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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

๑.	 สภำพปัญหำก่อนเข้ำบริหำรประเทศ

 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 

มาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอก ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เนื่องจากการเกิดสงครามทางการค้าระหว่างประเทศข้ัวอ�านาจท่ีรุนแรงข้ึน รวมท้ังได้รับ 

ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเข้าสู่สังคมสูงวัย  

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ การก่อการร้าย 

อาชญากรรมข้ามชาติ และการโจมตีทางไซเบอร์ ขณะเดียวกันสภาวะแวดล้อมภายในประเทศมีความผันผวน  

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดต�่าลง ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวลงของการบริโภค การลงทุน และการส่งออก  

ส่งผลให้อตัราการว่างงานเพ่ิมขึน้ หน้ีสนิครัวเรือนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

มีแนวโน้มสูงขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลต่ออุปทานแรงงานในประเทศ การศึกษายังมีปัญหาทางด้านคุณภาพ 

และความเท่าเทียม มีความเหลื่อมล�้า รวมทั้งยังมีปัญหาภัยแล้ง น�้าท่วม มลพิษ และฝุ่นควัน ตลอดจนความแตกต่าง

ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสภาพการณ์ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายของรัฐบาล 

ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นประเด็นเร่งด่วน ขณะเดียวกันจะต้องมีการวางรากฐานการพัฒนา 

และการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุข 

ของคนไทยในระยะยาว โดยจะต้องสร้างสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา 

อย่างยั่งยืนต่อไป

๒.	 สถำนกำรณ์ภำยหลังเข้ำบริหำรประเทศ	

 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย

เมือ่วันที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๖๒ ซึง่ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้รบัมตรัิบรองจากเสยีงส่วนใหญ่ในการประชมุร่วมกนั

ของรัฐสภาตามมาตรา ๒๗๒ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ เมือ่วนัท่ี ๕ มถุินายน ๒๕๖๒ 

ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ รัฐบาลชุดนี้ประกอบด้วยพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล รวม ๒๑ พรรค 

ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมพลังประชาชาติไทย 

พรรคพลังท้องถิ่นไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคพลังชาติไทย  

พรรคประชาวิวัฒน์ พรรคพลังไทยรักไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคประชานิยม พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน  

พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคพลังธรรมใหม่  

และพรรคไทรักธรรม ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้ก�าหนดนโยบาย 

การบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัหมวด ๕ หน้าทีข่องรัฐ และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า 

อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน



(3)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ทั้งนี้ ในช่วงปีแรกของการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  

รัฐบาลได้ด�าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ โดยยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ทั้งในด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม การสร้างการเตบิโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

รวมถึงเร่งพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สงูควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการชะลอตวั

ทางเศรษฐกจิซึง่เกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลกในช่วงท่ีสงครามการค้าทวคีวามรนุแรงมากข้ึน โดยมมีาตรการ

ที่ส�าคัญ เช่น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งช่วยลดค่าครองชีพทั้งการซื้อสินค้า 

และการเดินทางของประชาชนที่มีรายได้น้อย การช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการประกันรายได้ให้แก่ผู ้ปลูกข้าว  

มันส�าปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การด�าเนินโครงการ “ชิมช้อปใช้” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในประเทศ การเพิ่มเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมท้ังการด�าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

และบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย 

 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ คือ โรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งรัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและควบคุมการระบาดของโรค 

โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถควบคุมการระบาดระลอกแรก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด-๑๙ ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง  

และเป็นข้อจ�ากัดต่อการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

รัฐบาลจึงได้ด�าเนินมาตรการทางการเงิน การคลัง และก่ึงการคลัง ท้ังในด้านมาตรการสินเช่ือ การพักช�าระหนี้  

การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับลดภาระภาษีและขยายเวลาการช�าระภาษี เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน 

และภาคธุรกิจ พร้อมทั้งได้มีการตราพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา  

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ในกรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ โดยใช้เงินกู้ภายใต้ ๓ แผนงาน  

ได้แก่ แผนงานที ่๑ มวีตัถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสขุ แผนงานที ่๒ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอื เยยีวยา 

และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ และแผนงานที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคม นอกจากนี้ ได้มีการตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อน�างบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงานต่าง ๆ ไปตั้งเป็นเงินส�ารองจ่ายฉุกเฉินส�าหรับบรรเทาผลกระทบ

จากการระบาดของโควิด-๑๙ อีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ ๒ ของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้กลับมาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศในวงกว้าง แต่รัฐบาลยังคงไม่ย่อท้อในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ด�าเนินมาตรการต่าง ๆ  

เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เร่งจัดหาและฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุม  

ทัว่ถงึ และรวดเรว็ เพือ่ลดความเจ็บป่วยรนุแรงและเสยีชวีติ รวมถึงได้ตราพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงั

กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วงเ งินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล ้านบาท และด�าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจระยะเ ร่งด่วนเพื่อ เยียวยา 

และบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ  ให้แก่ประชาชน โดยรฐับาลยนืยนัถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะน�าพาประเทศให้รอดพ้นจากวกิฤตครัง้นี้ 

ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด และพลิกฟื้นประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่” เพื่อวางรากฐาน 

ของประเทศไทยให้สามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ในอนาคตที่ยากจะคาดเดาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(4)

๓.		แนวนโยบำยของรัฐบำล

 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ประกอบด้วย นโยบายหลกั ๑๒ ด้าน ได้แก่ ๑) การปกป้องและเชดิชสูถาบันพระมหากษตัรย์ิ ๒) การสร้างความมัน่คง 

และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ๓) การท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  

๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุข 

และหลกัประกนัทางสงัคม ๑๐) การฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละการรกัษาสิง่แวดล้อมเพือ่สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ ๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

และกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกัน ได้เสนอนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การแก้ไขปัญหาการด�ารงชีพ 

ของประชาชน ๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) มาตรการเศรษฐกิจ 

เพือ่รองรบัความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก ๔) การให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรและพฒันานวตักรรม ๕) การยกระดบั

