกระท่อม

ทำงกำรแพทย์แผนไทย” ภำยใต้สังกัดกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข  

เพ่ือเป็นศูนย์ด�ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรจัดกำรกัญชำและกระท่อมทำงกำรแพทย์แผนไทย และกำรด�ำเนินงำน 

เพื่อรองรับกำรศึกษำวิจัยสู ่กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในกำรดูแลสุขภำพที่ยั่งยืน  

เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตำมหลักวิชำกำรและกฎหมำย และสอดคล้อง 

กับบริบทของประเทศ ควบคู่กับกำรป้องกันไม่ให้มีกำรน�ำไปใช้ในทำงที่ผิด โดยมีควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินกำร ดังนี้ 

   (๑) ก�ำหนดรำยกำรต�ำรับยำแผนไทยที่มีกัญชำผสมเพื่อใช้รักษำโรค และวิจัยได้ ๑๖ ต�ำรับ 

และผลิตยำแผนไทยที่มีกัญชำปรุงผสมได้ ๑๖ ต�ำรับ จ�ำนวน ๔๘๐,๘๑๐ ซอง 

   (๒) จัดอบรมหลักสูตรกำรใช ้กัญชำทำงกำรแพทย ์แผนไทยให ้กับแพทย ์แผนไทย  

แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้ำน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์อย่ำงถูกต้อง 

และเหมำะสม ๕,๔๔๓ คน และอบรมกำรใช้น�้ำมันกัญชำภำยใต้รูปแบบพิเศษ ๒๕๖ คน 

   (๓) ส ่ ง เสริมแหล ่ งปลูกกัญชำเพื่ อ ใช ้ผลิตยำแผนไทยและศึกษำวิจัย  ๖ แหล ่ ง  

ได้แก่ วิสำหกจิชมุชนเพชรล้ำนนำ จังหวดัล�ำปำง วสิำหกจิชุมชนบ้ำนทุม่แพม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มหำวทิยำลยัเกษตร 

จังหวัดสกลนคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน จังหวัดสกลนคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

จังหวัดนครรำชสีมำ และส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ซึ่งสำมำรถผลิตกัญชำแบบสดได้ 

๑๒,๓๕๐ กิโลกรัม และสำมำรถผลิตน�้ำมันกัญชำประมำณ ๑๙๕,๐๐๐ ขวด 
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   (๔) เปิดให้บริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย จ�ำนวน ๒๙๗ แห่ง มีผู้รับบริกำร 

ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรรักษำและรับกำรจ่ำยยำที่มีกัญชำปรุงผสมประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง

	 	 ๔.๕.๔	 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ประโยชน์จากกัญชา	มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

   (๑) ผลติสือ่ให้ควำมรูเ้รือ่งกัญชำทำงกำรแพทย์ ผ่ำน ๓ ช่องทำง ได้แก่ คูม่อื ชุดนทิรรศกำร ช่องทำง 

สกู๊ปข่ำว และจัดกิจกรรม “สำนพลัง...รอบรู้กัญชำทำงกำรแพทย์” 

   (๒) ลงพ้ืนทีติ่ดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเพ่ือประเมนิกำรให้ควำมรูแ้ก่คนในชมุชนเกีย่วกบักญัชำ

ทำงกำรแพทย์ ๒ จังหวัด และอบรมสร้ำงแกนน�ำเครือข่ำยชุมชน ๑๒ จังหวัด (บุคลำกรสำธำรณสุขและผู้น�ำชุมชน) 

เพื่อให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกัญชำทำงกำรแพทย์

	 	 ๔.๕.๕	 วจัิยและพฒันาเทคโนโลยีการใช้กญัชง	รฐับำลให้ควำมส�ำคญักบักำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยี

กำรใช้กัญชง หรือเฮมพ์ (Hemp) เพื่อให้มีพืชทำงเลือกในกำรปลูกบนพื้นที่สูง โดยกัญชงที่ได้รับกำรพัฒนำสำยพันธุ ์

จนมีลักษณะดี ให้ผลผลิตสูงและสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่ำง ๆ ได้ เช่น แปรรูปในงำนหัตถกรรมของชำวบ้ำน  

แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจกำรทหำรตำมมำตรฐำนของกองทัพบก โดยในส่วนของเส้นใยกัญชงท่ีเหลือ 

จำกกระบวนกำรผลิต สำมำรถน�ำเส ้นด ้ำยอุตสำหกรรมไปท�ำกระดำษบรรจุภัณฑ ์หรือกระดำษพิ เศษ 

เพ่ือเป็นกำรเพิม่มูลค่ำ ลดต้นทนุกำรผลติ และเพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้ประโยชน์จำกวสัดุธรรมชำตอิย่ำงคุม้ค่ำ นอกจำกน้ี  

ได้มกีำรศกึษำวจิยัเพือ่ให้ได้ข้อมลูพืน้ฐำนทกุด้ำน ได้แก่ กำรรวบรวมพนัธุ ์กำรคดัเลอืกปรบัปรงุพนัธุ ์วธิกีำรเพำะปลกู 

และดูแลรักษำ กำรแปรรูปจำกส่วนต่ำง ๆ ของกัญชงซึ่งได้วิจัยกัญชงที่มีเส้นใยสูง จ�ำนวน ๔ พันธุ์ คือ สำยพันธุ์  

F-RPF1, F-RPF2, F-RPF3 และ F-RPF4 
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๕.	 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

 รฐับำลได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรยกระดับรำยได้ค่ำแรงแรกเข้ำและกลไกกำรปรบัอตัรำค่ำจ้ำง เพือ่ให้สอดคล้องกบั 

สมรรถนะแรงงำนควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน โดยผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรไตรภำคี เพ่ือน�ำไปสู่ 

กำรเพ่ิมประสิทธภิำพแรงงำน รวมทัง้ก�ำกบัดูแลรำคำสนิค้ำไม่ให้กระทบกบัค่ำครองชพีของประชำชน โดยมมีำตรกำร 

จูงใจให้แรงงำนพัฒนำตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะหรือเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน 

ในภำคอุตสำหกรรมในอนำคต โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้

	 ๕.๑	 การยกระดบัรายได้หรอืค่าแรงขัน้ต�า่ให้สอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะฝีมอืผ่านกลไกคณะกรรมการ

ไตรภาคี

	 	 ๕.๑.๑	 	 จัดท�าข้อเสนอเพื่อก�าหนดอัตรา	

ค ่าจ ้างขั้นต�่า	 ได ้ออกประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ ้ำง  

เรือ่ง อตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่ (ฉบบัที ่๑๐) ลงวนัที ่๖ ธนัวำคม ๒๕๖๒ 

ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

โดยก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่เป็น ๑๐ อตัรำ ซึง่มอีตัรำตัง้แต่ 

๓๑๓-๓๓๖ บำท ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้เหมำะสม

กับสภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยลูกจ้ำงท่ีเป็น

แรงงำนแรกเข้ำท�ำงำนจะได้รบัค่ำจ้ำงทีเ่พิม่ขึน้ตำมมำตรฐำน

กำรครองชีพที่สูงขึ้น

  ๕.๑.๒	 	 จัดท�าข ้อเสนอเพื่อก�าหนดอัตราค ่าจ ้างตามมาตรฐานฝีมือ  ได ้ จัดท�ำข ้อเสนอ 

เพ่ือก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ เพื่อคุ้มครองลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำต ิ

ในแต่ละสำขำอำชีพและในแต่ละระดับให้ได้ค่ำจ้ำงที่เหมำะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ควำมรู้  

ควำมสำมำรถ มสีภำพบงัคบัตำมกฎหมำย โดยได้มกีำรประกำศก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมอืตัง้แต่ปี ๒๕๕๔ 

เป็นต้นมำ จ�ำนวน ๘๓ สำขำอำชีพ ซึ่งต่อมำในปี ๒๕๖๑ ได้มีกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำเป็นวันละ ๓๐๘-๓๓๐ บำท  

ท�ำให้อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือบำงสำขำอำชีพต�่ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ และบำงสำขำอำชีพอัตรำค่ำจ้ำง 

ตำมมำตรฐำนฝีมือสูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำไม่มำกนัก ดังนั้น คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงจึงได้ทบทวนอัตรำค่ำจ้ำง 

ตำมมำตรฐำนฝีมือทั้ง ๘๓ สำขำอำชีพใหม่ โดยปัจจุบันได้มีประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำง 

ตำมมำตรฐำนฝีมือ (ฉบับที่ ๙) ๘๓ สำขำอำชีพ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

กำาหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำาตั้งแต่ 

๓๑๓-๓๓๖ บาท  
ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด
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	 	 ๕.๑.๓	 	 พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ

เพื่อสร้างโอกาส	 สร้างงาน	 สร้างอาชีพและสร้างรายได	้

ใ ห ้ แ ก่ป ร ะช าชน 	 เ พื่ อ ส ร ้ ำ ง โ อ ก ำสท ำ ง ก ำ รศึ กษ ำ 

โดยเฉพำะเด็กฐำนะยำกจน รวมทั้งเป็นกำรลดค่ำครองชีพ

และเพิ่มรำยได้ให้แก่ประชำชน อันน�ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพ

ในกำรประกอบอำชีพ สร้ำงรำยได้ และยกระดับคุณภำพชีวิต 

ของประชำชน ซึ่งด�ำเนินกำรแล้วในกลุ่มวัยแรงงำน ผู้สูงอำยุ  

ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำนักเรียน นักศึกษำและเยำวชน 

๑๗,๐๓๔ คน โดยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ 

และสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถงึกำรพฒันำทกัษะอำชพี มผีูเ้ข้ำร่วม 

๑๕,๐๑๕ คน และจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำทักษะอำชีพให้กับอำชีวศึกษำจังหวัด 

๗๗ แห่ง และสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ ๔๒๙ แห่ง	

	 ๕.๒	 การสนบัสนนุการปรบัเปลีย่นทกัษะและเปลีย่นสายอาชพีให้ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน	

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

	 	 ๕.๒.๑	 	 ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง	 (โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง

รองรบัอตุสาหกรรมแห่งอนาคต	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒)	เพือ่ยกระดบัและพฒันำขดีควำมสำมำรถของแรงงำนไทย 

ในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภำคอุตสำหกรรม รวมท้ังสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีส่งเสริมกำรสร้ำง

นวัตกรรมให้แรงงำนในสถำนประกอบกิจกำรภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคตให้มีทักษะฝีมือ สมรรถนะที่ได้มำตรฐำน 

และมีรำยได้สูงขึ้น รวมทั้งสถำนประกอบกิจกำรมีศักยภำพในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม  

จ�ำนวน ๙,๕๔๓ คน 

	 	 ๕.๒.๒	 	 ยกระดับเพื่อเพ่ิมศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	 (โครงการเพ่ิมศักยภาพแรงงาน	

รองรับประเทศไทย	 ๔.๐	 และโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	

ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ)	 เพื่อให้แรงงำนไทยได้ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน	 มีทักษะ  

และองค์ควำมรู้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ท�ำให้แรงงำนมีโอกำสปรับเปลี่ยนอำชีพหรือแผนกงำนที่ตรงกับทักษะฝีมือ รวมทั้งมีอุปทำนแรงงำนเพียงพอส�ำหรับ

อุตสำหกรรมและบริกำรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีผู้ผ่ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ๑๔,๖๔๕ คน

	 	 ๕.๒.๓	 	 เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	 (โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู ่ 	 SMEs	 4.0)		

เพือ่เพ่ิมผลติภำพแรงงำนให้แก่ผูป้ระกอบกำรวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium Enterprises: 

SMEs) โดยกำรพัฒนำทักษะและยกระดับควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ ให้แรงงำนมีมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู ้ประกอบกำร SMEs ให้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

โดยมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๙,๗๕๗ คน
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	 	 ๕.๒.๔	 	 เพิ่มทักษะก�าลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 เพื่อให้แรงงำนในพื้นท่ี 

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษมีทักษะฝีมือตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร SMEs ในพื้นท่ี และมีกำรจ้ำงงำน

ตำมกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรลงทุนมำกขึ้นและประชำชนในพื้นที่มีงำนท�ำ 

และมีรำยได้เพิ่มขึ้น โดยมีแรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๑๔,๘๕๕ คน

  ๕.๒.๕	 	 พั ฒน า ทั กษ ะ ก� า ลั ง แ ร ง ง า น	

ในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 [โครงการ

พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ	 ๑๐	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย		

พืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic		

Corridor:	 EEC)]	 เพ่ือให้เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

มแีรงงำนทีม่ทีกัษะฝีมือตรงควำมต้องกำรของกลุม่อตุสำหกรรม 

เป้ำหมำยและอุตสำหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง ซ่ึงจะส่งผลให้ 

พื้นที่ เขตพัฒนำพิ เศษภำคตะวันออกเป ็นศูนย ์กลำง 

ทำง เศรษฐกิจของภูมิภำคได ้อย ่ ำ งมีประสิทธิภำพ  

โดยมีแรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึก ๖,๘๔๑ คน

  ๕.๒.๖	 	 พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	

[โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Greater	Mekong	 Subregion:	 GMS-ASEAN)]	 เพื่อให้ก�ำลังแรงงำนใน GMS 

[ประเทศไทย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว รำชอำณำจักรกัมพูชำ 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน (ยูนนำน) และสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม] และในเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย-

มำเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) มขีีดควำมสำมำรถและศักยภำพสงูข้ึน 

รวมทั้งท�ำให้ประชำชนในพื้นที่ชำยแดนมีรำยได้เพิ่มข้ึน และส่งผลให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง โดยมีแรงงำน 

ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๑,๗๑๕ คน 

	 	 ๕.๒.๗	 	 พัฒนาบุคลากรด ้านโลจิสติกส ์รองรับธุรกิจขนส ่งและการค ้าระหว ่างประเทศ		

เพื่อให้แรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีทักษะตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกิจกำรในธุรกิจรับจัดกำรขนส่งสินค้ำ

ระหว่ำงประเทศ ซึง่จะส่งผลให้ผูผ่้ำนกำรฝึกอบรมมงีำนท�ำและรำยได้ท่ีมัน่คง รวมทัง้ท�ำให้ผูป้ระกอบกจิกำรไทยในธรุกจิ 

รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงข้ึน โดยมีแรงงำนท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม 

๑๘๘ คน

	 	 ๕.๒.๘	 	 พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อให้ผู ้ผ่ำน 

กำรฝึกอบรมมีควำมรู้และทักษะฝีมือในกำรประกอบอำชีพ ท�ำให้ประชำชนในพื้นท่ีมีรำยได้และคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน  

โดยมีแรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๕๓๗ คน 
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	 	 ๕.๒.๙	 	 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการแข่งขัน	 เพื่อให้แรงงำน 

มีทักษะ ควำมรู ้ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฝีมือแรงงำน รองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ  

สำมำรถเข ้ ำสู ่ ตลำดแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมทั้ ง ในประเทศและต ่ ำงประ เทศ โดยมีแรงงำน 

ที่ผ ่ำนกำรฝึกอบรม/ทดสอบ ๒๗,๙๐๙ คน รวมท้ังกำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติรองรับ  

๑๐ อุตสำหกรรมแห่งอนำคต เพื่อให้มีมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติและวิธีทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

ทีร่องรบักำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนำคต (New Engine of Growth) สอดคล้องกบักำรจ้ำงงำนและกำรจ่ำยค่ำจ้ำง 

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำรด�ำเนินกำรแล้ว จ�ำนวน ๙ สำขำ ได้แก่ ๑) ช่ำงซ่อมเครื่องจักร CNC 

(Computer Numerical Control) ๒) ผู้ควบคุมเครื่องมือวัดควำมหยำบผิว ๓) นักคั่วกำแฟ ๔) นักพัฒนำ 

และออกแบบผลติภณัฑ์ไอโอท ี๕) ช่ำงควบคมุหุน่ยนต์อตุสำหกรรม ๖) นกัดแูลและบรหิำรระบบเครอืข่ำยคอมพวิเตอร์ 

๗) นักออกแบบแอนิเมชันสำมมิติ ๘) ช่ำงติดตั้งระบบบ้ำนอัจฉริยะ (Smart Home) และ ๙) นักเขียนแบบจ�ำลอง