ศกัยภาพของแรงงาน ๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกจิของประเทศสูอ่นาคต ๗) การเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑  

๘) การแก้ไขปัญหาทจุรติและประพฤติมชิอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการประจ�า ๙) การแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  

๑๑) การจดัเตรียมมาตรการรองรบัภยัแล้งและอทุกภยั และ ๑๒) การสนบัสนนุให้มกีารศกึษา การรบัฟังความคดิเหน็ 

ของประชาชน และการด�าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๔.		ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของรัฐบำลในช่วงปีที่	๒	

 ในช่วงปีที ่๒ ของการบรหิารราชการแผ่นดนิ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) รฐับาลได้มุง่มัน่ ทุม่เท 

และระดมสรรพก�าลังในการด�าเนินงานส�าคัญต่าง ๆ ดังนี้

	 ๔.๑	 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์

  รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๓ มถินุายน ๒๕๖๔ กจิกรรมเทดิพระเกยีรติ

พระบรมวงศานวุงศ์ จดัพธิบี�าเพญ็กศุลอทุศิถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๓ และสร้างความตระหนักรู ้ เผยแพร่  

และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ 

เพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรณุาธคิณุของพระมหากษัตรย์ิทกุพระองค์ โดยเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สร้างความรู ้

ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ  

และสื่อสังคมออนไลน์ 

  ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

และโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความดี  

เพ่ือชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ” และ “โคก หนอง นา แห่งน�า้ใจและความหวงั กรมราชทัณฑ์” รวมถึงต่อยอดกำรด�ำเนนิกำร	

ของหน่วยพระรำชทำนและประชำชนจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด�ำริ	 โดยด�าเนินการโครงการ 



(5)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

จิตอาสาพระราชทาน “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” มีจิตอาสาพระราชทานรวมทั้งสิ้น ๖,๘๖๘,๐๑๘ คน จัดกิจกรรม

ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมกิจกรรม ๗๒,๔๙๑ ครั้ง รวมจิตอาสา 

ที่ร่วมท�ากิจกรรม ๘,๙๕๘,๙๒๐ คน 

	 ๔.๒	 กำรบริหำรจัดกำรกำรระบำดของโควิด-๑๙

  จากสถานการณ ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ เริ่มมีการระบาดในประเทศไทยตั้ งแต่ 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ดังนี้

	 	 ๔.๒.๑	 กำรจัดตั้ง	 “ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	 ๒๐๑๙		

(โควดิ-๑๙)”	หรอืศนูย์บรหิำรสถำนกำรณ์กำรโควิด-๑๙	(ศบค.)	ขึน้ เพือ่เป็นกลไกหลกัในการควบคมุการแพร่ระบาด

และบรหิารจดัการสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ  เพือ่ลดผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนกบัประชาชนในทกุมติิ โดยในช่วงปี ๒๕๖๔ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้ด�าเนินมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เช่น การก�าหนดพื้นที่

ควบคุมการแพร่ระบาดในระดับต่าง ๆ การจ�ากัดการเคลื่อนย้ายและด�าเนินกิจกรรมของบุคคล การก�าหนดพ้ืนท่ี 

และช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน การห้ามการรวมกลุ่มเกิน ๕ คนขึ้นไป การให้บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

และเอกชนท�างานที่บ้าน (Work From Home) ให้มากท่ีสุด การปิดสถานท่ีก่อสร้าง การจ�ากัดการท�ากิจกรรม 

ในห้างสรรพสินค้า [เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มโดยให้สั่งแบบจัดส่ง (Delivery)  

และธนาคาร] รวมถึงการสั่งปิดกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  

	 	 ๔.๒.๒	 กำรจดัตัง้ศนูย์แรกรบั-ส่งต่อผูป่้วยโควิด-๑๙		จำกกรณผีูป่้วยตกค้ำงไม่สำมำรถเข้ำสูร่ะบบบรกิำร	

หรือโรงพยำบำลได้ โดยปรับปรุงอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรับผู้ป่วย 

พักค้าง พร้อมรับ ประสาน และส่งต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้าสู่กระบวนการรักษาตามระดับอาการ รวมถึงจัดตั้ง 

โรงพยาบาลบุษราคัมเพื่อเป ็นศูนย ์กลางการดูแลผู ้ป่วยโควิด-๑๙ เกณฑ์สี เหลือง (อาการปานกลาง)  

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๓ เมืองทองธานี นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีศูนย์แรกรับ-ส่งต่อและโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับ

ผู้ป่วยตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

	 	 ๔.๒.๓	 กำรเร่งฉดีวคัซนีโควิด-๑๙	เฉลีย่ประมำณ	๓	แสนโดสต่อวนั โดยได้มีการฉดีวคัซนีให้แก่ประชาชน

รวมท้ังสิ้น ๑๘,๑๙๘,๘๒๕ โดส (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) ซึ่งได้ให้ความส�าคัญกับการฉีดวัคซีนให้แก่

บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุและผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงู เพือ่ลดการเสยีชวีติและการป่วยรนุแรง โดยได้ฉีดวัคซนี 

ให้ผู้ท่ีมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ�านวน ๒.๔ ล้านคน จากจ�านวนผู้สูงอายุท่ัวประเทศ ๑๒.๕ ล้านคน (หรือคิดเป็น 

ร้อยละ ๒๐) ผู้ป่วยกลุ่ม ๗ โรคเรื้อรัง จ�านวน ๑.๒ ล้านคน จากเป้าหมาย ๕.๓ ล้านคน (หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔)  

ซึ่งรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ โดยจะฉีดให้ครอบคลุมในพื้นที่ระบาดสูงสุดก่อน 

	 	 ๔.๒.๔	 กำรจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙	ณ	สถำนีกลำงบำงซื่อ สามารถรองรับประชาชนได้วันละ 

๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ คนต่อวัน มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการกว่า ๓๕๐ คน และมีเครื่องมือในการอ�านวยความสะดวก  

ระบบความปลอดภัยด้านสุขภาพ ในระยะแรกเน้นการให้บริการกลุ่มบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ  

ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่ม ๗ โรคเรื้อรัง กลุ่มโรคอ้วน และสตรีมีครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ข้ึนไป และต้ังแต่ 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ทั้งนี้ มีผู้ใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีน 

สถานีกลางบางซื่อกว่า ๑ ล้านคน และให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ไปแล้วกว่า ๑.๒ ล้านโดส 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(6)

	 	 ๔.๒.๕	 กำรด�ำเนินมำตรกำร	Home	Isolation	(HI)	หรือกำรแยกกักตัวที่บ้ำน โดยสถานพยาบาล 

จะพจิารณาให้ผู้ป่วยโควดิ-๑๙ ทีไ่ม่มอีาการและมศีกัยภาพในการดแูลตนเองได้แยกกกัตวัทีบ้่าน โดยอยูใ่นความดแูล 

ของแพทย์และพยาบาลผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  แบ่งเป็นผูป่้วยทีอ่ยูร่ะหว่างรอเข้ารบัการรกัษา 

ในโรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านระหว่างรอเตียงได้ และผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษา 

ทีโ่รงพยาบาลหรอืสถานทีท่ีร่ฐัจดัให้แล้วอย่างน้อย ๑๐ วนั และจ�าหน่ายกลบับ้านเพือ่รกัษาต่อเนือ่งทีบ้่าน โดยวธิ ีHI 

ทั้งนี้ ในการด�าเนินมาตรการ HI จะมีการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในระหว่างกักตัว โดยจัดส่งอาหารให้ผู้ป่วย  

ณ ที่พัก จ�านวน ๓ ม้ือ (ทุกวัน) มีปรอทวัดไข้ดิจิทัล เคร่ืองวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จ่ายยา 

ตามดุลพินิจของแพทย์ รวมทั้งติดตามอาการผ่านระบบ Telemedicine โดยมีผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้าร่วมมาตรการ HI  

จ�านวน ๖๓,๗๕๗ ราย 

	 	 ๔.๒.๖	 กำรจัดหำวัคซีนโควิด-๑๙	 ทำงเลือก	 โมเดอร์นำ	 เพื่อให้ประชาชนมีวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้น  

โดยได้จดัสรรโควตาให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ  จ�านวน ๒๘๕ แห่ง และเมือ่วนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เร่ิมทยอยลงนาม 

ในสัญญาซื้อ-ขาย และรับช�าระเงินค่าวัคซีนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นา จ�านวน ๕ ล้านโดส  

จะน�าเข้ามาในช่วงแรกไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๔ และไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๖๕ 

	 ๔.๓	 มำตรกำรกำรคลังเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบต่อประชำชนและผู ้ประกอบกำร	

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙			

	 	 ๔.๓.๑	 โครงกำรเรำไม่ท้ิงกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุด 

ประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบอื่น ๆ  

โดยการชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ จ�านวน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนเมษายน- 

มิถุนายน ๒๕๖๓) รวมเป็นเงิน จ�านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ ได้จ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที ่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีผู้ได้รับสิทธิ จ�านวน ๑๕.๒๗ ล้านคน คิดเป็นวงเงินประมาณ ๒๒๘,๙๑๙ ล้านบาท

	 	 ๔.๓.๒ โครงกำรช่วยเหลอืผู้มบีตัรสวัสดกิำรแห่งรฐั เพือ่ช่วยเหลือเยยีวยาให้แก่ผูม้บีตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ 

ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

ซึ่งท�าให้กลุ่มคนดังกล่าวมีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ โดยจ่ายเงินเยียวยา  

จ�านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๓) รวมเป็นเงิน  

จ�านวน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน มีผู้ได้รับสิทธิ จ�านวน ๑.๐๓ ล้านคน คิดเป็นวงเงินประมาณ ๓,๐๘๐ ล้านบาท

	 	 ๔.๓.๓	 โครงกำรเพิ่มก�ำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ	 เป็นการช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า 

บริโภคอุปโภคที่จ�าเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน (ร้านธงฟ้าฯ) ให้แก่ผู ้มีบัตร 

สวัสดิการแห่งรัฐ จ�านวน ๑๔ ล้านคน โดยแบ่งการด�าเนินงานเป็น ๓ ระยะ เพื่อให้การช่วยเหลือ เยียวยา  

และลดภาระค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระยะที่	 ๑ เดือนตุลาคม- 

ธันวาคม ๒๕๖๓ ช่วยเหลือในวงเงินจ�านวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และระยะที่	๒ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ 

ช่วยเหลอืในวงเงนิจ�านวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และระยะที	่๓ เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม ๒๕๖๔ ช่วยเหลอืในวงเงนิ 

จ�านวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน

	 	 ๔.๓.๔	 โครงกำรคนละครึ่ง เป็นโครงการที่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่าย 

ร้อยละ ๕๐ ส�าหรับการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป (ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

และยาสบู) โดยผูไ้ด้รบัสทิธิเข้าร่วมโครงการจะต้องช�าระเงนิผ่านระบบช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์โดยภาครฐั (g-Wallet) 

บนแอปพลเิคชนั “เป๋าตัง” กบัร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการทีต่ดิตัง้แอปพลเิคชนั “ถงุเงนิ” การด�าเนนิงานแบ่งเป็น ๓ ระยะ 

ได้แก่ ระยะที	่๑ ผูม้สีทิธเิข้าร่วมโครงการไม่เกนิ ๑๐ ล้านคน ได้รบัสทิธภิาครฐัร่วมจ่ายไม่เกนิ ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวนั 



(7)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หรอืไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาทต่อคน ใช้สทิธไิด้ตัง้แต่วนัที ่๒๓ ตลุาคม-๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ระยะท่ี	๒ ผูม้สีทิธเิข้าร่วมโครงการ 

ไม่เกิน ๑๕ ล้านคน [เป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิเดิม (ระยะที่ ๑) ๑๐ ล้านคน และกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ ๕ ล้านคน 

ได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาทต่อคน ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 

วนัที ่๑ มกราคม-๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔ ทัง้นี ้ผูไ้ด้รบัสิทธิในโครงการระยะที ่๑ แล้ว และเข้าร่วมโครงการในระยะท่ี ๒ ด้วย 

จะได้รับเงินเพ่ิมคนละ ๕๐๐ บาท ในวนัที ่๑ มกราคม ๒๕๖๔ และระยะที	่๓	ผูม้สีทิธิเข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๓๑ ล้านคน 

ได้รบัสทิธภิาครฐัร่วมจ่ายไม่เกนิ ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวนั หรือไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาทต่อคน	แบ่งเป็น ๒ รอบ (รอบละ ๓ เดอืน) 

รอบละ ๑,๕๐๐ บาท ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

	 	 ๔.๓.๕	 มำตรกำรช้อปดมีคีนื เพือ่กระตุน้การบรโิภคในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ ผ่านกลุม่ผูม้คีวามสามารถ 

ในการใช้จ่าย โดยมีกลุ ่มเป้าหมายประมาณ ๓.๗ ล้านคน ตลอดจนช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู ้มีหน้าที ่

เสยีภาษเีงนิได้ และยงัเป็นการสนบัสนนุผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นระบบภาษมีลูค่าเพิม่ รวมทัง้ส่งเสรมิการผลติสินค้าท้องถิน่ 

โดยมาตรการนี้เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ 

ที่จ่ายให้แก่ผู ้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และสินค้า 

หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ OTOP) ตามจ�านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับการซื้อสินค้า 

และรับบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท�าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  

จ�านวน ๒๓,๘๖๖.๙๕ ล้านบาท

	 	 ๔.๓.๖	 โครงกำรเรำชนะ	เพือ่ช่วยเหลอืด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ระลอกใหม่ โดยสนับสนนุวงเงนิเพ่ือช่วยเหลอืไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาทต่อคน ตลอดระยะเวลา 

โครงการผ่าน ๓ ช่องทาง ประกอบด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และบัตรประจ�าตัวประชาชน 

เป็นรายสปัดาห์ ในระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพือ่น�าไปใช้ช�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารกบัผูป้ระกอบการ 

ทีเ่ข้าร่วมโครงการ และสามารถสะสมเพือ่ใช้จ่ายได้จนถึงวนัท่ี ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๔ โดยมผีูใ้ช้สทิธติามโครงการเราชนะ 

ประมาณ ๓๒.๘ ล้านคน วงเงินรวม ๒๗๓,๔๘๒ ล้านบาท

	 	 ๔.๓.๗	 โครงกำรย่ิงใช้ยิ่งได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้ซื้อที่มีก�าลังซ้ือ  

และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยก�าหนดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน ๔ ล้านคน  

ทีช่�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารตามประเภททีก่�าหนดให้แก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่ดิตัง้แอปพลเิคชนั 

“ถุงเงนิ” ทีเ่ข้าร่วมโครงการตัง้แต่วนัที ่๑ กรกฎาคม-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔ จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรปูแบบของบตัรก�านลั 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะน�ามาค�านวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคน  

สามารถใช้จ่ายด้วย e-Voucher ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ 

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จ�านวน ๔๖๒,๙๕๒ คน มียอดใช้จ่ายสะสม จ�านวน ๘๓๐.๖ ล้านบาท

	 	 ๔.๓.๘	 โครงกำรเรำเทีย่วด้วยกนั	เพือ่กระตุน้การใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเท่ียวภายในประเทศ 

ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนการสร้างงาน 

และฟื ้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม	 โดยได้ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจ�านวนการจองห้องพัก  

จากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน ๑๐ คืนต่อ ๑ สิทธิ เพิ่มเป็น ๑๕ คืนต่อ ๑ สิทธิ ขยายช่วงเวลาการจองที่พัก 

จากเวลา ๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. เป็นเวลา ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. เพิ่มจ�านวนห้องพักในโครงการจากเดิม ๕ ล้านคืน  

เป็น ๖ ล้านคืน เพ่ิมโรงแรมผูป้ระกอบการทีไ่ม่มใีบอนญุาตประกอบกจิการโรงแรมแต่มีหมายเลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษ ี



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(8)

และมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และอนุมัติให้ธุรกิจและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 

ในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวสามารถใช้ระบบคูปองออนไลน์ (e-Voucher) ได้ ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่ง 

ภาคท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ และปรับปรุงเกณฑ์สนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน  

จากเดิมรัฐสนับสนุนร้อยละ ๔๐ แต่สูงสุดไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อ ๑ สิทธิ เป็นสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อ ๑ สิทธิ  

เฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ภาคท่องเท่ียวพึ่งพารายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติสูง ประกอบด้วย 

จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย 

	 	 ๔.๓.๙	 มำตรกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ส�ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่โดยภำครัฐและภำคเอกชน  

เพ่ือช่วยเหลือผู ้จบการศึกษาใหม่ให้มีงานท�า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการท�างาน  

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการส่งเสริมการมีงานท�า จ�านวน ๑,๔๗๓,๕๐๘ คน 

	 	 ๔.๓.๑๐	มำตรกำรกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยูช่ัว่ครำวเป็นกรณพิีเศษ	(Smart	Visa) ได้ปรบัปรงุ

ขอบเขตของกิจกรรมและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้กว้างข้ึน ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนา Startup Ecosystem  

และนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาอื่นนอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติมกลุ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ไม่มีสัญญาจ้างงานในประเทศ ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงินได้ข้ันต�่าส�าหรับผู้เช่ียวชาญทักษะสูง 

บางกลุ่ม และการผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์การท�างานและวุฒิการศึกษาของผู้บริหารระดับสูง  

และอนุญาตให้ผู้ถือ Smart Visa ท�างานนอกเหนือจากที่ได้รับการรับรองได้ในบางกรณี

	 	 ๔.๓.๑๑	กำรสนบัสนนุสินเชือ่ในอตัรำดอกเบ้ียเป็นธรรมให้กลุ่มประชำชนฐำนรำก/ผู้ประกอบกำรรำยย่อย	

ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙	 ได้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง 