สำรสนเทศอำคำร (งำนระบบ)	

	 	 ๕.๒.๑๐		 สร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ	“สามเหลี่ยมมั่นคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 เพื่อให้แรงงำนในพื้นที่มี

ทักษะฝีมือในสำขำอำชีพที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำรเมืองต้นแบบ “สำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ รวมทัง้รองรบักำรท�ำงำนในระบบกำรจ้ำงงำน ท�ำให้แรงงำนในพืน้ทีส่ำมำรถประกอบอำชพีอสิระ 

และ/หรือรวมกลุ่มประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมีแรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๘๕ คน

	 	 ๕.๒.๑๑		 พัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	

(กิจกรรมพัฒนาช ่าง เครื่ องช ่วยคนพิการร ่วมกับ	

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)	

เพ่ือพัฒนำควำมรู ้และทักษะฝีมือแรงงำนให้เป ็นช ่ำง 

เครื่องช่วยคนพิกำร ให้มีมำตรฐำนฝีมือแรงงำนที่สูงข้ึน  

และสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแรงงำนด้ำนช่ำงเครื่อง 

ช่วยคนพกิำร สร้ำงโอกำสในกำรท�ำงำน และมคีวำมก้ำวหน้ำ

ในอำชีพเพิ่มขึ้นโดยมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๑๘๙ คน
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	 	 ๕.๒.๑๒		 เตรียมความพร้อมแก่ก�าลังแรงงาน	 โดยด�ำเนินกำรแนะแนวและส่งเสริมอำชีพ 

ก่อนเข้ำสู ่ตลำดแรงงำนให้แก่นักเรียน นักศึกษำ เด็กและเยำวชนในสถำนพินิจ ผู ้คุมประพฤติและผู ้ต้องขัง  

ทหำรกองประจ�ำกำรที่จะปลดเป็นทหำรกองหนุน ผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน ผู้ว่ำงงำน ผู้ถูกเลิกจ้ำง ผู้ท่ีรอฤดูกำล 

ผู้ประสบภยัธรรมชำติ แรงงำนนอกระบบ ผูพ้กิำรหรอืผูด้แูลผูพ้กิำร และประชำชนทัว่ไป ๓๗๒,๑๙๔ คน และส่งเสรมิ 

กำรรับงำนไปท�ำที่บ้ำนให้แก่ประชำชนที่ประสงค์จะรับงำน ผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน และกลุ่มผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน 

ที่จดทะเบียนกับกรมกำรจัดหำงำน ๑,๐๒๐ คน 

	 	 ๕.๒.๑๓		 ยกระดับศักยภาพแรงงานของไทย มีแผนด�ำเนินงำนในปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

    (๑) พัฒนาทักษะก�าลังแรงงานด้านท่องเท่ียวและบริการ	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๓		

เพื่อพัฒนำและยกระดับทักษะ (Upskill) และสร้ำงทักษะใหม่ท่ีจ�ำเป็นในกำรท�ำงำน (Reskill) ให้แรงงำนสำมำรถ

ท�ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 

ของภำคท่องเที่ยวและบริกำร	โดยมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๓,๔๗๒ คน

    (๒) พัฒนามาตรฐานฝ ี มื อแ ร ง ง านแห ่ ง ช าติ และ พัฒนาบุ คลากร รอง รั บ	

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและยกระดับทักษะบุคลำกร 

ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์สูงทำงด้ำนโลจิสติกส์ ท้ังภำคทฤษฎี

และภำคปฏิบตั ิสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงในยคุของกำรแข่งขันระดบัสำกล โดยมผีูผ่้ำนกำรฝึกอบรม 

๑,๑๗๖ คน

	 	 ๕.๒.๑๔		 สร้าง	Smart	Farmer	(โครงการ	Smart	ONIE)	เพื่อให้มีองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนกำรเกษตร สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำนไปบริหำรจัดกำรในอำชีพ เพื่อให้เป็น 

เกษตรกรต้นแบบในชุมชนและขยำยผลให้แก่เกษตรกรในท้องถ่ิน/ชุมชน โดยได้จัดอบรมให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 

(Master Trainer) ๘,๐๒๒ คน
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๖.	 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

	 ๖.๑	 การต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเร่งพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่	

	 	 ๖.๑.๑	 ก� าหนดมาตรฐาน	 (การจัดท� า

มาตรฐานด้านเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	

และเศรษฐกิจสีเขียว)	 รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ

ประเทศไปสู่ ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ภำยใต้โมเดล

เศรษฐกิจใหม่ คือ “BCG” (Bio Economy, Circular 

Economy, Green Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะเร่งรัด

กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบควำมส�ำเร็จ 

ควบคู่ไปกับกำรใส่ใจด้ำนสิ่งแวดล้อม มีกำรท�ำมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ ์อุ ตสำหกรรม มำตรฐำนกำรตรวจสอบ 

และรับรองแห่งชำติท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ทุกภำคส่วนน�ำไปใช้ 

เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินกำร 

	 	 ๖.๑.๒	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	

เป้าหมายในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (จังหวัดระยอง	 ชลบุรี	 และปราจีนบุรี) โดยพัฒนำเทคโนโลยี

รีไซเคิลต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับขยะหรือของเสียซ่ึงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้ำหมำยรวม ๓ ชนิด  

ได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ช�ำรุดหรือหมดอำยุผลิตเป็นเงินบริสุทธิ์ กำกตะกอนจำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีทองแดง

และนิกเกิลเป็นองค์ประกอบผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์และผงนิกเกิลควำมเข้มข้นสูง และสำรเร่งปฏิกิริยำใช้งำนแล้ว

ทีม่นิีกเกลิเป็นองค์ประกอบผลติเป็นเฟอร์โรนกิเกลิ/โลหะผสมนกิเกลิ โดยมีผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

๑๗๕ รำย

รัฐบาลให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาประเทศไปสู่ 

ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
คือ “BCG”
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  ๖.๑.๓	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	

เป้าหมายในพ้ืนท่ีเมอืงปรมิณฑล	(จงัหวดัสมุทรปราการ	สมทุรสาคร	และปทุมธาน)ี	โดยพฒันำเทคโนโลยรีไีซเคลิ

ต้นแบบทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมส�ำหรบัขยะหรอืของเสยี ในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย รวม ๓ ชนดิ ได้แก่ ผงตะกรนัอะลมูเินยีม 

เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในกำรผลิตอิฐมวลเบำแบบ AAC (Autoclaved Aerated Concrete) เศษบรรจุภัณฑ์

พลำสติกที่มีอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบผลิตเป็นแว็กซ์และเศษแผ่นอะลูมิเนียม น�้ำล้ำงในกระบวนกำรชุบนิกเกิล 

ด้วยไฟฟ้ำผลติเป็นโลหะนิกเกลิ มผีูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลย ี๑๗๕ รำย นอกจำกนี ้ได้ส่งเสรมิและต่อยอด 

เทคโนโลยรีีไซเคลิเพือ่พฒันำของเสยีเป็นแหล่งทรพัยำกรทดแทนและสนบัสนนุกำรพฒันำเมอืงอตุสำหกรรมเชงินเิวศ

เป้ำหมำยในพ้ืนท่ีจังหวดัสระบรีุ นครรำชสมีำ ขอนแก่น พระนครศรอียธุยำ นครปฐม และสระบุร ีเพือ่เตรียมควำมพร้อม 

และพัฒนำอุตสำหกรรมพื้นฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ  

โดยเฉพำะกำรเป็นฐำนกำรหมุนเวียนหรือรีไซเคิลขยะหรือของเสีย เพื่อน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ เพื่อลดปัญหำมลพิษ 

ต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนำและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทน 

ในอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ 

	 ๖.๒	 การสนบัสนนุการลงทุน	“เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก”	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	“เมอืงอจัฉรยิะ”	

และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

	 	 ๖.๒.๑	 พัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 (Smart	 City) 

รัฐบำลได ้ส ่งเสริมให ้เกิดเมืองอัจฉริยะจังหวัดต ่ำง ๆ  

เช่น เมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจในจังหวัดหนองคำย 

นครพนม และมุกดำหำร เมืองอัจฉริยะด้านการเกษตร	

และด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลรำชธำนีและอุดรธำนี 

เมอืงอัจฉรยิะด้านสุขภาพในจงัหวดัขอนแก่น เมอืงอจัฉรยิะ

ด้านท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต เมืองอัจฉริยะ	

ด้าน	Smart	Living ในจังหวดันครศรีธรรมรำช เมืองอจัฉรยิะ	

รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกิด
เมืองอัจฉริยะจังหวัดต่าง ๆ 

เช่น เมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ 
เมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ 

และเมืองอัจฉริยะด้านท่องเที่ยว
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ด้านการขนส่งและท่องเทีย่วในจงัหวดัชลบรุ ีโดยได้พฒันำ Startup โครงสร้ำงพืน้ฐำนดจิทิลั (City Data Platform) 

และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกำรจัดตั้งศูนย์รวมรวมข้อมูลเพื่อกำรประสำนงำน 

และสั่งกำร (Intelligent Operations Center: IOC) ซึ่งเป็นศูนย์สั่งกำรในพื้นที่ภำคอีสำนตอนกลำง 

และภำคใต้ตอนบน

	 	 ๖.๒.๒	 ด�าเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ระยะท่ี	 ๓ เพื่อรองรับควำมต้องกำร 

ของผูป้ระกอบกำรและเกิดควำมมัน่คงทำงด้ำนพลงังำนและเศรษฐกจิของประเทศ รวมท้ังเพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขนั 

ของประเทศไทยในเวทนีำนำชำต ิโดยได้มกีำรลงนำมสญัญำร่วมทนุกบั บรษิทั กัลฟ์ เอม็ทพี ีแอลเอน็จ ีเทอร์มนิอล จ�ำกดั 

และกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรประกำศเขตขยำยพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด  

และกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ 

	 ๖.๓	 การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลาง	 ขนาดย่อม		

เกษตรกร	รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่

	 	 ๖.๓.๑	 พัฒนาผู ้ ประกอบการวิสาหกิจ	

ขนาดกลางและขนาดย่อม	พฒันำวิสำหกจิสูค่วำมเป็นมอือำชพี 

โดยมีวสิำหกิจชมุชนได้รบักำรสอนและแนะน�ำกำรจัดท�ำบัญชี 

๔๔๔ แห่ง มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและสถำนที่ผลิต 

ตรวจประเมนิ และขอเครือ่งหมำยคณุภำพมำตรฐำนกำรผลติ

และผลติภณัฑ์ เช่น อย. ฮำลำล GMP (Good Manufactoring 

Practice) และ Primary GMP รวมทั้งจัดท�ำฐำนข้อมูล

ผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน เป้ำหมำย ๑๕๔ แห่ง 

พัฒนา
วิสาหกิจ

สู่ความเป็นมืออาชีพ
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	 	 ๖.๓.๒	 พัฒนาผู้ประกอบการ	 โดยส่งเสริม 

กำรพัฒนำผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนในกำรผลิต 

สินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(ONE TAMBON ONE PRODUCT: OTOP) สนับสนุน

กลไกกำรด�ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน

พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่งเสริมและพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน 

และวิสำหกิจชุมชนต้นแบบ นอกจำกนี้  ได ้สนับสนุน 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน ๑๗,๖๔๐ รำย 

ท�ำให ้ วิสำหกิจชุมชนมีรำยได ้ เพิ่ม ข้ึนจำกกำรแปรรูป 

ผลิตผลกำรเกษตรในพื้นที่

	 	 ๖.๓.๓	 ยกร ะดั บ 	 D i g i t a l 	 S t a r t up		

ไทยสู่ระดับสากล โดยเปิดตัว “สถำบันส่งเสริมวิสำหกิจ

ดิจิทัลเริ่มต ้น” หรือ “Digital Startup Institute”  

เพื่อส่งเสริมวิสำหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้สำมำรถประยุกต์ 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก โดยสนับสนุนผู้ประกอบกำร 

วิสำหกิจระยะเร่ิมต้นด้ำนดิจิทัล ให้ขยำยผลกำรจัดตั้ง

ธุรกิจได้ ๓๔ รำย ในสำขำเกษตรกรรม กำรท่องเที่ยว 

สุขภำพ หุ ่นยนต ์และกำรผลิต สร ้ำงมูลค ่ำเพิ่มกว ่ำ  

๑,๐๐๐ ล้ำนบำท

	 	 ๖.๓.๔	 ยกระดับชุมชนท้องถ่ินสู่ชุมชนดิจิทัล	 (Digital	Community)	 ส่งเสริมและสนับสนุน 

กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นสู่ชุมชนดิจิทัล โดยผลักดันชุมชนให้เกิดกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

ผ่ำน Digital Platform เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต เพิ่มรำยได้ และสร้ำงโอกำสทำงอำชีพ กว่ำ ๒๐๐ ชุมชน  

ภำยใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนเลือก ชุมชนท�ำ เพื่อชุมชนยั่งยืน” โดยสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในกำรเสนอควำมต้องกำรพัฒนำชุมชนตนเอง

	 	 ๖.๓.๕	 จัดกิจกรรมแชร์ความรู้แบ่งปันประสบการณ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)		

การตลาดน�าการผลิตด้วยเทคโนโลยดีจิิทัล	ให้แก่เกษตรกร 

ผู้ประกอบกำรรำยย่อย และผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มควำมรู้ทักษะ

ใหม่ ๆ และมีช่องทำงสร้ำงรำยได้เพ่ิมเติม ผ่ำนช่องทำง 

Facebook Live โดยมีหัวข้อ ได้แก่ eBay โกอินเตอร์ 

คณุกท็�ำได้ สร้ำงเพจขำยสนิค้ำพลงั Keyword ระเบิดยอดขำย 

และ Digital Marketing ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกใหม่ 

ของกำรท�ำตลำดส่งออก

ส่งเสริมวิสาหกิจ
ดิจิทัลเริ่มต้น

ให้สามารถประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

ในเชิงลึก



257รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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	 ๖.๔	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์

	 	 การส ่งเสริมการใช ้ป ัญญาประดิษฐ ์ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในระบบอุตสาหกรรม 	 ๔.๐		

และเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ ปัจจบุนัเทคโนโลยีแขนกลและระบบปฏิบตักิำรท่ีน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

มีรำคำและค่ำใช้จ่ำยสูง ดังนั้น จึงมีกำรวิจัยและพัฒนำ 

หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และปัญญำประดิษฐ์ ส�ำหรับใช้งำน

ในระบบอุตสำหกรรม ๔.๐ (CiRACORE Platform) และพัฒนำ

เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐำนที่ครบวงจรด้วยซอฟต์แวร ์

ระบบปฏบิติักำรหุน่ยนต์ (Robot Operating System: ROS) 

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมกำรผลิตข้ันสูง 

และอตุสำหกรรมกำรผลติอืน่ ๆ  ซึง่ท่ีผ่ำนมำได้มีกำรน�ำเทคโนโลยี

ดังกล่ำวไปปรับใช้กับอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท  

เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์ และอุตสำหกรรมอำหำร 

๗.	 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	๒๑

	 ๗.๑	 การสร้างแพลตฟอร์มการเรยีนรูใ้หม่ในระบบดจิทัิลเพือ่ส่งเสรมิให้เดก็ไทยยคุใหม่เก่งวิชา	“วิทยาศาสตร์”	

“เทคโนโลย”ี	“วิศวกรรม”	“คณติศาสตร์”	“โปรแกรมเมอร์”	“ภาษาต่างประเทศ”	“ภาษาคอมพวิเตอร์”	(Coding)	

ตั้งแต่ระดับ	“ประถมศึกษา”

	 	 ๗.๑.๑	 พัฒนาก�าลังคนด้านดิจิทัลรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic		

Corridor:	EEC)	

   (๑)	 ด�าเนินการร่วมกับภาคเอกชน

เปิดตัวห ้องเรียนอัจฉริยะ	 (SMART	 Classroom)  

ขึ้นเป็นแห่งแรกในอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นศูนย์กลำง

พัฒนำก�ำลงัคนด้ำนดจิทิลัรองรบัเขต EEC พร้อมตัง้เป้ำหมำย 

ผลิตทรัพยำกรบุคคลด ้ำนดิจิทัล ๑๒,๐๐๐ คนต ่อป ี  

สร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) และพัฒนำทักษะที่มีอยู่ (Upskill) 

ส�ำหรับกลุ ่มแรงงำนในพื้นที่ อมตะซิตี้ และเขต EEC  

มำกกว่ำ ๓ แสนคน ซึง่เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำกำรจ้ำงงำนเพิม่กว่ำ 

๘๐๐ ล้ำนบำท 

   (๒)	 ด�าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่พัฒนาก�าลังคนในเขต	 EEC	 เพื่อรองรับ	

การลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน มุ่งปรับปรุงกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนำนักเรียนให้มีควำมพร้อมทั้งด้ำนวิชำกำรและทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมรู้ตำมควำมถนัด

เพื่อมุ่งสู่กำรศึกษำระดับอำชีพและระดับอุดมศึกษำเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกำรพัฒนำเทคนิค

กระบวนกำรจดักำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำนวตักรรมกำรเรยีนรู ้(Active learning) โดยกำรบรูณำกำร STEM Education 

ให้เป็นต้นแบบในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในระดับมัธยมศึกษำ 

วิจัยและพัฒนา
หุ่นยนต์ 

ระบบอัตโนมัติ 
และปัญญาประดิษฐ์

ห้องเรียนอัจฉริยะ  
(SMART Classroom)  

แห่งแรก
ในอมตะซิตี้



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง

258

   (๓)		ด�าเนนิการโครงการและขยายการจดัตัง้โรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ไปสูภ่มูภิาค	

๕	แห่ง โดยมนีักเรยีนได้รบักำรพฒันำด้ำนวทิยำศำสตร์ระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชพี (ปวช.) มำกกว่ำปีละ ๕๐๐ คน

	 	 ๗.๑.๒	 ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์

   (๑)	 ด�าเนินการโครงการที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร ์ 

(Coding) ด้วยหลักสูตรกำรอบรมผู้บริหำรเพื่อขับเคลื่อนวิทยำกำรค�ำนวณ ๑ หลักสูตร และหลักสูตรกำรอบรม 

ครูผู้สอนวิทยำกำรค�ำนวณให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู ้วิชำ

วทิยำกำรค�ำนวณและ Coding ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ ๑ หลักสูตร 

และส่งเสริมให้ครผููส้อนวทิยำกำรค�ำนวณสำมำรถน�ำกจิกรรม

จำกกำรอบรมไปจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีครูเข้ำร่วม

กิจกรรม ๗๐๐ คน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

เข้ำรบักำรอบรมเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจในหลกัสตูรและแนวทำง

กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค�ำนวณ ๓๕๐ คน กำรจัดท�ำ 

สือ่กำรสอนโปรแกรมมิง่ในโรงเรยีน โดยได้พฒันำแพลตฟอร์ม

กำรเรียนรู ้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (KidBright AI)  

ส�ำหรบันักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย ซึง่ใช้งำนง่ำย

ผ่ำนกำรสร้ำงชุดค�ำสั่งแบบบล็อก และสำมำรถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภำยนอกได้ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนศักยภำพ 

กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค�ำนวณส�ำหรับวิทยำกรแกนน�ำ (Coding Core Trainer) ให้แก่ครูแกนน�ำระดับ 

ประถมศกึษำและมธัยมศกึษำ ๑๕๕ คน เพือ่พัฒนำศกัยภำพให้สำมำรถน�ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรอบรมไปขยำยผลต่อไป 

และอบรมหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค�ำนวณและ Coding ระดับประถมศึกษำตอนต้น ให้แก่ครูผู้สอน 

วิชำวิทยำกำรค�ำนวณ ระดับประถมศึกษำตอนต้น ๙๐๐ คน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนกำรเรียนรู้  

ตัวชี้วัดและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระเทคโนโลยี (วิทยำกำรค�ำนวณ) ระดับประถมศึกษำตอนต้น  

และจัดอบรม “กำรใช้ AI for Thai Platform” ส�ำหรับนักพัฒนำโปรแกรมภำคเหนือ ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๒

   (๒)	 สนบัสนนุและส่งเสรมิการสร้างศักยภาพคนดิจิทัล โดยด�ำเนนิโครงกำร Coding Thailand : 

กำรพัฒนำเยำวชนทำงด้ำนดิจิทัล ผ่ำน Online Platform ๒๕๐,๐๐๐ คน ได้แก่ ๑) บุคคลทั่วไป นักศึกษำ นักเรียน 

เยำวชน แรงงำนที่ได้รับกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถผ่ำน Online Platform DigitalSkill.org และ Digizen.com 

จ�ำนวน ๒๔๖,๒๒๐ คน ๒) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม Creative Talk Conference 2019 จ�ำนวน ๑,๑๕๕ คน  

และ ๓) ผูเ้ข้ำเรยีนผ่ำนระบบ DEPA-MOOC จ�ำนวน ๒,๖๒๕ คน 

รวมทั้งต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการ

คอมพวิเตอร์	วทิยาการค�านวณ	และการ	Coding ให้แก่ครู

และนักเรียนทั่วประเทศ โดยมีเป้ำหมำย ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ 

๑) ห้องต้นแบบเพือ่กำรเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิำร (Young Maker 

Space) ๒๐๐ ห้อง ๒) โรงเรยีน ๒,๐๐๐ แห่ง ๓) คร ู๓,๔๐๐ คน 

และ ๔) นักเรียน ๒๑๐,๐๐๐ คน จัดอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้

วิทยำกำรค�ำนวณส�ำหรับครู ๕ หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

พัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ 
(KidBright AI) สำาหรับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สร้างศักยภาพคน
ด้านดิจิทัล
ผ่านโครงการ 

Coding Thailand 
จำานวน ๒๕๐,๐๐๐ คน
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ถงึระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย และสร้ำงควำมรู้ให้แก่ผูส้อนผ่ำนกำรอบรมออนไลน์กำรจัดกำรเรยีนรูว้ทิยำกำรค�ำนวณ 

ส�ำหรับครู [Coding (online) for Teacher หรือ C4T online] ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ 

ผ่ำนแพลตฟอร์มของสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ผ่ำนกำรอบรม ๘๙,๗๖๒ คน

	 	 ๗.๑.๓	 ผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลด ้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	

และสงัคมดจิทิลั	ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ตอน ให้แก่นกัเรยีน นกัศึกษำ ประชำชนทัว่ไป 

และผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินของประเทศไทย และประชำคมอำเซียน  

ปีละไม่น้อยกว่ำ ๕๐,๐๐๐ คน สถำนศึกษำของผูพิ้กำรทำงกำรได้ยนิ ๒๐ แห่ง 

๑๘๐ คน สถำนศกึษำอำชวีศกึษำภำครฐั ๔๒๘ แห่ง และภำคเอกชน ๔๔๘ แห่ง 

ไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีชนิดต่ำง ๆ สนับสนุน 

กำรจัดกำรศึกษำให ้ผู ้บกพร ่องทำงกำรได ้ยินตำมรัฐธรรมนูญแห่ง 

รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ กำรศึกษำภำคบังคับสำยอำชีพ  

และกำรจัดกำรเรียนรู ้ ในศตวรรษที่  ๒๐ น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ 

ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ทัง้นี ้ได้ฝึกอบรมปฏบิตักิำร STEM Education  

กำรสอนวิทยำกำรค�ำนวณแบบ Unplugged Programming กำรสอน

โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน รวมทั้งวิจัย นิเทศ ประเมินผลก�ำกับติดตำม

กำรด�ำเนินงำนโครงกำรขับเคล่ือน STEM Education และส่งเสริม 

กำรจดักำรเรยีนรูว้ทิยำกำรค�ำนวณ ระดบัจงัหวดั ๗๗ จงัหวดั และระดบัเขต 

๒๒๕ เขต

	 	 ๗.๑.๔	 ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัอดุมศกึษา

ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล	

   (๑)	 ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	 เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ในระบบเปิด	 (Thai-MOOC)	 ระยะที่	 ๔ โดยในปัจจุบัน 

มีผู ้เรียนมำกกว่ำ ๕๗,๐๐๐ คน ที่เรียนจนจบหลักสูตร 

กำรสอนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) และได้รับใบประกำศ 

ผ่ำนกำรเข้ำรับกำรเรียนรู้ 

   (๒)	 ด�าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง:	

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ 

ในมหำวิทยำลัยได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่ยุคดิจิทัล ๑ ครั้ง ผลิตเนื้อหำ 

และสื่อดิจิทัล e-content ๑๐ โมดูล สร้ำงผลงำนทำงนวัตกรรมดิจิทัล ๓ ผลงำน ส่งผลให้อำจำรย์ และนักศึกษำ 

ในมหำวทิยำลยัได้รบักำรพฒันำเพือ่เตรยีมพร้อมรบักำรเปลีย่นแปลงกำรศึกษำในยคุดจิทิลั บุคลำกรของมหำวิทยำลัย

ได้พัฒนำเพื่อเตรียมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 

เพื่อการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด 

(Thai-MOOC) 

ระยะที่ ๔
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	 ๗.๒	 โรงเรียนระดับต�าบลทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพ	

และต ้องมี 	 “หลักสูตรออนไลน ์”	 ประกอบการเรียนการสอน	

และมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษากับภาคธุรกิจ

  ๗.๒.๑	 ด�าเนินโครงการสร ้างเครือข ่ายดิจิทัลชุมชน	

ระดับต�าบลผ่านการจัดอบรมให ้แก ่กลุ ่มเป ้ำหมำยผ่ำนกำรอบรม 

พัฒนำวิทยำกรครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 

เพือ่กำรขยำยผลเศรษฐกจิดิจิทลั จนสำมำรถเป็นวทิยำกรแกนน�ำคร ูกศน. ได้ 

และกลุ่มเป้ำหมำยประชำชนผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรเข้ำใจดิจิทัล  

(Digital Literacy) และหลักสูตรกำรค้ำออนไลน์ 

  ๗.๒.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียน

ประเภทในระบบและนอกระบบ	 รวมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้

ด้วยระบบดิจิทัลของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	

(สช.)	 ๑	 ระบบ	 โดยพัฒนำกำรเรียนรู้ผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่ำงเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค 

กำรเรียนรู้ให้กับทุกคน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ และโรงเรียน โดยได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลง 

ควำมร่วมมือ (MoU) ระดับกระทรวงระหว่ำง ๙ หน่วยงำน ประกอบด้วย กระทรวงมหำดไทย กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงำน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร และส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

	 ๗.๓	 การสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี	 ดิจิทัล	 สื่อออนไลน์	 และเครือข่ายสังคมออนไลน	์

เพ่ือป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม	 สร้างความปลอดภัย	 ดูแลปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์	 และสามารถ	

ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง	 เกิดความสามัคคีในสังคม	 รวมทั้งปลูกฝัง	

คุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต

  ๗.๓.๑	 สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชน 

รวมทั้งบุคลำกรด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ของประเทศให้สำมำรถดูแลปัญหำอำชญำกรรมทำงไซเบอร ์

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรด�ำเนินงำนในไตรมำสแรก ได้แก่ กำรยกระดับควำมสำมำรถของบุคลำกร 

ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ในประเทศไทยและประชำชนมีภูมิคุ้มกันด้ำนไซเบอร์ (Cyber Hygiene) 

ตระหนักถึงภัยคุกคำมด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ในทุกระดับและเป็นวงกว้ำง และจัดกำรซ้อมรับมือ 

ภยัคกุคำมทำงไซเบอร์ให้กบัหน่วยงำนภำครฐั กจิกรรมภำยใต้โครงกำร Stop e-Commerce Fraud มผีลกำรด�ำเนนิงำน  

ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ผ่ำนกลไก Open Forum Information Security Knowledge Sharing ร่วมกับ

หน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนไซเบอร์ ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมงำน ๙๓ คน และเข้ำร่วมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ๗,๙๐๒ คน 
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จัดท�ำ High Level Scenario ส�ำหรับใช้ในกำรซ้อมรับมือภัยคุกคำมทำงไซเบอร์เชิงเทคนิค กำรจัดท�ำเนื้อหำ

ส�ำหรับแผนรับมือภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ภัยคุกคำมที่ส�ำคัญ  

ได้แก่ ภัยคุกคำมจำก Ransomware, Web Defacement และ E-mail Phishing

  ๗.๓.๒	 จัดอบรมให้ความรู ้ผู ้ประกอบการกลุ ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท	(ทสรช.) ด้ำนกำรพัฒนำ กำรท�ำแพ็กเกจ และกำรโฆษณำสินค้ำ และเพื่อเป็น 

กำรสร้ำงควำมตระหนักรู ้ ควำมเข้ำใจ และรู ้เท่ำทันเก่ียวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ต 

อย่ำงสร้ำงสรรค์ มัน่คง ปลอดภยัควบคูก่นัไป ในไตรมำสแรก ได้ผลติสือ่สร้ำงควำมตระหนกัรู ้และเผยแพร่สือ่ดงักล่ำว 

ผ่ำนทำง Facebook ETDA Thailand ๑๐๙ ครั้ง ซึ่งมียอดกำรเข้ำชมตลอดไตรมำส ๗๔๗,๙๘๕ ครั้ง

  ๗.๓.๓	 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มีวิทยำลัยชุมชนร่วมด�ำเนินกำร ๒๐ แห่ง ซึ่งได้จัดท�ำบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom จัดท�ำ 

บทเรียนออนไลน์ผ่ำน Thai-MOOC และจัดท�ำบทเรียนออนไลน์น�ำเสนอผ่ำนช่อง YouTube ตลอดทั้งเผยแพร่ 

และให้บริกำรหลักสูตร สื่อ และองค์ควำมรู ้ผ่ำนศูนย์เรียนรู ้ดิจิทัลของสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร ์

และเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำตนเองได้ตำมอัธยำศัย

๘.	 การแก ้ไขป ัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ ่ายการเมือง	
และฝ่ายราชการประจ�า

	 ๘.๑	 การด�าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	

  รัฐบำลได ้มีกลไกกำรเสริมสร ้ำงให ้หน ่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนภำยใต ้หลักธรรมำภิบำล  

และกำรก�ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีจุดเน้นที่กำรป้องกัน กำรป้องปรำมกำรทุจริต และกำรประสำน 

ควำมร่วมมือกบัภำคส่วนต่ำง ๆ  ในกำรขบัเคลือ่นกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรทจุรติ โดยมผีลสมัฤทธิใ์นกำรด�ำเนินงำน 

และขับเคลื่อนงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้

  ๘.๑.๑	 ป้องกันเชิงรุก	และป้องปราม

   (๑) ด�ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตตำมมำตรำ ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำญำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   (๒) ขับเคลื่อนกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตของหน่วยงำนระดับกรม/รัฐวิสำหกิจ/ 

องค์กำรมหำชน/จังหวัด/กทม. 

   (๓) ก�ำกับ ติดตำม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงกำรบริหำร (ปกครอง/วินัย/อำญำ)

   (๔) ลงพืน้ทีต่รวจสอบ เฝ้ำระวงั ยบัยัง้กำรทจุรติกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยรฐัทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิ 

ควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนและกำรศึกษำ วเิครำะห์ รวบรวมโครงกำรภำครฐักรณคีวำมเสยีหำยจำกข้อผกูพันสัญญำ

ในกำรด�ำเนินโครงกำรของรัฐที่มีกำรก�ำหนดวงเงินสูงเกินจริงหรือไม่คุ้มค่ำ 

   (๕) บูรณำกำรประสำนควำมร ่วมมือกับศูนย ์ปฏิบัติกำรต่อต ้ำนกำรทุจริต (ศปท.)  