ในการด�ารงชวิีต บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครวั และป้องกนัการเป็นหนีน้อกระบบกว่า ๓.๒ ล้านราย 

เป็นเงิน ๕๖,๖๘๐ ล้านบาท โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ไม่มีเครดิต ไม่มีประวัติทางการเงิน 

ส่งผลให้มีประชาชนฐานราก/ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือในระบบได้รับโอกาสเข้าถึงสินเช่ือ

กว่า ๒.๕๓ ล้านราย

	 	 ๔.๓.๑๒	กำรสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำให้แก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	

(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)	รำยย่อย	ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

รวมกว่า ๒๔,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๑๖๒,๕๑๙ ล้านบาท เพื่อบรรเทาเยียวยาและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ส�าหรับเสริมสภาพคล่อง ลงทุน และแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

	 	 ๔.๓.๑๓	มำตรกำรกำรผ่อนปรนภำระหนีเ้พือ่บรรเทำผลกระทบและป้องกนัสนิเชือ่ไม่ก่อให้เกดิรำยได้	

(Non-Performing	Loan:	NPLs)	โดยในช่วงปี ๒๕๖๓ จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกแรก 

รัฐบาลได้ออกมาตรการพักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนส�าหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อบุคคล 

สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อ SMEs โดยมีลูกค้าเข้าร่วมมาตรการกว่า ๒.๕ ล้านราย ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ในปี ๒๕๖๔ รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนการช�าระหนี้เพิ่มเติม 

เพ่ือบรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือลูกหนี้ต่อเนื่อง ส�าหรับลูกค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัดและพื้นที่อื่น  

(แล้วแต่กรณีความรุนแรงที่ได้รับผลกระทบ) รวมถึงลูกหนี้ที่ไม่สามารถช�าระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้เดิมได้  

และยงัให้ความช่วยเหลอืโดยพกัช�าระหนีใ้ห้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากมาตรการควบคมุและป้องกันการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ 

เช่น ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันที่ได้รับผลกระทบ 

ท�าให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง หรือขาดรายได้ โดยพักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด ๖ เดือน 



(9)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๔.๔	 กำรเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยว

  รัฐบาลก�าหนดแผนการฟื้นฟูเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในระยะแรก 

ประกอบด้วย โครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus Model โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

	 	 ๔.๔.๑	 โครงกำร	 Phuket	 Sandbox เป็นโครงการที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙  

ครบแล้วสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยนักท่องเท่ียว 

ทีไ่ด้รบัวคัซีนจะต้องพกับนเกาะภูเกต็อย่างน้อย ๑๔ คนื หากต้องการเดนิทางต่อไปยงัจังหวดัอืน่ ทัง้นี ้มนีกัท่องเทีย่ว 

สะสมจากโครงการต้ังแต่วันที่ ๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวม ๒๕ วัน จ�านวน ๑๑,๕๘๕ คน โดยนักท่องเที่ยว 

มค่ีาใช้จ่ายเฉลีย่อยูท่ี ่๕,๕๐๐ บาทต่อคนต่อวนั หรอื ๗๐,๐๐๐ บาทต่อทรปิ ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ ๕๓๔.๓๑ ล้านบาท 

(ข้อมูลค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

	 	 ๔.๔.๒	 โครงกำร	Samui	Plus	Model เป็นโครงการทีเ่ริม่ด�าเนนิการตัง้แต่วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ จะต้องพักบนเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า อย่างน้อย ๑๔ คืน  

หากต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ทั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๑ วัน 

จ�านวน ๕๒ คน

	 ๔.๕	 กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกร

	 	 ๔.๕.๑	 โครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกรผูป้ลกูข้ำวนำปี	ปี	๒๕๖๓/๖๔	เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้าว 

และป้องกนัความเสีย่งด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทนุ โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นเกษตรกรทีข้ึ่นทะเบียนเกษตรกร 

ผูป้ลกูข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ ซ่ึงก�าหนดให้ใช้วนัเกบ็เกีย่วแต่ละแปลงเป็นวนัใช้สทิธคิ�านวณชดเชยส่วนต่าง โดยมเีกษตรกร

เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๔,๖๘๗,๘๐๒ ครัวเรือน เป็นเงิน ๔๘,๑๗๖.๘๓ ล้านบาท

	 	 ๔.๕.๒	 โครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกนำปี	 ปีกำรผลิต	 ๒๕๖๓/๖๔	 เป็นมาตรการ 

คู่ขนานกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๖๓/๖๔ เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงที่

ผลผลติออกมาจ�านวนมากให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการต้องเกบ็ข้าวเปลอืกไว้ไนยุง้ฉาง 

ของตนเองเท่าน้ัน วงเงินกู ้เกษตรกรรายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

จ�านวน ๓๑๐,๗๕๔ ราย จ�านวนเงินกู ้  ๑๘,๓๒๖.๔๒ ล ้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก ๑.๘๑ ล ้านตัน  

และสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๘๓ ราย จ�านวนเงินกู้ ๑,๔๓๘.๑๓ ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 

๑๖๐,๓๘๕.๙๐ ตัน

	 	 ๔.๕.๓	 โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี	 เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียง 

ด้านการผลิตและสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึงและได้รับความคุ ้มครองตลอดฤดูการผลิต 

และคุ้มครองจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยในปีการผลิต ๒๕๖๓ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๓,๔๖๐,๓๓๕ ราย  

พืน้ท่ีเอาประกนั ๔๔.๓๘ ล้านไร่ จ่ายค่าสินไหม ๕๒๐.๖๓ ล้านบาท และปีการผลิต ๒๕๖๔ มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน ๓,๖๐๓,๙๔๐ ราย พื้นที่เอาประกัน จ�านวน ๔๓.๕๓ ล้านไร่ 

	 	 ๔.๕.๔ โครงกำรประกันภัยข้ำวโพดเล้ียงสัตว์	 มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับโครงการประกันภัย 

ข้าวนาปี โดยในปีการผลติ ๒๕๖๓ มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑๒๐,๖๙๓ ราย พืน้ทีเ่อาประกนั ๒.๑๔ ล้านไร่ 

จ่ายค่าสินไหม ๓๔.๓๔ ล้านบาท และปีการผลิต ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๘๒,๔๔๘ ราย  

พื้นที่เอาประกัน จ�านวน ๑.๔๙ ล้านไร่ 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(10)

	 	 ๔.๕.๕	 โครงกำรเงินช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร ่อ ้อยเพื่อซื้อป ัจจัยกำรผลิต	 ฤดูกำรผลิต	

ปี	๒๕๖๒/๒๕๖๓	 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย 

กับส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อย 

และน�้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นคู ่สัญญากับโรงงานหรือมีการส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ ่มชาวไร่อ้อย 

ก่อนเปิดหีบอ้อย วงเงิน ๖,๕๐๐ ล้านบาท อัตราตันละ ๘๕ บาท ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัน ช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อย 

ที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย วงเงิน ๓,๕๐๐ ล้านบาท อัตราตันละ ๙๒ บาท โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน ๑๙๐,๑๐๔ ราย เป็นเงิน ๙,๗๗๙.๔๘๔ ล้านบาท

  ๔.๕.๖ โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ ่น	 PM
2.5

	 ฤดูกำรผลิต	

ปี	 ๒๕๖๓/๒๕๖๔	 กรอบวงเงิน ๖,๐๖๕.๕๕ ล้านบาท มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานน�้าตาล  

โรงงานผลติน�า้ตาลทรายแดง และโรงงานผลติเอทานอล ทีมี่สทิธิได้รับการช่วยเหลอืตามโครงการ จ�านวน ๑๒๒,๖๑๓ ราย 

ปริมาณอ้อยสดส่งโรงงาน จ�านวน ๔๙,๔๔๘,๕๙๑ ตัน โดยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้โอนเงินช่วยเหลือ 

ให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM
2.5

 แล้ว จ�านวน ๑๒๐,๒๒๘ ราย เป็นเงิน ๕,๗๓๘.๑๗ ล้านบาท 

	 ๔.๖	 กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน	๒.๕	ไมครอน	(PM
2.5
)	

  รัฐบาลให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM
2.5

) ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้ก�าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันอย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศให้  

“กำรแก้ไขปัญหำมลพิษด้ำนฝุ่นละอองเป็นวำระแห่งชำติ”	ก�าหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแก้ไข

ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ป้องกันและลดการเกิดมลพิษ 

ที่ต้นทางหรือแหล่งก�าเนิด เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 

โดยในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 

เพื่อยกระดับมาตรการเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงวิกฤต และจัดท�าแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหา 

มลพิษด้านฝุ่นละออง ๑๒ แผน มุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างการรับรู ้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)  

เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และประสานติดตาม บูรณาการการด�าเนินงาน 

ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงสื่อสารประสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

แก่สาธารณชน

	 ๔.๗	 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

  รัฐบาลมุง่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามแผนแม่บทการบรหิารจัดการทรพัยากรน�า้ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๘๐) โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน จ�านวน ๓,๒๑๔ แห่ง ขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน�้า ๕๕๖ แห่ง  

มแีผนระบบประปาเมอืงหลกั/พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ๔ แห่ง จดัหาแหล่งน�า้ส�ารอง ๙ แห่ง คดิเป็น ๖.๑๐ ล้านลกูบาศก์เมตร  

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน ๒๔๙.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาน�้าบาดาลเพื่อการเกษตร 

๑๑๓.๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ฟื้นฟูป่าต้นน�้า ๑๓๕,๑๗๐ ไร่ ป้องกัน/ลดการชะล้างพังทลายของดิน (พื้นที่ป่าต้นน�้า) 

๓,๕๖๓ ไร่ ป้องกัน/ลดการชะล้างพังทลายของดิน (พื้นที่เกษตรนอกพื้นที่อนุรักษ์) ๓๖๗,๙๐๐ ไร่ ขณะเดียวกัน 

รัฐบาลได้เห็นชอบต่อโครงการขนาดใหญ่และโครงการส�าคัญท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต ่อการแก้ไขปัญหาด้านน�้าสูง 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ รวม ๓๘ โครงการ ทั้งนี้ หากโครงการทั้งหมดขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายจะสามารถ 

เพิ่มปริมาณน�้าเก็บกักได้ ๖๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ ๑.๔ ล้านไร่ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์  

จ�านวน ๓๑๒,๖๑๒ ครัวเรือน  



(11)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 นอกจากนี ้เพือ่รองรบัภยัแล้งและอทุกภยั รฐับาลได้ด�าเนินมาตรการป้องกัน “ก่อน” เกดิภยั การให้ความช่วยเหลือ 

“ระหว่าง” เกิดภัย การแก้ไขปัญหาใน “ระยะยาว” โดยเฉพาะ “ระบบเตือนภัย” ต้องมีการจัดระบบติดตาม 

สถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึก�าหนดมาตรการ “บรรเทาความเดอืดร้อน” ของประชาชนให้ได้มากท่ีสดุและทนัท่วงที 

น�าไปสู่การก�าหนดมาตรการและจัดหาแหล่งน�้าส�ารอง ท�าให้มีหมู่บ้านที่ได้รับการประกาศสถานการณ์ภัยแล้ง 

เพียง ๓๐ จังหวัด ๘๙๑ ต�าบล ใน ๗,๖๖๒ หมู่บ้าน น้อยกว่าการบริหารจัดการน�้าในหลายปีที่ผ่านมา ที่ส�าคัญ คือ 

การบริหารจัดการน�้าในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ มีการประกาศภัยแล้งเพียง ๙ หมู่บ้าน และในส่วนความเสียหาย 

ที่เกิดจากสถานการณ์น�้าท่วมและอุทกภัย รัฐบาลใช้แนวทางการท�างานเชิงป้องกัน ตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นที่เส่ียง  

การแจ้งเตือนล่วงหน้า และการบรหิารจัดการแหล่งน�า้ท่ีแต่ละหน่วยงานรับผดิชอบร่วมกัน ท�าให้ปี ๒๕๖๒ ซ่ึงเป็นปีแรก 

ทีรั่ฐบาลเข้ามาบรหิารงาน มคีวามเสยีหายเพยีง ๙๔ ล้านบาท ต�า่สดุในรอบ ๙ ปี และปี ๒๕๖๓ มพีืน้ทีป่ระสบอทุกภยั 

๕๘ จังหวัด มูลค่าความเสียหาย ๒๒๓ ล้านบาท ต�่าสุดเป็นล�าดับที่ ๓ ในรอบ ๙ ปี นับตั้งแต่มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ 

๕.		 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยหลัก	๑๒	ด้ำน	

	 ๕.๑	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑		กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์				

  รัฐบาลให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ

ด้วยความจงรกัภกัด ีและเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิและพระราชกรณยีกจิ 

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๑.๑	 กำรสืบสำน	 รักษำ	 ต่อยอดศำสตร์พระรำชำ	 และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมำเป็นหลักส�ำคัญ	 เช่น จัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศำนุวงศ์	

เนื่องในโอกำสต่ำง	 ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมพระรำโชบำย	 โดยด�าเนินโครงการพระราชทาน 

ในพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั “โคก หนอง นา แห่งน�า้ใจและความหวงั กรมราชทัณฑ์” เพือ่ใช้เป็นหลักสตูรอบรม 

ให้แก่ผูท้ีไ่ด้รับพระราชทานอภยัโทษ ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิติั รวม ๑๔ วัน มผีูเ้ข้ารบัการอบรม จ�านวน ๑๒๖,๖๖๒ คน 

และด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

(อพ.สธ.) ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และจัดท�าฐานข้อมูล

ทรัพยากรน�าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ทีม่อียูใ่นประเทศไทย และต่อยอดศำสตร์พระรำชำและโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ เช่น ด�าเนนิโครงการ 

พระราชด�ารติามรอยเบ้ืองพระยคุลบาทและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ�าปี ๒๕๖๔ โดยการศกึษาเรยีนรู้ 

ผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และรับฟังการบรรยาย ณ ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี จ�านวน ๒ รุ่น รวม ๘๐ คน และด�าเนินโครงการ  

๑ จงัหวดั ๑ ศนูย์เรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารต้ินแบบ โดยตัง้ศนูย์เรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ระดับอ�าเภอ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด 

	 	 ๕.๑.๒	 กำรต่อยอดกำรด�ำเนินกำรของหน่วยพระรำชทำนและประชำชนจิตอำสำพระรำชทำน	

ตำมแนวพระรำชด�ำร ิเช่น ด�าเนนิโครงการจติอาสาพระราชทาน “เราท�าความ ด ีด้วยหวัใจ” มจีติอาสาพระราชทาน

รวมทั้งสิ้น ๖,๘๖๘,๐๑๘ คน โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ 

รวม ๗๒,๔๙๑ ครั้ง มีจิตอาสาเข้าร่วมท�ากิจกรรม จ�านวน ๘,๙๕๘,๙๒๐ คน จัดกิจกรรม “เราท�าความดี เพื่อชาติ 

ศาสน์ กษัตรย์ิ” จัดกจิกรรม “ชวีติวถีิใหม่ใต้ร่มพระบารม.ี..เราสร้างไปด้วยกนั” ด�าเนนิโครงการ “จติอาสารกัษ์แม่น�า้” 

เช่น จิตอาสาคลองสวยน�า้ใส (พฒันาคลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ และคลองบางล�าพ)ู และจติอาสารักษ์แม่น�า้

ลุ่มน�้าสายหลัก (พัฒนาแม่น�้ากวง แม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าป่าสัก และแม่น�้าบางปะกง) 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(12)

	 	 ๕.๑.๓	 กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้	เผยแพร่	และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง		

และเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน	ตลอดจนพระมหำกรุณำธิคุณ

ของพระมหำกษตัรย์ิทกุพระองค์	เช่น จดักจิกรรม “วนัพ่อแห่งชาต ิ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๓” ระหว่างวนัท่ี ๑-๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

ณ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนหลวง ร.๙ 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  

เช่น สารคดี ชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” จ�านวน ๘ ตอน สารคดีผลส�าเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ

ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจ�านวน ๕ ตอน ด�าเนนิรายการวทิย ุชดุ “สบืสายธาร ด้วยใจภกัดิ ์พระจกัร”ี 

เผยแพร่มิวสิควิดีโอเพลง “พรุ ่งนี้ประเทศไทย” และด�าเนินโครงการค่ายเยาวชนรู ้งานสืบสานพระราชด�าริ  

(RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๑ 

	 ๕.๒	 นโยบำยหลกั	ข้อ	๒		กำรสร้ำงควำมม่ันคงและควำมปลอดภยัของประเทศ	และควำมสงบสุขของประเทศ

  รัฐบาลด�าเนินการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

เพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๒.๑	 กำรรกัษำและป้องกันอธปิไตยและควำมมัน่คงภำยในของประเทศ	เช่น จดัท�าแผนบรูณาการ 

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕)	เพือ่ใช้เป็นกรอบทศิทางในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 

ด้านความม่ันคงให้มีเอกภาพสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เตรียมความพร้อม 

และการป้องกันประเทศ เช่น ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX) ประจ�าปี ๒๕๖๓ ขับเคลื่อนแผน

ผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศไปสู่การปฏิบัติในพื้นท่ี ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ด้านแรงงานไปสูก่ารปฏบิตัภิายใต้กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention, Prosecution, 

Protection และ Partnership) มีแรงงานได้รับการคุ้มครองและไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน 

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ�านวน ๑๘๙,๗๙๕ คน และป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

และการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย	โดยตรวจสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๑,๖๕๖ แห่ง ลกูจ้างได้รับการคุม้ครอง 

จ�านวน ๕๒,๖๒๘ คน 

	 	 ๕.๒.๒	 กำรปลกูจติส�ำนกึ	เกยีรติภมู	ิและศกัดิศ์รคีวำมเป็นชำตไิทย	กำรมีจติสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วม	