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตของโครงกำร

ที่มีผลกระทบต่อประชำชน

	 	 ๘.๑.๒	 ปราบปราม

   (๑) ใช ้ระบบเทคโนโลยีช ่วยในกำรบริหำรจัดกำรคดี และเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริต 

กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินคดีให้เกิดควำมรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
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   (๒) ด�ำเนินกำรด้ำนคดีในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓) 

โดยได้รับเร่ืองร้องเรยีน/กล่ำวหำ ๑,๑๕๐ คดี ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ๖,๑๔๖ คด ีรบัไต่สวนข้อเทจ็จรงิ/ตัง้อนกุรรมกำร

ไต่สวนฯ ๘๖๘ คดี ส่งคืนพนักงำนสอบสวน ๑๖๗ คดี ส่งส�ำนักงำน ป.ป.ช. ๖๔๓ คดี ไม่รับไต่สวนข้อเท็จจริง  

๔,๓๙๔ คดี ตรวจสอบเพิ่มเติม/อื่น ๆ ๘๓ คดี และชี้มูลควำมผิด ๓๘๒ คดี และเพื่อตัดวงจรอำชญำกรรม 

หรือสกัดกั้นกำรน�ำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดไปใช้ประโยชน์ได้อีก ได้มีกำรสืบสวนปรำบปรำม 

เพื่อด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำนทุจริตตำมกฎหมำยฟอกเงินจนเป็นผล  

และคณะกรรมกำรธุรกรรมได้มีค�ำสั่งยึดและอำยัดทรัพย์สินของผู ้กระท�ำควำมผิดมูลฐำนทุจริต ๗ ค�ำสั่ง  

คิดเป็นมูลค่ำทรัพย์สิน ๖๑,๙๗๕,๕๒๔.๖๕ บำท

	 ๘.๒	 เผยแพร่ความรู ้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น	

ที่เกี่ยวข้อง	

  รัฐบำลได ้ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประสำนควำมร ่วมมือกับภำคประชำชน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ 

หรอืแนวนโยบำยร่วมปฏิบติัหรอืร่วมท�ำงำนกบัส�ำนกังำน ปปง. รวมถึงกำรสร้างเครอืข่ายภาคประชาชนในการด�าเนนิการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เพื่อสร ้ำงควำมเชื่อ ม่ันต ่อควำมม่ันคงปลอดภัยทั้ งในชีวิต 

และทรัพย์สินของประชำชน อีกทั้งอำจมีประชำชนที่ไม่เกี่ยวข้อง 

กับกำรกระท�ำควำมผิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเกิดจำก 

กำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำน ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรสืบสวนปรำบปรำม 

เพื่อบังคับใช ้กฎหมำย จะท�ำให ้ประชำชนมีควำมเชื่อมั่น 

และสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินที่อำจตกเป็น 

เครื่องมือให้กับผู ้กระท�ำควำมผิดได้ในระยะยำว และท�ำให้

ประชำชนในพื้นที่ เป ้ำหมำยมีควำมรู ้ควำมเข ้ำใจเกี่ยวกับ 

กฎหมำยฟอก เ งิ น และ เ กิ ด ค ว ำมต ร ะหนั ก รู ้ ถึ ง พิ ษ ภั ย 

ของกำรฟอกเงินสำมำรถน�ำควำมรู ้ ท่ี ได ้รับไปเผยแพร ่ต ่อ 

ในชุมชน แจ้งเตือนประชำชนในพ้ืนที่ของตนเองไม่ให้กระท�ำ

ควำมผิดเก่ียวกับกฎหมำยฟอกเงินและไม่ให ้ตกเป็นเหยื่อ 

ของกลุ่มมิจฉำชีพมีส่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแสผู้กระท�ำควำมผิด 

ให้แก่ส�ำนักงำน ปปง. ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ด้วย

	 ๘.๓  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 	 ๘.๓.๑	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	

   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. ได้สอบสวนข้อเท็จจรงิ กรณีเจ้ำหน้ำท่ีศนูย์คุม้ครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวดัขอนแก่น 

ทุจริตเงินสงเครำะห์ผู้มีรำยได้น้อย และพบควำมผิดปกติใน ๗๖ หน่วยงำน งบประมำณ ๒๖๔,๒๐๔,๐๐๐ บำท  

และพบควำมผิดปกติในกำรจัดซื้อผ้ำห่มของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ขยำยผลกำรตรวจสอบ 

เพ่ิมเติม ๒๙ หน่วยงำน ท�ำให้พบควำมผิดปกติในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ๔๑,๔๑๐,๐๐๐ บำท ซึ่งอยู่ระหว่ำง 

กำรตรวจสอบ ๒๑ หน่วยงำน
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   ทั้งน้ี คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (คณะกรรมกำร ป.ป.ท.)  

มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ๗๓	 ค�าสั่ง	 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓๔๕	 ราย โดยเบื้องต้น 

ได้ส่งเรื่องให้ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ด�ำเนินกำรแล้ว ๕ หน่วยงำน ได้แก่ นิคมสร้ำงตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

นคิมสร้ำงตนเองบ้ำนกรวด จังหวดับรุรีมัย์ นคิมสร้ำงตนเองห้วยหลวง จงัหวดัอดุรธำน ีสถำนคุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่ภำคใต้ 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช และนิคมสร้ำงตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

	 	 ๘.๓.๒	 เฝ้าระวงัและป้องกนัการทจุรติเชงิรกุ	กรณกีารด�าเนนิการตรวจตดิตามโครงการอาหารกลางวนั	

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ

	 	 	 จำกกรณีทุจริตเงินค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย ์

และชัยนำท ส�ำนักงำน ป.ป.ท. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำมีข้อมูลบำงประกำรที่ไม่ตรงกับที่ปรำกฏตำมข่ำว  

และพบปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวันที่มีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละโรงเรียน

   เพือ่ให้กำรด�ำเนนิโครงกำรฯ เป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อย นักเรียนได้รับประทำนอำหำรครบถ้วน 

เป็นไปตำมหลักโภชนำกำร และเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 

คุ้มค่ำกับงบประมำณ และปรำศจำกข้อร้องเรียนต่ำง ๆ 

ส�ำนักงำน ป.ป.ท. ได ้มีค�ำส่ังที่  ๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่  

๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ และค�ำสั่งที่  ๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่  

๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง 

โครงกำรฯ เพื่อด�ำเนินกำรตรวจติดตำมและบูรณำกำร 

ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำร่วมกัน และใช้เป็นเครื่องมือในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน 

กำรทุจริตเชิงรุกแบบบูรณำกำร ซึ่งในป ีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงำน ป.ป.ท. และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตำมและรับฟังปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ  

๖๕ โรงเรียน ไม ่พบพฤติกำรณ์ที่ส ่อไปในทำงทุจริต  

และไม่มีเร่ืองร้องเรียนและปรำกฏเป็นข่ำวในเชิงลบแต่อย่ำงใด 

ซ่ึงคณะท�ำงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะได้ด�ำเนินกำร

ตรวจติดตำมต่อเนื่องจนสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

	 	 ๘.๓.๓	 ด�าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่าย	

ภาคประชาสังคมในการต่อต ้านการทุจริต	 ประจ�าป ี	 ๒๕๖๒	 ตำมแผนบูรณำกำรต่อต ้ำนกำรทุจริต 

และประพฤติมชิอบ เพือ่สร้ำงควำมตระหนกัรูใ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ มค่ีำนยิมร่วมต่อต้ำนกำรทจุรติ 

มีจิตส�ำนึกสำธำรณะและสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
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	 	 ๘.๓.๔	 ด�าเนินโครงการจัดท�ามาตรการแนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปราม	

การทจุรติและประพฤตมิิชอบ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	เพือ่พฒันำระบบกำรปฏิบัตงิำนและกำรให้บรกิำร

ของหน่วยงำนภำครฐัให้มปีระสทิธภิำพและเพิม่ประสทิธภิำพกลไก มำตรกำร กระบวนงำน นวตักรรมให้สอดคล้องกับ 

สถำนกำรณ์และปัญหำกำรทุจริต 

	 	 ๘.๓.๕	 ด�าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง	

การด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ	 ศปท. เพื่อให้ ศปท. แต่ละแห่งน�ำควำมรู ้

ที่ได้รับไปพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรด�ำเนินงำนและกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและให้สอดคล้องกับลักษณะกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน ท้ังนี้ ศปท. แต่ละแห่ง

สำมำรถรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมรูปแบบรำยงำนที่จัดท�ำขึ้นได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 

	 	 ๘.๓.๖	 ด�าเนินโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒ โดยกำรก�ำหนดให้มีคู่มือแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

ในหน ่วยงำนภำครัฐ ( จัดต้ังคลิ นิกส ่งเสริมธรรมำภิบำลต ่อต ้ำนกำรทุจริตภำยในส�ำนักงำน ป.ป.ท.  

และส�ำนักงำน ป.ป.ท. เขต ๑-๙) และด�ำเนินกำรป้องกันตำมคู่มือแนวทำงฯ ๑๒ เรื่อง

	 	 ๘.๓.๗	 ด�าเนนิโครงการศกึษาความต้องการของเครอืข่ายภาคประชาสงัคมต่อการพฒันาศกัยภาพ	

สู ่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 โดยได้จัดท�ำ 

รำยงำนผลกำรศึกษำควำมต้องกำรของเครือข่ำยภำคประชำสังคมต่อกำรพัฒนำศักยภำพสู่กำรเป็นเครือข่ำย 

เฝ้ำระวังกำรทจุรติในภำครฐั ๑ เรือ่ง เพือ่น�ำไปใช้ในกำรพัฒนำศกัยภำพของเครอืข่ำยฯ สร้ำงและพฒันำควำมเข้มแข็ง 

ของเครือข่ำยฯ ในกำรเฝ้ำระวังและต่อต้ำนกำรทุจริตในภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 	 ๘.๓.๘	 ด�าเนินโครงการศึกษาเพื่อสร ้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาล	

หน่วยงานภาครัฐ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒ โดยได้จัดท�ำคู่มือกำรประเมินธรรมำภิบำลหน่วยงำนภำครัฐ 

(ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ) ภำยใต้ชื่อ “หลักสูตรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต” ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ 

ที่สนใจสำมำรถน�ำหลักสูตรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริตไปใช้จัดอบรมให้แก่หน่วยงำนของตนเอง  

ให้ทันต่อเหตุกำรณ์และสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ในกำรขับเคลื่อนธรรมำภิบำลเพื่อกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนที่ตนรับผิดชอบได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

	 	 ๘.๓.๙		 ขับเคลื่อนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด�ารงธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		

(ศดธ.มท.)	ทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนสังกัดกระทรวงมหำดไทย (มท.) และหน่วยงำนภำยนอก 
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

   โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ๕๘,๒๙๓ เรื่อง สำมำรถด�ำเนินกำร

จนได้ข้อยุติ ๕๒,๖๑๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๕ และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร ๕,๖๘๒ เรื่อง แบ่งประเด็นเรื่องรำว

ร้องทุกข์ได้ ดังนี้

ประเด็นร้องทุกข์
จ�านวน	(เรื่อง)

เรื่องเข้า เรื่องยุติ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

๑. ควำมขัดแย้งทำงสังคม ๖,๕๘๓ ๕,๓๕๕ ๑,๑๘๘

๒. ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐ ๓,๕๑๑ ๒,๕๑๖ ๙๙๕

๓. แจ้งเบำะแส/กำรกระท�ำควำมผิด ๓,๑๘๓ ๒,๗๑๓ ๔๗๐

๔. ปัญหำที่ดิน ๑,๕๙๔ ๑,๒๘๑ ๓๑๓

๕. ช่วยเหลือประชำชนผู้ได้รับควำมเดือดร้อน ๑๓,๐๔๘ ๑๐,๗๙๕ ๒,๒๔๙

๖. เรื่องอื่น ๆ ๓๐,๘๑๘ ๒๙,๙๕๑ ๔๖๗

นอกจำกนี้ ได้พฒันำบทบำทของศูนย์ด�ำรงธรรมในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ดังนี้

   (๑)  ยกระดับศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดเป็นศูนย์รำชกำรสะดวก

   (๒)  พัฒนำระบบงำนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นระบบ e-Service

   (๓)  เชือ่มโยงข้อมลูเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์กบัหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทัง้ภำยในสงักดั มท. และหน่วยงำน 

ภำยนอก เช่น ส�ำนักงำนปลดัส�ำนักนำยกรฐัมนตร ีส�ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ 

และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   (๔)  ประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชำชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน ์

ของศูนย์ด�ำรงธรรม

   (๕)  เร่งรัดกำรตรวจสอบเรื่องท่ีประชำชนทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำในพื้นท่ี ประกอบด้วย  

เร่ืองที่คงค้ำงกำรด�ำเนินกำรและเร่ืองที่รับเข้ำใหม่ โดยเชิญหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องหำรือและบูรณำกำรแก้ไขปัญหำ 

ร่วมกัน รวมทัง้ชีแ้จงท�ำควำมเข้ำใจกบัประชำชนให้ทรำบถงึขัน้ตอนกระบวนกำรในกำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งนัน้ ๆ  ด้วย 

โดยถือเป็นควำมเร่งด่วนล�ำดับแรกที่ต้องด�ำเนินกำร

   (๖)  ตรวจสอบเรื่ องร ้องเรียนร ้องทุกข ์และเรื่ องที่ประชำชนขอควำมช ่วยเหลือ 

ผ่ำนศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดและอ�ำเภอว่ำเรื่องที่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำในพื้นที่ได้นั้นเป็นเร่ืองประเภทใด 

หรือแก้ไขไม่ได้เพรำะเหตุใด รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะหรือควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนส่วนกลำง 

เพื่อก�ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
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๙.		 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

	 ๙.๑	 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสร้างความร่วมมือ

กับประเทศเพื่อนบ้านท�าลายแหล่งผลิตและเครือข่าย

  รัฐบำลได้แก้ไขปัญหำยำเสพติดและปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้โดยใช้กระบวนกำร 

มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

ในกำรท�ำลำย “แหล่งผลติ” และ “เครอืข่ำย” รวมถงึด�ำเนนิโครงกำรพฒันำฝีมอืแรงงำนตำมแนวชำยแดนไทย-เพือ่นบ้ำน 

เพือ่ส่งเสรมิอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนของสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ (เมยีนมำ) รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 

(กัมพูชำ) และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ซึ่งช่วยลดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนที่จะส่งผล 

ต่อกำรลดปัญหำข้ำมชำติต่ำง ๆ และปัญหำยำเสพติด ดังนี้

	 	 ๙.๑.๑	 สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท�าลายแหล่งผลิตและเครือข่าย	 รัฐบำลได้ใช้เวที

กำรประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศในกำรผลักดันเชิงนโยบำยในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง 

กำรประชุมทวิภำคีรำชอำณำจักรไทย (ไทย)-สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน (จีน) ไทย-เมียนมำ และไทย-สำธำรณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนำม (เวียดนำม) รวมทั้งยกระดับ 

กำรปฏิบัติร ่วมฯ ไทย-เมียนมำและไทย-สปป.ลำว  

ซึ่งท�ำให้มีกำรร่วมมือกันในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้

   (๑) ทุกประเทศให้ควำมร่วมมือ 

ในกำรสกัดก้ันยำเสพติด สำรตั้งต ้นและเคมีภัณฑ์  

บรเิวณสำมเหลีย่มทองค�ำตำมแนวชำยแดน และพ้ืนทีว่กิฤต

ของแต่ละประเทศ

   (๒)  พฒันำศนูย์ประสำนงำนแม่น�ำ้โขงปลอดภยั (Safe Mekong Coordination Center: SMCC) 

ของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นกลไกประสำนงำนกำรข่ำว และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก

   (๓) จัดชุดปฏิบัติกำรร่วมตำมแผนต่ำง ๆ ซึ่งแต่ละประเทศก�ำหนดร่วมกันอย่ำงชัดเจน

   (๔)  ก�ำหนดข้อตกลงและแนวทำงควำมร่วมมือด้ำนยำเสพติดในทุกมิติ ทั้งด้ำนกำรป้องกัน/

ปรำบปรำม บ�ำบัด กำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ กำรศึกษำดูงำน และกำรสนับสนุนข้อมูลทำงวิชำกำร

	 	 ๙.๑.๒	 ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วม

แม่น�้าโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด ๖	ประเทศ	

ระยะ	 ๔	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ประกอบด้วย กัมพูชำ 

จนี สปป.ลำว เมยีนมำ ไทย และเวยีดนำม ซึง่เน้นแลกเปลีย่น 

ด้ำนกำรข่ำวเชิงลึก เพ่ือท�ำลำยเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติด 

ข ้ำมชำติรำยส�ำคัญ ปฏิบัติกำรแม ่น�้ ำ โขงปลอดภัย 

และปฏิบตักิำรร่วมสำมเหลีย่มทองค�ำ ๑๕๑๑ จ�ำนวน  ๗,๙๕๐ ครัง้

โดยมุ ่งเน ้นกำรสกัดกั้นสำรตั้งต ้นและเคมีภัณฑ์ไม ่ให ้

เข ้ำ สู ่แหล ่งผลิตส ่งผลให ้สำมำรถท�ำลำยแหล ่งผลิต/ 

แผนปฏิบัติการร่วม
แม่น้ำาโขงปลอดภัย
เพื่อการควบคุม

ยาเสพติด 
๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

แหล่งพักยำเสพติดได้ ๒๙ แห่ง ของกลำงยำบ้ำ ๓๒๔.๓ ล้ำนเม็ด ไอซ์ ๑๓.๕ ตัน เฮโรอีน ๑.๗ ตัน และคีตำมีน ๐.๖ ตัน  

รวมท้ังยดึสำรตัง้ต้นและเคมภีณัฑ์ ได้แก่ สำรตัง้ต้น ๑๕.๕ ตนั (ผลติยำบ้ำได้ ๑๒,๓๗๕ ล้ำนเม็ด หรือไอซ์  ๒๖๒.๒ ตัน หรือเฮโรอนี 

๑๙๘ กิโลกรัม) กำเฟอีน ๑๐.๑ ตัน (ส่วนผสมผลิตยำบ้ำได้ ๑๔๓.๘ ล้ำนเม็ด) และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ๑,๐๔๖.๓ ตัน 

	 	 ๙.๑.๓	 สร้างการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 เพื่อเพ่ิมควำมเข้มงวดในช่องทำง 

ตำมแนวชำยแดนใน ๑๕ จังหวัด ๔๐ อ�ำเภอ ๑๙ ช่องทำง  

ทั้งในท่ำอำกำศยำนนำนำชำติและท่ำเรือ มุ ่งเน้นท�ำลำย

โครงสร ้ำงกำรค้ำยำเสพติดตำมมำตรกำรทำงทรัพย์สิน  

กำรสืบสวนขยำยผล กำรใช้มำตรกำรสมคบ มำตรกำรฟอกเงิน 

มำตรกำรทำงภำษี และกำรบั งคับใช ้กฎหมำยอื่น  ๆ  

และมุง่ลดควำมรนุแรงของปัญหำยำเสพตดิในพืน้ทีแ่พร่ระบำด 

และลดควำมเดือดร้อนของประชำชน ดังนี้

  	 (๑)		จับกมุคดยีาเสพตดิทัว่ประเทศ ๓๗๐,๒๙๔ คด ีผูต้้องหำ ๓๘๕,๑๐๗ คน ของกลำงยำบ้ำ 

๒๙๔,๘๒๓,๖๒๗ เม็ด ไอซ์ ๒๒,๐๒๙  กิโลกรัม และกัญชำ ๙,๐๔๔.๑๐ กิโลกรัม ขยำยผลใช้มำตรกำรสมคบ  

๔,๐๒๖ คน และตรวจสอบทรัพย์สิน ๑,๙๑๒ คน ยึดและอำยัดทรัพย์สินมูลค่ำ ๗๕๕ ล้ำนบำท รวมทั้งใช้มำตรกำร

ฟอกเงิน ๓๒ คดี ยึดทรัพย์สินมูลค่ำ ๑๓๘.๒ ล้ำนบำท และมำตรกำรทำงภำษี ๕ คดี และด�ำเนินคดีนักค้ำยำเสพติด

รำยส�ำคัญ ๙๗,๕๒๔ คดี ๑๐๘,๘๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘

   (๒)		 เร่งลดความเดอืดร้อนของประชาชน

จากการด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน	 ป.ป.ส.	

หมายเลข	๑๓๘๖ จ�ำนวน ๑๗,๒๔๓ เรื่อง ด�ำเนินกำรตรวจสอบ 

ข่ำวสำรทุกเร่ือง สำมำรถด�ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนได้ 

๑๔,๐๔๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๓

  	 (๓)		ลดปัญหาการจ�าหน่ายยาเสพติด	

ในพืน้ท่ีรนุแรง ๒๓,๑๔๐ หมูบ้่ำน/ชมุชน และลดควำมเดอืดร้อน 

ของประชน ซึ่งด�ำเนินกำรแล้ว ๑๘,๓๒๘ หมู่บ้ำน/ชุมชน  

คดิเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ จับกมุผูต้้องหำ ๘,๕๑๒ คน น�ำเข้ำระบบ

บ�ำบัดรักษำ ๒,๗๖๕ คน ของกลำงยำบ้ำ ๔๐,๓๑๘,๑๕๙ เม็ด 

ไอซ์ ๙๖๔.๗๖ กิโลกรัม เฮโรอีน ๒๕.๖๗ กิโลกรัม และกัญชำ 

๔,๐๑๒.๘๙ กิโลกรัม

	 	 ๙.๑.๔	 ปราบปรามยาเสพติด	

	 	  (๑)  หน่วยงำนควำมมั่นคงและกองก�ำลังป้องกันชำยแดนท่ัวประเทศได้บูรณำกำรกำรท�ำงำน

ร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสกัดก้ันยำเสพติดท่ีถูกลักลอบน�ำเข้ำตำมแนวชำยแดนไม่ให้ส่งผ่ำนเข้ำไปยัง

พ้ืนที่ตอนใน และแพร่ระบำดไปยังพื้นที่ต่ำง ๆ สำมำรถสกัดกั้นยำเสพติดทั้งตำมแนวชำยแดน และตำมเส้นทำง 

ล�ำเลียงหลักมีผลกำรจับกุมคดียำเสพติด และมีผู้ต้องหำจ�ำนวนมำก
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   (๒)  ส�ำนักงำนต�ำรวจแห ่งชำติได ้ด�ำเนินกำรปรำบปรำมยำเสพติด ระหว ่ำงวันที่  

๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓ โดยสำมำรถจบักมุคดยีำเสพตดิ ๒๗๗,๕๖๓ คด ีผูต้้องหำ ๒๗๖,๘๓๕ คน 

ยึดของกลำงยำบ้ำ ๒๒๓,๗๐๐,๐๙๔ เม็ด ยำไอซ์ ๑๖,๖๑๒.๒๔ กิโลกรัม เฮโรอีน ๓๘๖.๒๗ กิโลกรัม  

กัญชำ ๙,๕๙๘.๑๓ กิโลกรัม โคเคน ๒๑.๔๑ กิโลกรัม เคตำมีน ๖๕๔.๐๙ กิโลกรัม ยำอี ๔๑๓,๖๐๔ เม็ด  

พืชกระท่อม ๗๘,๐๖๕.๗๕ กิโลกรัม ยึดอำยัดทรัพย์สิน ๕๙๕.๙๖ ล้ำนบำท และผู้ต้องหำ ๑,๔๓๕ คน

	 	 ๙.๑.๕		ป้องกันยาเสพติด	

	 	 	 (๑)	 สร้างการรับรู้และเพิ่มภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรทั่วไป ๔๔,๖๘๒,๗๑๗ คน (เป้ำหมำย 

๓๓.๕ ล้ำนคน) โดยจ�ำแนกเป็น เด็กและเยำวชน ๗,๔๐๒,๗๕๖ คน แรงงำน ๑,๒๖๖,๑๘๓ คน และประชำชน 

๓๖๐๑๓,๗๗๘ คน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น หอกระจำยข่ำวประจ�ำหมู ่บ ้ำน เสียงตำมสำยในโรงเรียน  

สถำนประกอบกำร และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และสร้ำงภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยเสี่ยงสูง ๑๕-๒๔ ป ี

โดยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำคี เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงำน และกระทรวงมหำดไทย พบว่ำ ด�ำเนินกำรได้ ๓,๘๗๑,๕๖๕ คน (เป้ำหมำย 

๔,๘๕๐,๕๗๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๒

   (๒)  สร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา จ�ำนวน ๖,๗๓๐ แห่ง 

สถำนประกอบกำร ๒,๒๗๒ แห่ง และหมู่บ้ำน/ชุมชน ๔,๒๗๘ แห่ง ครอบคลุม ๔,๙๔๖ ต�ำบล/๔๖ เขต  

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๔ (เป้ำหมำย ร้อยละ ๕๐ ของ ๗,๒๕๕ ต�ำบล/๕๐ เขต)

	 ๙.๒		 การฟื้นฟู	 ดูแล	 รักษาผู้เสพ	 พร้อมสร้างโอกาส	 อาชีพ	 และรายได้ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติ	

ในสังคมได้

	 	 ๙.๒.๑		พัฒนาแนวทางการน�าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบ�าบัดรักษาผู้ใช้	 ผู้เสพยาเสพติด 

พัฒนำศักยภำพครอบครัวในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลบุตรหลำนที่ใช้ยำเสพติด และภำยหลังกำรบ�ำบัดรักษำ 

กำรพัฒนำแนวทำงกำรติดตำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด โดยผลักดันให้อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) มีบทบำท

ในกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดและพัฒนำนโยบำยยำเสพติดแนวใหม่ โดยน�ำกำรสำธำรณสุขมำใช้ ได้แก่ ๑) คลินิก

ให้ค�ำปรึกษำด้ำนจิตสังคมในระบบศำลเพื่อป้องกันกำรกระท�ำผิดซ�้ำ และ ๒) กำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด

ในผู้ป่วยยำเสพติดทุกรำยทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยยำเสพติดท่ีเข้ำถึงได้ยำก โดยน�ำผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด 

เข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดรักษำในทุกระบบ ๑๘๗,๐๑๓ คน ให้ได้รับกำรบริกำรเพื่อลดอันตรำยจำกยำเสพติด  

๓๖,๖๔๓ คน และติดตำมดูแลผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด ๒๐๐,๖๑๑ คน รวมทั้งช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด ๓,๔๕๐ คน

	 	 ๙.๒.๒	 ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบ�าบัดรักษายาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพ	

ผู้ติดยาเสพติดในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัด  

(ศอ.ปส.จ) และคณะท�ำงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำฯ ได้หำรือแนวทำงด�ำเนินกำรและคัดกรอง 

กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำทักษะอำชีพ ๒๐๐ คน ได้แก่ ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำฯ จำกจังหวัดนรำธิวำส 

๖๐ คน จังหวัดปัตตำนี ๖๐ คน จังหวัดยะลำ ๕๐ คน และจังหวัดสงขลำ ๓๐ คน รวมทั้งฝึกอบรมทักษะ 

อำชีพวิชำชีพ ๓ หลักสูตร ได้แก่ ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์ขนำดเล็กเพื่อกำรเกษตร ๑๑๐ คน ช่ำงเชื่อมโลหะ ๔๕ คน  

และช่ำงแต่งผมสุภำพบุรุษ ๔๕ คน ส่งผลให้ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำกลุ่มดังกล่ำวได้รับกำรสนับสนุนเครื่องมือ 

วัสดุอุปกรณ์ในกำรประกอบอำชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่ส�ำคัญที่สุด คือ ไม่มีพฤติกรรมในกำรกลับไป

เสพยำเสพติดซ�้ำ
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 ๙.๓	 การแก ้ ไขป ัญหาความไม ่สงบในพื้นที่	

ชายแดนภาคใต ้

  รัฐบำลได้น้อมน�ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน 

“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” มำปรับใช้ในกำรเร่งรัดกำรให้

ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่สงบ 

กำรจัดสวัสดิกำรที่ เหมำะสมส�ำหรับเจ ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

ในพื้นที่ และกำรแก้ไขปัญหำ โดยยึดหลักกฎหมำยไทย 

และหลักกำรสำกล

	 	 ๙.๓.๑	 สร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	

     (๑)  แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอำศัยกลไกของคณะกรรมกำรขับเคลื่อน

กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญ เช่น ๑) กำรพิจำรณำทบทวนและพัฒนำนโยบำย 

กำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ๒) กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ 

จั งหวัดชำยแดนภำคใต ้ร ่ วมกับภำคี เค รือข ่ำยนอกภำครัฐ  ๓)  กำรขับเคลื่ อนแนวทำงของภำครัฐ 

ต่อองค์กำรระหว่ำงประเทศ และองค์กรพฒันำเอกชน (Non Governmental Organizations: NGOs) ทีเ่กีย่วข้องกบั 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๔) กำรใช้กฎหมำยพิเศษในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๕) กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล 

ด้ำนควำมมัน่คงจังหวัดชำยแดนภำคใต้  ๖) กำรปรบัปรงุพฒันำด้ำนกำรศกึษำในกำรแก้ไขปัญหำจงัหวดัชำยแดนภำคใต้  

๗) กำรจัดท�ำแผนบูรณำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๘) กำรขับเคลื่อน

กระบวนกำรพูดคุยเพือ่สนัติสขุจังหวดัชำยแดนภำคใต้ และ ๙) กำรเสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนนินโยบำยของรฐั 

และเร่ืองสิทธิมนุษยชนด้วยกลไกของรัฐบำล โดยมุ่งหวังให้ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข

   (๒)	 ขับเคลื่อนโครงการต�าบลม่ันคง	 ม่ังค่ัง	 ย่ังยืน	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมุ่งพัฒนำ

ต�ำบลให้เป็น “ต�ำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” สร้ำงต�ำบลให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น  

อยูร่่วมกนัภำยใต้สงัคมพหวุฒันธรรม โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ต�ำบลในพืน้ที ่จงัหวดัชำยแดนภำคใต้	๒๘๒ ต�ำบล 

(๑,๙๗๐ หมู่บ้ำน) ในจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และ ๔ อ�ำเภอของจังหวัดสงขลำ (อ�ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี

และสะบ้ำย้อย) และบริหำรจัดกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำตำมแผนพัฒนำต�ำบล โดยมีสภำสันติสุขเป็นกลไก 

กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในต�ำบล เป้ำหมำยในปี ๒๕๖๓ เกิดต�ำบลต้นแบบ ๓๗ แห่ง ผ่ำนกิจกรรม ดังนี้

    (๒.๑)	 ด้านความมั่นคง 

      (๒.๑.๑) สนบัสนนุการพัฒนาต�าบลตำมท่ีสภำสนัตสิขุต�ำบลได้ก�ำหนดเป้ำหมำย 

และทิศทำงกำรพัฒนำ 

      (๒.๑.๒) สนับสนุนการรังวัดพิสูจน ์สิทธิ์ ท่ี ดินให ้กับประชาชนที่ ได ้รับ	

ผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เพื่อให้สำมำรถเข้ำใช้ประโยชน์

ที่ดินได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน  

(เป้ำหมำยในปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ด�ำเนินกำรได้ ๖๑,๕๙๖.๒๔ ไร่) 

การน้อมนำายุทธศาสตร์
พระราชทาน  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
มาปรับใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือ

กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบ 
จากความไม่สงบในพื้นที่

ชายแดนภาคใต้
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    (๒.๒) ด้านความมั่งคั่ง 

      (๒.๒.๑) ส ่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู ้พิกำรและครอบครัว โดยขยำยผล 

กำรน�ำนวตักรรมส�ำหรบักำรฟ้ืนฟูสภำพเด็กพิกำรสนองแนวพระรำชด�ำรฯิ กำรให้ควำมช่วยเหลอืผูพ้กิำรแบบครบวงจร 

ได้แก่ บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขเคลื่อนที่ รถโมบำย “สิริเวชยำน” เพื่อฟื้นฟูสภำพคนพิกำร โดยเฉพำะ 

เด็กพิกำรทำงสมองและพิกำรซ�้ำซ้อน และสนับสนุนอุปกรณ์

เครื่องช่วยพยุงร่ำงกำย “เก้ำอี้สุขใจ” โดยตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ 