ท�ำประโยชน์ให้ประเทศ	รกัษำผลประโยชน์ของชำต	ิควำมสำมัคคปีรองดองและควำมเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ระหว่ำงกัน	

ของประชำชน	 เช่น ด�าเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและช่วยเหลือประชาชน	 โดยเสริมสร้างเครือข่าย 

ด้านกิจการพลเรือนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ด�าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก 

คณะกรรมการหมูบ้่าน จ�านวน ๓,๐๔๖ ต�าบล ลงพืน้ทีอ่ย่างน้อย ๖,๐๙๒ ครัง้ และส่งเสรมิให้หมูบ้่านมแีผนพัฒนาหมูบ้่าน 

แล้วอย่างน้อย ๒๒,๐๖๙ แผน นอกจากนี ้ได้ส่งเสรมิสงัคมพหวุฒันธรรมและเศรษฐกจิชมุชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง สู่อาเซียนบนพื้นฐาน 

ความเข้มแข็งของชุมชน และต่อยอดสร้างเศรษฐกิจชุมชนภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

โดยด�าเนินการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ๕๕ ต�าบล และนอกพืน้ท่ีเป้าหมาย ๖๐ ต�าบล มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๗๓,๙๘๖ คน 

	 	 ๕.๒.๓	 กำรพฒันำและเสรมิสร้ำงกำรเมอืงกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุขท่ีมีธรรมำภิบำล	ควำมรกัชำต	ิและควำมเป็นน�ำ้หนึง่ใจเดยีวกนั	เช่น ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิวถีิชีวติ 

แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยวิทยากรแกนน�าระดับอ�าเภอไปขยายผลให้แก่ 

อาสาสมคัรต้นแบบประชาธปิไตยระดับหมูบ้่านขบัเคลือ่นหลกัการส�าคัญของวถีิชีวติ และเสริมสร้างวฒันธรรมการเมอืง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม  



(13)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ด้านการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ และจดัอบรม “การเสรมิสร้าง

วัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียนเอกชน” จ�านวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๒๐๐ คน

	 	 ๕.๒.๔	 กำรสร้ำงควำมสงบและควำมปลอดภยัต้ังแต่ระดับชุมชน	เช่น ด�าเนนิโครงการพฒันาศักยภาพ 

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตรผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด�าเนินการฝึกอบรม จ�านวน ๒ ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากจังหวัดสงขลา  

ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส จ�านวน ๒๙๐ คน และด�าเนนิโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

และป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสนับสนุน 

งบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรบัการปฏบิตังิานให้แก่ ชรบ. จ�านวน ๑,๙๖๙ หมูบ้่าน หมูบ้่านละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดอืน

	 	 ๕.๒.๕	 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังท้ังระบบ	 เช่น ด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  

ได้ส่งเสริมความร่วมมือระดับสากลโดยมุ่งเน้นการผลักดันในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูง 

ของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคโดยมุ่งเน้นการผลักดันเชิงนโยบายในอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

เพื่อยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดภายใต้แผนการปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองค�า ๑๕๑๑ ด้ำนกำรปรำบปรำม	

ยำเสพตดิและบงัคบัใช้กฎหมำย ได้ด�าเนนิการจบักุมยาเสพตดิทัว่ประเทศ ๓๐๖,๘๘๐ คด ีผูต้้องหา ๓๑๘,๖๕๒ คน 

ของกลางยาบ้า ๔๖๓.๗๑ ล้านเม็ด ไอซ์ ๒๘,๗๒๑ กิโลกรัม และกัญชา ๒๔,๑๘๖ กิโลกรัม และด�าเนินการ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดภายใต้ “ปฏิบัติการชุมชนสีขาวสร้างสุข” โดยตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน

แพร่ระบาดเป้าหมาย ๒๓,๑๔๐ แห่งทั่วประเทศ เป็นปฏิบัติการต่อเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๑๐,๔๕๗ แห่ง 

สามารถจับกมุผูก้ระท�าความผดิได้ ๑๐,๘๖๕ คน และด้ำนกำรป้องกนัยำเสพติด	เช่น	สร้างการรับรูแ้ละเพิม่ภมูคุ้ิมกนั 

ในกลุ่มประชากรทัว่ไป ๕๑,๕๓๖,๕๘๙ ราย และสร้างพื้นทีป่ลอดภัย โดยการดแูลช่วยเหลือกลุม่เสีย่งเพิ่มปัจจัยบวก  

และควบคมุเฝ้าระวงัปัจจยัเสีย่งในสถานศกึษา สถานประกอบการ และหมูบ้่าน/ชุมชน ครอบคลมุ ๔,๙๔๖ ต�าบล/๕๐ เขต 

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๙ ของ ๗,๒๕๕ ต�าบล/๕๐ เขตทั่วประเทศ  

	 ๕.๓	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๓		กำรท�ำนุบ�ำรุงศำสนำ	ศิลปะและวัฒนธรรม

  รฐับาลให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิให้สถาบนัทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดี การท�านบุ�ารงุ 

พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนที่ทางราชการรับรอง เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างความภาคภูมิใจ 

ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๓.๑	 กำรส่งเสรมิวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของชำต ิเช่น	ตดิตามโบราณวตัถขุองไทยในต่างประเทศ

กลับคืนสู่ประเทศไทย โดยติดตามทับหลัง ๒ รายการ	ได้แก่ ปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และปราสาทเขาโล้น 

จงัหวดัสระแก้ว ทีไ่ด้รบัคนืจากส�านกังานสบืสวนเพือ่ความมัน่คงแห่งมาตภุมู ิ(Homeland Security Investigations: 

HSI) สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสภาพ 

และบันทึกข้อมูลเบื้องต้นและท�าพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังดังกล่าวกลับสู่ประเทศไทย นอกจากนี้ ได้จัดแสดง 

และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมเพือ่สบืสานมรดกทางวฒันธรรมและประเพณทีีส