ถึงปัจจุบันสนับสนุนอุปกรณ์แล้ว ๔๐๓ คน ซึ่งในระยะยำว 

พบว่ำ เด็กมีพัฒนำกำรดีขึ้นสำมำรถนั่งทรงตัว ฝึกกำรยืนได้ 

และช่วยเหลือตัวเองได้มำกขึ้น นอกจำกน้ีขยำยผลกำรน�ำ 

“เตียงฝึกยืน” เพื่อสนับสนุนให้กับเด็กพิกำร ๕๙ คน  

และอุปกรณ์ช ่วยกำรเดิน “รองเท ้ำสั่ งตัด” ๙๔ คน  

รวมทั้งร่วมกับสถำบันสิรินธรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

จัดตั้ง “ธนำคำรอุปกรณ์ เพื่อคนพิกำร” รวมอุปกรณ์ที่ได้รับ 

กำรสนับสนุน บริจำค หรือผลิตขึ้นตำมโครงกำรสนอง 

แนวพระรำชด�ำรฯิ เพ่ือช่วยเหลอืคนพิกำรทีย่ำกจน ขำดผูด้แูล 

และว่ำงงำน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์

      (๒.๒.๒) สนับสนุนการปฏิบั ติ งานเ ชิงรุกในการควบคุมโรคติดเ ช้ือ	

ไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-19)	 ระดับชุมชน รวมท้ังร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข  

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับกลุ่มบ่ำยเบี่ยงกำรรับบริกำรวัคซีนโรคหัด (กลุ่มผู้ปกครองเด็ก ๐-๕ ปี ) 

สถาบันสิรินธรได้จัดตั้ง
ธนาคารอุปกรณ์  

เพื่อคนพิการ 
และศูนย์ซ่อมบำารุง

อุปกรณ์

      (๒.๒.๓)
 

สนับสนุนกำรฝึกอำชีพให้กับเยำวชนกลุ ่มเปรำะบำง เพื่อพัฒนำ 

คุณภำพชีวิตของเยำวชนกลุ่มเปรำะบำงมีรำยได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยปัจจุบันมีผู้ผ่ำนกำรอบรม ๖ รุ่น  

(ร้อยละ ๔๖.๗) สำมำรถน�ำควำมรู้ ทักษะที่ได้จำกโครงกำรมำต่อยอด สร้ำงอำชีพ มีงำนท�ำ และมีรำยได้ที่มั่นคง
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    (๒.๓) ด้านความยั่งยืน	

      ก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรจดักำรทรพัยำกรส่งเสรมิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืร่วมกบั

หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ภำยใต้โครงกำร “การใช้ประโยชน์ทีด่นิและการด�าเนนิการป่าชมุชนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิฐานราก	

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความยั่งยืน”	 โดยน้อมน�ำ 

พระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 

มหำภูมิพลอุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เกี่ยวกับ 

กำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง มำปรับใช้ก่อให้เกิด 

ควำมมั่นคงทำงอำหำร สร้ำงรำยได้ครัวเรือน และเป็น

ทรัพย์สินที่น�ำมำใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันตำมกฎหมำย 

ได้น�ำไปสู ่กำรสร้ำงทุนหมุนเวียนในกำรขยำยกิจกรรม 

ทำงเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งส่งเสริม 

หน่วยงำนเพิม่พืน้ท่ีปลกูป่ำตำมแนวทำง “ป่ำชมุชน” ในทีด่นิ

สำธำรณประโยชน์ที่ประชำชนบุกรุก 

  	 (๓) 	ขับเคลื่อนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	 โดยอำศัย 

กลไกของภำคประชำสังคมเป็นแกนกลำงในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนสะท้อนปัญหำและควำมต้องกำรบนพื้นฐำน 

ข้อเท็จจริงตำมบริบทพื้นที่และจัดท�ำโครงกำรเพื่อพัฒนำหมู ่บ้ำนชุมชนของตนเอง เช่น กิจกรรมส่งเสริม 

ศูนย์กำรเรียนรู ้ป่ำชุมชนต้นแบบ กิจกรรมส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์พื้นบ้ำน เพื่อตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของพืน้ทีบ่นวถิเีกือ้กลู แบ่งปัน และเอือ้อำทรต่อกนั ส่งผลให้เกดิบรรยำกำศ “พืน้ทีส่นัตสิขุขนาดเลก็” 

ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อองค์กำรระหว่ำงประเทศ รวมท้ังแสวงหำ

ควำมร่วมมือจำกบุคคลส�ำคัญหรือองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีมำเยือนจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 ซ่ึงในห้วงที่ผ่ำนมำ 

ได้สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อคณะที่มำเยือน รวมท้ังได้รับกำรสนับสนุนและพัฒนำพื้นท่ีโดยองค์กรต่ำง ๆ  

เช่น องค์กำรช่วยเหลอืเด็กประจ�ำประเทศไทย (Save the Children) และส�ำนกังำนโครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ 

(United Nations Development Programme: UNDP) 

	 	 	 (๔)	 ขับเคลื่อนงานอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	

    (๔.๑)	 ช ่วยเหลือประชาชน

ในด้านกฎหมาย ประสานงาน	 รับเรื่องราวร้องทุกข	์	

“คลายทกุข์ทีต้่นทาง”	เพือ่ให้เกดิควำมเชือ่มัน่ต่อกำรอ�ำนวย

ควำมยุติธรรมของภำครัฐในพื้นที่ ๕๖,๑๐๕ คน ยุติเรื่องแล้ว 

๕๕,๒๒๗ คน

    (๔.๒)	 แก้ไขปัญหาบุคคลท่ีไม่มี

สถานะทางทะเบียนราษฎรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยปี ๒๕๖๓ ตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรมให้แก่บุคคลที่ไม่มี

สถำนะทำงทะเบียนรำษฎร ๒๑๕ รำย 
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    (๔.๓) ช่วยเหลือเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี	

ตำมมตคิณะรฐัมนตรแีละระเบยีบคณะกรรมกำรยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพฒันำจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ (กพต.) ๗๒๒ คน

	 	 ๙.๓.๒	 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา	 เศรษฐกิจ		

และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

  	 (๑)		พัฒนาด้านการศึกษา

	 	 	 	 (๑.๑) ด�าเนนิโครงการพฒันาการอาชวีศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามภารกจิพืน้ฐาน

เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอำชีวศึกษำเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยอุดหนุน 

ค่ำตอบแทนพเิศษส�ำหรบัครโูรงเรยีนเอกชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต้ ๒๖ คน และอดุหนนุพฒันำประสทิธภิำพ

กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของโรงเรียนอำชีวศึกษำเอกชน ๒๑๕ คน ประกอบด้วย  

ประเภทอุตสำหกรรม ๑๐ คน ประเภทพำณิชยกรรม ๒๐๕ คน รวมท้ังพัฒนำคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยอุดหนุนค่ำตอบแทนพิเศษลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำของรัฐ ๒๓๐ คน  

เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

    (๑.๒) 
 
สนับสนุนงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับกลุ ่มเป้าหมายผู้เรียนอาชีวศึกษา	

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ รฐับำลได้พฒันำเครอืข่ำยอำชวีศกึษำ (ระดบัต�ำบล/อ�ำเภอ/จงัหวดั) โดยประสำนงำน 

กับชุมชน ประชำชน เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนมวลชนสัมพันธ์และเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเพิ่ม 

ผู ้เรียนสำยอำชีพและฝึกอำชีพให้แก่ประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

	 	 	 (๒)  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	

	 	 	 	 (๒.๑)	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		

เพ่ือเสรมิสร้างอาชพีข้ันพืน้ฐานให้ประชาชน และสนบัสนนุประชำชนทีม่คีวำมสนใจประกอบอำชพีในรปูแบบธรุกจิ 

ให้เกิดกำรรวมกลุ่มกลำยเป็นวิสำหกิจชุมชน พร้อมสร้ำงเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 

และพฒันำยกระดบัวสิำหกจิชมุชนทีม่ศัีกยภำพให้ได้มำตรฐำน 

เพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรค้ำให้ยกระดับเป็นวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อม (Small and Medium Enterprise: SMEs) 

เช่น กำรพฒันำสนิค้ำ OTOP ให้เป็นมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน 

ด้วยกำรน�ำเครือ่งจกัรและเทคโนโลยมีำใช้กำรพฒันำผลติภณัฑ์ 

ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด 

พฒันำคณุภำพมำตรฐำนกำรผลติรวมถงึกำรทดสอบตลำดนอกพืน้ที ่

มีกลุ่มเป้ำหมำยพื้นที่ด�ำเนินกำรอยู่ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

โดยน้อมน�ำหลกัปรชัญำ “เศรษฐกจิพอเพียง” มำใช้ด�ำเนินกำร 
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

    (๒.๒) ด�าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

เพื่อพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตรแก่เกษตรกร ส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยกำรผลิต ติดตำมวิเครำะห ์

แก้ปัญหำทั้งด้ำนพืช ประมง ปศุสัตว์ ปรับปรุงพื้นท่ีนำร้ำง ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

โดยพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตรแก่เกษตรกร ๒๖,๕๓๒ คน ปรับปรุงพื้นที่นำร้ำง ๒๑,๘๗๒ ไร่ จัดท�ำแปลง

ขยำยผลกำรเพิ่มประสิทธิภำพ ๔๕๙ แปลง เมล็ดพันธุ์ข้ำว ๕๔,๐๐๐ กิโลกรัม ปุ๋ยเคมี ๘๑,๘๐๐ กิโลกรัม 

ปุ๋ยอินทรีย์ ๘๗,๐๐๐ กิโลกรัม สนับสนุนสำรก�ำจัดหอย ๓,๒๐๐ ชุด และปล่อยกุ้งกุลำด�ำ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ตัว  

ส่งผลให้เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนพืช ประมง ปศุสัตว์ พื้นท่ีนำและนำร้ำงได้รับกำรปรับปรุง  

และฟ้ืนฟใูห้มีศักยภำพในกำรปลกูข้ำวได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพและมข้ีำวเพยีงพอต่อกำรบรโิภค สร้ำงอำชพีให้แก่ชำวบ้ำน

และเกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหำควำมไม่สงบให้กลับมำมีรำยได้อีกครั้ง 

    (๒.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตำมศำสตร์พระรำชำ 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้และชีวิตครอบครัวมีควำมมั่นคง โดยได้ด�ำเนินกำรคัดเลือก 

เกษตรกรเข้ำร ่วมโครงการของมูลนิธิป ิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชด�าริ และสถำบันส่งเสริม 

และพฒันำกจิกรรมปิดทองหลังพระ สบืสำนแนวพระรำชด�ำรใินปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๖๔๕ คน ต้นทเุรยีน ๒๙,๑๐๑ ต้น 

โดยจัดท�ำบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรให้ปฏิบัติตำมข้ันตอน

ในคู่มือและฐำนข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ประเมินผลโครงกำร 

รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกรสำมำรถปฏิบัติตำม 

ขั้นตอนในคู่มือกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ โดยพัฒนำอำสำสมัคร 

ให้เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ จัดกำรอบรมในแปลงทุเรียน  

จดัให้มทีมีงำนให้ค�ำปรกึษำในด้ำนโรคพชื แมลง และตัง้ทีมฉดีพ่น 

สำรก�ำจัดหนอนเจำะเมล็ด รวมทั้งกำรให้หน่วยงำนภำยนอก

ตดิตำมประเมนิผล เพือ่ให้ได้ผลผลติท่ีมคีณุภำพ ปรมิำณสอดคล้อง

ตำมควำมต้องกำรของตลำด 

    (๒.๔) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำรจัดมหกรรม 

กำรค้ำชำยแดนในจงัหวดันรำธวิำส ซึง่สำมำรถเจรจำจบัคู่ธรุกจิ ๒๐๑ คูธ่รุกจิ ส่งผลให้เกดิมูลค่ำกำรค้ำ ๘๒.๑๗ ล้ำนบำท 

	 	 	 (๓)		พัฒนาระบบอ�านวยความสะดวก	 โดยได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง	

จังหวัดยะลา ซึ่งมีควำมยำวทำงวิ่ง ๑,๘๐๐ เมตร โดยสำมำรถรองรับเครื่องบิน ขนำด ATR 72 ได้พร้อมกัน ๓ ล�ำ  

ในเวลำเดียวกัน และรองรบัผูโ้ดยสำรได้ ๓๐๐ คนต่อช่ัวโมง หรอื ๐.๘๖ ล้ำนคนต่อปี มกี�ำหนดเปิดให้บริกำรเตม็รูปแบบ 

ภำยในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนกำรคมนำคมของอ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ และพื้นที่ใกล้เคียง 

และเพือ่สนบัสนนุกำรพฒันำเศรษฐกจิ สงัคม กำรท่องเทีย่ว กำรเมอืง และควำมมัน่คงของ ๓ จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ด้วย
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๑๐.	การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

	 ๑๐.๑	 การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ	 การอนุมัติหรืออนุญาตทางราชการ	

ด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต

  รัฐบำลได้ส่งเสริมกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรประกอบธุรกจิ (Ease of Doing Business) ผ่ำนมำตรกำร 

ภำษีเพื่อรองรับกำรย้ำยฐำนกำรผลิตของนักลงทุนต่ำงชำต ิ

( Tha i l and P lus  Package )  เพื่ อปลดข ้ อจ� ำ กัด 

ของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศจำกกฎระเบียบ 

หรือแนวทำงปฏิบัติต่ำง ๆ และให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

ด�ำเนินกำรต่ำง ๆ เช่น กำรพิจำรณำปรับปรุงบัญชีแนบท้ำย 

พระรำชบัญญั ติกำรประกอบธุ รกิจของคนต ่ ำงด ้ ำว  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และกฎหมำยอื่น ๆ  

ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นอุปสรรคและข้อจ�ำกัดกำรลงทุนในสำขำ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย กำรพิจำรณำอ�ำนวยควำมสะดวก

และวธิปีฏบิตัใินกำรดแูลนกัลงทนุ เช่น กำรยกเว้นข้อก�ำหนด 

ตม. ๓๐ ของส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และกำรยกเว้น 

กำรยื่น Health Certificate ของกระทรวงแรงงำน รวมถึง 

กำรพิจำรณำปรับปรุงกฎระเบียบเร่ืองกำรตรวจลงตรำ  

และกำรอนุญำตท�ำงำน ตลอดจนอ�ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรพ�ำนักในประเทศไทยของผู ้ เชี่ยวชำญ โดยใช ้  

SMART Visa เป็นเครื่องมือ นอกจำกนี้ รัฐบำลได้น�ำระบบ

กำรออกใบอนุญำตด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ส�ำหรบักำรเชือ่มโยงข้อมลูผ่ำนระบบ National Single Window: NSW  

มำใช้งำนด้วย โดยมีผลสัมฤทธิ์ของกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ ดังนี้

  ๑๐.๑.๑	 ระบบสารสนเทศมีประสทิธภิาพ  

โดยเพิม่ควำมรดักมุในกำรตรวจสอบกำรครอบครองยทุธภัณฑ์

ของผู้ประกอบกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

ยุทธภัณฑ์อย่ำงเคร่งครัด 

 	 ๑๐.๑.๒	 ระบบการรับช�าระเงนิค่าธรรมเนยีม	

ทางอิเล็กทรอนิกส ์ 	 (e-Payment)  สำมำรถรองรับ 

กำรด�ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินและกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็น 

ทำงเลือกและอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู ้ประกอบกำร  

รวมทั้งเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกรรม 

ทำงกำรเงินด้วย

e-Payment 
เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการดำาเนินธุรกรรม

ทางการเงิน 
ให้กับผู้ประกอบการ
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

  ๑๐.๑.๓		 ระบบการลงนามอนมุตัใินใบอนญุาต/หนงัสอือนญุาตด้วยลายมอืชือ่ดจิทิลั	(e-Signature)	

มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ระบบงำนด้ำนกำรออกใบอนุญำต/หนังสืออนุญำตในงำนด้ำนกำรควบคุม สำมำรถตรวจสอบ

และลงนำมในใบอนุญำต/หนังสืออนุญำตได้สะดวกและรวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์

  ๑๐.๑.๔		 ระบบการให้บรกิารต่าง	ๆ 	ทางอเิลก็ทรอนกิส์	อยู	่ณ	จดุเดียว รวมถงึระบบกำรเชือ่มโยง 

ข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบกำรบนเว็บไซต์ของ NSW กับทะเบียนผู้ประกอบกำรที่มีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวก

และรวดเร็วในกำรท�ำงำน 

  ๑๐.๑.๕		 ระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบตามข้อกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ	 ถูกต้องรวดเร็ว  

สำมำรถลดขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำร และลดปรมิำณเอกสำร สะดวกในกำรรำยงำน สำมำรถสบืค้นและตรวจสอบข้อมลู

ได้อย่ำงถูกต้อง

  ๑๐.๑.๖		 ระบบให้บรกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็ทางอเิลก็ทรอนกิส์	(Biz	Portal)	เป็นกำรยกระดบั 

กำรพฒันำกำรให้บรกิำรภำครฐัแก่นิติบคุคลแบบเบ็ดเสรจ็ทำงอเิลก็ทรอนกิส์ โดยด�ำเนนิกำรเชือ่มโยงข้อมลูนติบิคุคล 

จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้แก่ ข้อมูลตำมรำยกำรในหน้ำหนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  

และข้อมูลบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นจำกระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ของผูข้อข้อมลู (Web Service) ผ่ำน IP Address (Public) ท่ีดแูลโดยส�ำนกังำนพฒันำรัฐบำลดจิทัิล (องค์กำรมหำชน)

เพื่อใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรขออนุมัติอนุญำตผ่ำนระบบ Biz Portal โดยผู้ประกอบกำรไม่ต้องใช้ส�ำเนำเอกสำร 

รวมท้ังมกีำรเชือ่มโยงข้อมลูบตัรประจ�ำตวัประชำชนจำกกรมกำรปกครองเพือ่ใช้ในกำรลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัรหสัผ่ำน

ส�ำหรับบุคคลธรรมดำเพื่อเข้ำใช้งำนระบบ Biz Portal

  ๑๐.๑.๗	 โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการท่ีเชื่อถือได้เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติ	

แบบดจิทิลั	(Speed-up	e-Licensing) ด�ำเนินกำรเพือ่ให้ประชำชนและภำคธรุกจิได้รบัควำมสะดวกรวดเร็วในกระบวนกำร

ออกใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนของภำครัฐ และยังช่วยลดต้นทุนในกำรท�ำธุรกิจ เป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล	 โดยได้ด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก	่๑) พัฒนำกระบวนกำรออกใบอนุญำต

หรือกระบวนกำรออกหลักฐำนส�ำคัญทำงภำครัฐให้เป็นดิจิทัลด้วยมำตรฐำนที่จ�ำเป็น หำรือหน่วยงำนผู้ก�ำหนดนโยบำย 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อก�ำหนดหน่วยงำนน�ำร่องในกำรก�ำหนดเอกสำรท่ีจะเข้ำสู ่กระบวนกำรออกหลักฐำนส�ำคัญ 

ทำงภำครัฐให้เป็นดิจิทลั ๒) ขยำยกำรบรกิำรพืน้ฐำนส�ำคญัท่ีน่ำเช่ือถือ (Trusted Services) ส�ำหรบัระบบกำรให้บรกิำร 

ประชำชนและกระบวนกำรอนุมัติอนุญำตของทำงรำชกำรท่ีสำมำรถให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศ 

ได้อย่ำงต่อเนื่องรูปแบบ ๒๔ ชั่วโมง ๓) จัดท�ำสนำมทดสอบหรือ Innovation Sandbox ส�ำหรับทดสอบ 

และทดลองนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ และ ๔) พัฒนำมำตรฐำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดกำรให้บริกำรภำครัฐที่น่ำเชื่อถือ
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	 ๑๐.๒	 การลดข้อจ�ากัดด้านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอปุสรรคต่อการท�าธรุกจิและการด�ารงชีวิตของประชาชน	

แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม	ล้าสมัย	ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

	 	 ๑๐.๒.๑	 ด�าเนินโครงการค ่าตอบแทนผู ้ เสียหายทดแทน	 และค ่าใช ้จ ่ายแก ่จ�าเลย	

ในคดีอาญา โดยให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้วยค่ำตอบแทนผู้เสียหำย ค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 

ในคดอีำญำแล้ว ๔,๙๑๑ รำย เป็นเงนิ ๒๒๓,๗๙๐,๐๓๗ บำท และได้ผลกัดนัพระราชบญัญัตกิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท		

พ.ศ.	๒๕๖๒ เพื่อลดข้อพิพำททำงแพ่งและทำงอำญำ โดยน�ำกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำททำงแพ่ง และข้อพิพำท 

ทำงอำญำบำงประเภทมำก�ำหนดเป็นกฎหมำยกลำง เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

ภำคประชำชนใช้ในกำรยุติหรือระงับข้อพิพำท ท�ำให้ปริมำณคดีข้ึนสู ่ศำลลดน้อยลงลดปัญหำควำมขัดแย้ง  

เกิดควำมสมำนฉันท์ขึ้นในสังคม ลดภำระงบประมำณแผ่นดิน และเสริมสร้ำงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุข  

โดยได้ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำท รับเรื่อง ๒๓๕ เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ�านวนเรื่อง

๑. ด�ำเนินกำรแล้ว ๒๑๔

๑.๑ ข้อพิพำททำงแพ่ง ๑๓๐ 
(ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ ๑๑๓ เรื่อง และไกล่เกลี่ยไม่ส�ำเร็จ ๑๗ เรื่อง)

๑.๒ ข้อพิพำททำงอำญำ ๒๐ 
(ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ ๑๕ เรื่อง และไกล่เกลี่ยไม่ส�ำเร็จ ๕ เรื่อง)

๑.๓ ข้อพิพำทอื่น ๆ ๒๓
(ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ ๒๑ เรื่อง และไกล่เกลี่ยไม่ส�ำเร็จ ๒ เรื่อง)

๑.๔ คู่พิพำทไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย ๑๑

๑.๕ ยุติเรื่อง ๑๖

๑.๖ แนะน�ำ/ส่งต่อ ๑๔

๒. อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร ๒๑

รวมทั้งสิ้น ๒๓๕	

รวมทัง้ได้ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีม่อียู ่๑๕ ฉบบั มกีฎหมำยทีส่�ำคญั เช่น ร่ำงพระรำชบญัญตัคุ้ิมครอง

ผู้ได้รับควำมเสียหำยในคดีอำญำ พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท�ำ 

ให้บคุคลสูญหำย พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบญัญตัคิุม้ครองพยำนในคดอีำญำ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบญัญตัิ

คู่ชีวิต พ.ศ. .... 
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	 	 ๑๐.๒.๒	 ลดข้อจ�ากัดด้านกฎหมายเพ่ือขับเคลื่อนการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส	์	

(e-Service) เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถให้บริกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงสมบูรณ์แบบครบวงจร 

และเพ่ือกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผู ้รับบริกำร โดยได้มีกำรเสนอแนวทำงกำรแก้ไขกฎหมำย 

และระเบียบเพื่อให้หน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรพัฒนำออกเอกสำรหลักฐำนของทำงรำชกำรผ่ำนระบบดิจิทัล  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำมำรถให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในอนำคต 

	 	 ๑๐.๒.๓	 ด�าเนินการปรับปรุงแก ้ไขกฎหมายเพื่อลดป ัญหาอุปสรรคต ่อการท�าธุรกิจ		

โดยกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเพื่อลดปัญหำอุปสรรคต่อกำรท�ำธุรกิจ ได้แก่ ๑) กฎหมำยที่มีกำรปรับปรุงแก้ไข 

และมีผลใช้บังคับแล้ว ๘ ฉบับ เช ่น พระรำชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒) กฎหมำยที่ยกร่ำงเสร็จแล้ว อยู ่ระหว่ำงขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี ๓ ฉบับ เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติ 

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และ ๓) กฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 

เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำวิสำหกิจตำมแนวประชำรัฐ พ.ศ. ....
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	 	 ๑๐.๒.๔	 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านดิจิทัล	 เพื่อลดข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำอุปสรรค 

ต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน แก้ไขกฎหมำยท่ีไม่เป็นธรรม ล้ำสมัย ซ่ึงเป็นอุปสรรค 

ต่อกำรพฒันำประเทศ โดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ๑) กฎหมำยล�ำดบัรองของพระรำชบัญญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) กฎหมำยล�ำดับรองของพระรำชบัญญัติกำรรักษำ 

ควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ระเบียบคณะกรรมกำรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชำต ิ

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลด้ำนควำมมั่นคง 

ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๓) กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ ประกำศกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตำมพระรำชก�ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

	 	 ๑๐.๒.๕	 ด� า เ นิ น โ ค ร งกา รผลั กดั น	

เพือ่เปลีย่นผ่านสูร่ฐับาลดจิทัิลตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Law	 Compliance	 for	

Government’s	 Digital	 Transformation	 under	

Electronic	 Transaction	 Law)	 โดยมีกำรพัฒนำ 

และทบทวนกฎหมำยลกูภำยใต้มำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๓๕ 

ของกฎหมำยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และแนวนโยบำย

และแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงสำรสนเทศ 

รวมถึงผลักดันมำตรกำรที่จ�ำเป ็นเ พ่ือให ้หน ่วยงำน 

ของภำครัฐสำมำรถปฏิบัติตำมได้ 
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๑๑.	 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

	 ๑๑.๑	 การด�าเนินมาตรการป้องกนั	“ก่อน”	เกดิภัย	การให้ความช่วยเหลอื	“ระหว่าง”	เกดิภัย	การแก้ไขปัญหา	

ใน	“ระยะยาว”	โดยเฉพาะ	“ระบบเตอืนภยั”	ต้องมกีารจดัระบบตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง	รวมถึงก�าหนด

มาตรการ	“บรรเทาความเดือดร้อน”	ของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที	

	 	 ๑๑.๑.๑	 จัดการน�้าชลประทาน	 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การบริหารจัดการน�้า	

ในพื้นที่ชลประทานเดิม	 (๒๕.๔๐	ล้านไร่) โดยกำรซ่อมแซม บ�ำรุงรักษำ และเพิ่มประสิทธิภำพระบบชลประทำน 

และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ผลกำรด�ำเนินงำน ร้อยละ ๙๒.๔๘ ได้แก่ โครงกำรบรรเทำอุทกภัยอ�ำเภอหำดใหญ ่ 

( ระยะที่  ๒ )  จั งหวั ดสงขลำ  โครงกำร

บรร เทำอุทกภั ย เมื อ งนครศ รี ธรรมรำช 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช โครงกำรคลอง

ระบำยน�้ำหลำก บำงบำล-บำงไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ โครงกำรบรรเทำอุทกภัย

เ มืองชัยภูมิ  จั งหวัดชัยภูมิ  (ระยะที่  ๑) 

โครงกำรประตูระบำยน�้ ำล�ำน�้ ำ พุง-น�้ ำก�่ ำ 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดสกลนคร

	 	 ๑๑.๑.๒	 จัดท�าแผนการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนสนับสนุน	

การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด ได้ด�ำเนินกำร ๗๖ จังหวัด และได้จัดท�ำแผนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

ในภำวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด ๑๘ ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกัน 

และบรรเทำสำธำรณภยัในระดับพืน้ทีไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ รวมท้ังสำมำรถลดกำรสญูเสยีชีวติและทรพัย์สนิทีเ่กดิขึน้

	 	 ๑๑.๑.๓	 จัดท�าและปรับปรุงแผนแม่บท

ป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม	

ได้ด�ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรจัดท�ำและปรับปรุงแผนแม่บท

ป้องกันและบรรเทำภัยจำกแผ่นดินไหวและอำคำรถล่ม  

ระยะเวลำด�ำเนนิกำร ๑๘๐ วนั โดยมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

มอบรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำกกำรด�ำเนิน

โครงกำรดังกล่ำวด้วยแล้ว 

	 	 ๑๑.๑.๔	 เตรียมความพร ้อมป ้องกัน	

และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	 โดยได้ด�ำเนินกำร

ประชุมร่วมติดตำมกำรคำดกำรณ์สภำพอำกำศและข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรภัยแล้งและอุทกภัย 

ร่วมกับหน่วยงำนทำงวิชำกำร เพ่ืออ�ำนวยกำร สั่งกำร 

ในกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนกำรแจ้งเตือนให้หน่วยปฏิบัติ 

และประชำชนในพืน้ทีเ่ตรียมควำมพร้อมรับมอืได้อย่ำงถกูต้อง 

แม่นย�ำ และทนัเวลำ โดยมข้ีอสัง่กำรในกำรป้องกนัและแก้ไข

ปัญหำภัยแล้งและอุทกภัยเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ทุกจังหวัด

ใช้เป็นแนวทำงด�ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นเอกภำพ 

ปรับปรุงแผนแม่บท
ป้องกันและบรรเทาภัย

จากแผ่นดินไหว
และอาคารถล่ม
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	 	 ๑๑.๑.๕	 ด�าเนนิมาตรการสนบัสนนุเครือ่งจกัรกล	ยานพาหนะ	เครือ่งมอื	และอปุกรณ์ช่วยเหลอื	

อุทกภัย	 ปี	 ๒๕๖๓	 โดยกำรเตรียมควำมพร้อมเครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีประจ�ำอยู่ใน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต ๑-๑๘ ท่ีมีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุม ๗๖ จังหวัด และกำรสนับสนุน 

เคร่ืองจักรกลสำธำรณภัย เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์อุทกภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบวำงแผน 

และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทรำบทุกวัน

	 	 ๑๑.๑.๖	 ด�าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒		

โดยกำรฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่ำงวันท่ี ๙-๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒  

ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมกำรฝึกซ้อมแผนฯ ๕๗๗ คน จำก ๒๓ ประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

	 	 ๑๑.๑.๗	 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

โดยผลิตสื่อวีดิทัศน์ส�ำหรับประชำชน เรื่อง “ชุมชนเตรียมพร้อมป้องกันภัยใกล้ตัว” เพื่อน�ำไปใช้ในกำรเผยแพร่  

ส่งเสริมควำมรู้ให้กับประชำชน ผู้น�ำชุมชน และอำสำสมัครในชุมชน/หมู่บ้ำน ฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำง 

ศักยภำพชุมชนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยเน้นกระบวนกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

เพ่ือกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยในพืน้ทีเ่สีย่งภยัแต่ละประเภท ใน ๔ จงัหวัดน�ำร่อง ประกอบด้วย จงัหวดัชัยภมูิ

และสุโขทัย เน้นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้งอย่ำงยั่งยืนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดน่ำน เน้นกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำอุทกภัยและดินโคลนถล่ม และจังหวัดระยอง เน้นกำรจัดกำรปัญหำกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมดุล 

ระหว่ำงคนและช้ำง 
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	 	 ๑๑.๑.๘	 จดัเตรยีมสิง่ของส�ารองจ่ายในการช่วยเหลอื	

ผูป้ระสบภยั โดยจัดซือ้สิง่ของส�ำรองจ่ำย เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบสำธำรณภยั 

ได้แก่ ขวดพลำสติกใสส�ำหรับบรรจุน�้ำดื่ม ขนำด ๕๐๐ มิลลิลิตร  

ถุงพลำสติกมีหูหิ้ว และรำยกำรข้ำวสำรอำหำรแห้ง (ถุงยังชีพ)

	 	 ๑๑.๑.๙	 ด� า เนิ น โครงการ เตรี ยมความพร ้ อม	

ในการรับมือภัยพิบัติด ้านการเตือนภัย	 โดยกำรเฝ้าระวังติดตาม

สถานการณ์	 (Monitoring)	ก�ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรแจ้งเตือนภัย 

และกำรเตือนภัย โดยกำรจัดส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัย อุทกภัย วำตภัย  

และดินโคลนถล่ม ได้แก่ กำรออกโทรสำร ๕๘ ฉบับ และส่งข้อมูลรำยงำน

ข่ำวแผ่นดินไหว (SMS) ๑๘๒ ครั้ง การสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัต	ิ

ภาคประชาชน โดยจัดโครงกำรเสรมิสร้ำงองค์ควำมรูด้้ำนกำรจดักำรภัยพิบัติและกำรใช้อปุกรณ์ระบบกำรแจ้งเตอืนภยั 

ล่วงหน้ำ ตลอดจนช่องทำงกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยประชำชนและหน่วยงำนของรัฐ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

ให้แก่เครอืข่ำยภำคประชำชนทีม่จิีตอำสำเพือ่ตดิตำมเฝ้ำระวงัและแจ้งเตอืนภยัในพืน้ทีเ่สีย่งภยัและสำมำรถสนบัสนนุ 

ข้อมูลเพื่อกำรแจ้งเตือนภัยล ่วงหน้ำ การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เตือนภัย โดยมีหอเตือนภัย ๑๙๓ แห่ง  

และทุ ่นตรวจวัดคลื่นสึนำมิในทะเลอันดำมันท่ีเก็บกู้ตำมรอบกำรบ�ำรุงรักษำตำมมำตรฐำนผู ้ผลิตทุก ๒ ปี  

โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนจากภัยสึนามิ ซ่ึงด�ำเนินกำรในพื้นที่  

๖ จังหวัดชำยฝั่งทะเลอันดำมัน ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงำ กระบี่ ตรัง ภูเก็ต และสตูล โครงการฝึกอบรมทบทวน	

การพฒันาเครอืข่ายการแจ้งเตอืนภัยพบิติัภาคประชาชน	ซึง่ด�ำเนนิกำรในพืน้ท่ีศนูย์ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

เขต ๑๒ สงขลำ และศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต ๑๕ เชียงรำย ๒๒๐ คน และสร้างและพัฒนา	

เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ซ่ึงด�ำเนินกำรในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ น่ำน อุตรดิตถ์ ชุมพร  

และนครศรีธรรมรำช จังหวัดละ ๓๐ คน รวม ๑๕๐ คน

  ๑๑.๑.๑๐	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	 โดยได้ประชุมร่วมกับกรมชลประทำนและส�ำนักงำน

ทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติเกี่ยวกับสถำนกำรณ์น�้ำภำพรวมของประเทศอย่ำงสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดจุดจ่ำยน�้ำ 

ทั้ง ๑๘ สำขำ รวมทั้งสิ้น ๒๗ จุด รณรงค์ให้ประชำชนส�ำรองน�้ำในช่วงภัยแล้งและสำมำรถรับน�้ำได้ที่จุดจ่ำยน�้ำ 

ที่กำรประปำนครหลวงจัดเตรียมไว้ บริหำรจัดกำรช่วงภัยแล้ง บริหำรงำนเก่ียวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  

และสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้ประชำชนใช้น�้ำอย่ำงรู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำและสิ่งแวดล้อม ภำยใต้ชื่อ 

“โครงการรณรงค์การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าภายนอกองค์กร” 
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	 	 ๑๑.๑.๑๑  จดัเตรยีมมาตรการรองรบัอทุกภยั	ก�ำชับก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำนให้ควำมส�ำคญัของกำรส่งข้อมลู 

กำรแจ้งเตือนถึงประชำชน และแจ้งเตือนประชำชนให้ติดตำมข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือ 

กบัสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ ให้ปลดัอ�ำเภอ บคุลำกรฝ่ำยปกครอง สมำชกิกองอำสำรกัษำดนิแดน และเจ้ำหน้ำทีว่ทิยสุือ่สำร

อยู่เวรยำมปฏิบัติตำมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติทุกขั้นตอนอย่ำงครอบคลุม ครบถ้วนโดยเคร่งครัด และด�ำรงกำรสื่อสำร 

ให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรได้ตลอดเวลำจนกว่ำสถำนกำรณ์จะเข้ำสู่ภำวะปกติ ให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ/ท้องถ่ิน 

จดัเจ้ำหน้ำทีพ่ร้อมให้บรกิำรด้ำนงำนทะเบยีน เตรยีมกำรส�ำรวจข้อมลูเกษตรกร และประชำชนทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำย 

และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำรวจควำมเสียหำยจำกอุทกภัยที่เกิดขึ้น และจัดท�ำบัญชีรำยชื่อผู้ประสบภัย 

และทรัพย์สินที่เสียหำย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐำน เพื่อขอรับกำรช่วยเหลือฟื้นฟูต่อไป

  ๑๑.๑.๑๒		จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง	 โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม 

ในกำรจัดหำภำชนะเก็บกักน�้ำและใช้น�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคอย่ำงประหยัด ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ  

กำรประชำสัมพันธ ์สร ้ ำ งกำรรับรู ้ และควำมเข ้ ำ ใจ 

กบัประชำชนให้ทรำบถงึสถำนกำรณ์น�ำ้ในพืน้ที ่กำรมมีำตรกำร

บริหำรจัดกำรน�้ำของภำครัฐให้เข้ำใจง่ำยและรับทรำบ

อย่ำงทั่วถึง สร้ำงกำรรับรู้ ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน

ทุกภำคส่วน โดยเฉพำะเกษตรกรในพ้ืนท่ีในกำรปรับตัว 

และพฤติกรรมกำรเพำะปลูกให้สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ 

จัดท�ำแผนบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง

ในเขตชลประทำน ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันอำชญำกรรม 

ที่อำจเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง และระมัดระวังอย่ำให้เกิด 

ปัญหำควำมขัดแย้งกรณีกำรแย่งชิงน�้ำหรือน�ำประเด็น 

กำรขำดแคลนน�้ำไปใช้เพื่อสร้ำงสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพื้นที่ กำรช่วยเหลือเกษตรกรชำวนำ ขอควำมร่วมมือ 

สถำนธนำนุเครำะห์ สถำนธนำนุบำล และโรงรับจ�ำน�ำของเอกชนในกำรปรับลดอัตรำดอกเบ้ีย รับจ�ำน�ำ ผ่อนผัน 

หรือยืดระยะเวลำในกำรช�ำระหนี้แก่ผู้จ�ำน�ำ และให้นำยอ�ำเภอในพื้นที่ถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเตรียมกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำภัยแล้งปี ๒๕๖๓ และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำด้วยวิธีกำร “ขุดดินแลกน�้า”	

ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาภัยแล้ง

รวมทั้งบริหารจัดการน้ำา
ด้วยวิธีการ 

“ขุดดินแลกน้ำา”
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

  ๑๑.๑.๑๓	 แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	 และแก้ปัญหาภัยแล้ง	

ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บกักน�้ำและระบำยน�้ำ โดยซ่อมแซมอำคำรชลประทำนในเขตพ้ืนที่ภำคเหนือ 

ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย เช่น ซ่อมแซมประตูระบำยน�้ำพร้อมอำคำรประกอบ ซ่อมแซมคันกั้นน�้ำ  

๖๓ รำยกำร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บกักน�้ำของอ่ำงเก็บน�้ำ ขุดลอกคลองระบำยน�้ำ ก่อสร้ำงแหล่งน�้ำ  

เช่น แก้มลิง เพื่อแก้ปัญหำภัยแล้งและจ้ำงแรงงำนเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้ง ๒๖๖ รำยกำร  

โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถแก้ปัญหำน�้ำท่วมและเก็บน�้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง เพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง  

และจ้ำงแรงงำนเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้ง ร้อยละ ๙๑.๘๔

	 	 ๑๑.๑.๑๔	 บริหารจัดการน�้าสูญเสีย	 (แผนงานการปรับปรุงท่อจ่าย)	 โดยได้ปรับปรุงท่อจ่ำยน�้ำ 

๖๐๓.๗๐๖ กิโลเมตร ท�ำให้ระบบท่อจ่ำยน�้ำมีอัตรำกำรแตกรั่วต�่ำ สำมำรถรองรับกำรจ่ำยน�้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และมีเสถียรภำพ

	 	 ๑๑.๑.๑๕	 บ�าบัดน�้าเสียชุมชน	 โดยติดตั้งเครื่องเติมอำกำศพลังงำนแสงอำทิตย์ช่วยบ�ำบัด 

น�้ำเสียชุมชน ๘ เครื่อง โดยติดตั้ง ๕ เครื่อง บริเวณคลองวัดไชยทิศ และบริเวณคลองบำงบ�ำหรุ ซึ่งเป็นพื้นที่น�ำร่อง  

โดยในอนำคตจะขยำยพืน้ทีใ่ห้ครอบคลมุทัว่ทกุชมุชน โดยครอบคลมุเขตพืน้ทีก่ำรให้บรกิำรของกำรประปำนครหลวง 

เพื่อพื้นฟูสภำพแวดล้อมและเพิ่มคุณภำพชีวิตของประชำชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

	 ๑๑.๒	 การเร่งพฒันาการปฏบิตักิาร	“ฝนหลวง”	เพือ่ช่วยเหลอืพีน้่องเกษตรกรไม่ให้พชืผลทางการเกษตร

ได้รับความเสียหาย

	 	 ๑๑.๒.๑	 ด�าเนินการปฏิบัติการฝนหลวง

โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติกำรฝนหลวง ๒๑ หน่วย ข้ึนบิน 

ปฏิบัติกำรฝนหลวง ๒,๒๖๖ วัน มีฝนตก ๒,๑๐๐ วัน  

มี พ้ืน ท่ี เป ้ ำหมำยที่ ได ้ รั บประโยชน ์  ๒๓๐ ล ้ ำนไร ่  

พ้ืนที่กำรเกษตรที่ประสบภัยแล ้งได ้รับกำรช ่วยเหลือ  

ร้อยละ ๗๘.๕๐ เติมน�้ำในเขื่อน ร้อยละ ๘๔.๘๖ ท�ำให้

เกษตรกรมีน�้ำส�ำหรับใช้ในกำรเพำะปลูกอย่ำงเพียงพอทั่วถึง

ในช่วงฤดูแล้ง และสำมำรถเพิ่มปริมำณน�้ำให้กับพื้นท่ีลุ ่ม 

รบัน�ำ้และอ่ำงเก็บน�ำ้ต่ำง ๆ  เพือ่กำรบริหำรจดักำรน�ำ้ในฤดแูล้ง

จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวง ๒๑ หน่วย 

เพื่อปฏิบัติการฝนหลวง
ให้ความช่วยเหลือ 

ในพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง
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  ๑๑.๒.๒	 สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน โดยสนับสนุนอำกำศยำน 

กำรปฏิบัติกำรฝนหลวง ร้อยละ ๙๗.๖๑ มีอำกำศยำนสนับสนุนด้ำนกำรบิน ประกอบด้วย Caravan ๑๑ ล�ำ  

Casa ๗ ล�ำ CN-235 ๑ ล�ำ และ SKA ๒ ล�ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

ให้มีน�้ำส�ำหรับใช้ในกำรเพำะปลูกอย่ำงเพียงพอ และเติมปริมำณน�้ำให้เขื่อน/อ่ำงเก็บน�้ำต่ำง ๆ

 ๑๑.๓	 การจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน�้าและคุณภาพดินตาม	 Agri-Map		

โดยเชือ่มต่อระบบแผนทีเ่กษตรเพือ่กำรบรหิำรจดักำรเชงิรกุออนไลน์ Agri-Map ประยกุต์ระบบกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ 

กบัระบบแผนทีเ่กษตรเพ่ือกำรบรหิำรจดักำรเชงิรุกออนไลน์ Agri-Map ให้มคีวำมสอดคล้อง รวมท้ังวเิครำะห์และก�ำหนด 

พ้ืนทีก่ำรเกษตรทีม่ศีกัยภำพให้มคีวำมเหมำะสมทัง้ด้ำนทรพัยำกรดนิและน�ำ้ นอกจำกนี ้จดัท�ำเป็นแผนทีแ่ละเผยแพร่ 

ให้แก่ประชำชน

 ๑๑.๔		การเตรียมมาตรการรองรบัภยัแล้งและอทุกภยั โดยจัดท�ำระบบคลงัข้อมูลน�ำ้และภมิูอำกำศแห่งชำต ิ

จดัตัง้กองอ�ำนวยกำรน�ำ้แห่งชำติ และก�ำหนดมำตรกำรรองรบัและแก้ไขปัญหำในช่วงฤดแูล้งและกลุม่ เพือ่ลดผลกระทบ 

ให้กับพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ EEC แก้ไขปัญหำน�้ำเค็มในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง และขับเคลื่อนกำรสนับสนุน

งบกลำงจำกคณะรัฐมนตรี ดังนี้   

  ๑๑.๔.๑	 ด�าเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง ๔๔ จังหวัด 

๒,๐๔๑ แห่ง วงเงิน ๓,๐๗๙ ล้ำนบำท ด�ำเนินกำรแล้ว ๑,๔๘๐ แห่ง แล้วเสร็จ ๓๕๔ แห่ง/น�้ำประปำ ปริมำณน�้ำดิบ 

๖๑.๘๕ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ผูใ้ช้น�ำ้ประปำ ๑๖๙,๖๐๓ รำย และน�ำ้ประปำส�ำรอง ๐.๗๐ ล้ำนลกูบำศก์เมตร/น�ำ้บำดำล 

ปริมำณน�้ำเพิ่มขึ้น ๔๖.๗๘ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ประชำชนได้รับประโยชน์ ๒๑๕,๔๕๐ ครัวเรือน 

    ๑๑.๔.๒	 ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ บ ร ร เ ท า	

ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ๗๒ จังหวัด ๖,๖๔๐ แห่ง  

วงเงิน ๗,๖๔๖.๙ ล้ำนบำท ปริมำณน�้ำ ๒๑๔ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำในช่วงฤดูแล้ง ๑๖๖ แห่ง  

วงเงิน ๖๒๒.๔ ล้ำนบำท กำรเพิ่มแหล่งกักเก็บน�้ำในฤดูฝนปี ๒๕๖๓ 

จ�ำนวน ๖,๖๔๐ แห่ง วงเงนิ ๗,๖๔๖.๙ ล้ำนบำท ด�ำเนนิกำร ๕๒๘ แห่ง 

แล ้วเสร็จ ๑๗๙ แห ่ง  และกำรเพิ่มปริมำณน�้ ำ เ ก็บกักได ้  

๗๙.๕ ลกูบำศก์เมตร ประชำชนได้รบัประโยชน์ ๑๑๕,๗๗๘ ครวัเรอืน 

พื้นที่รับประโยชน์ ๔๑๐,๔๒๓ ไร่ และจ้ำงแรงงำน ๙,๑๙๕ คน
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

๑๒.	 การสนบัสนนุให้มกีารศกึษา	การรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	และการด�าเนนิการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

	 ๑๒.๑	 การด�าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ไว้ในหมวด ๑๕ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนด และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร 

มีมติเห็นชอบต้ังคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ โดยก�ำหนดเวลำพิจำรณำ ๑๒๐ วัน

 ๑๒.๒	 การสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ	

ของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์	

ทรงเป็นประมุข 

	 	 กระทรวงมหำดไทยได ้ใช ้กลไกก�ำนัน 

ผู ้ ใหญ ่บ ้ำน และอำสำสมัครต ้นแบบประชำธิปไตย 

ประจ�ำหมู ่บ้ำน (อสปช.) ที่มีอยู ่จัดกิจกรรมในหมู ่บ้ำน 

อย่ำงน้อย ๑ กจิกรรม/หมูบ้่ำน/เดอืน ในช่วง ๒๕ กรกฎำคม 

๒๕๖๒-๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓ โดยจดักิจกรรม ๓๔๒,๖๕๗ ครัง้ 

โดยมีผู ้ เข ้ำร ่วมกิจกรรม ๑๑,๗๐๘,๗๓๘ คน เพื่อให้

ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรส�ำคัญของวิถีชีวิต 

กำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ อสปช. 
เป็นกลไกสำาคัญ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการของวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง

286

แบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๔ ด้ำน ได้แก่ ๑) กำรยึดหลักกฎหมำย ควำมมีเหตุผล 

และสันตวิธิ ี๒) ยดึหลกัเสยีงข้ำงมำกทีช่อบธรรมและรบัฟังเหตผุลของเสยีงข้ำงน้อย ๓) ควำมรับผดิชอบและเสยีสละ

เพือ่ส่วนรวม และ ๔) กำรมส่ีวนร่วมกจิกรรมทำงสงัคมและกำรเมือง เพือ่ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสทิธหิน้ำท่ี 

และหลักกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจ 

ในกำรเทิดทูนสถำบันหลักของชำติ  รวมทั้ งกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองได ้อย ่ำงมีประสิทธิภำพ  

โดยกำรยึดหลักกฎหมำย ควำมมีเหตุผลและสันติวิธี กำรยึดหลักเสียงข้ำงมำกท่ีชอบธรรมและรับฟังเหตุผล 

ของเสียงข้ำงน้อย มีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม และกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมและกำรเมือง




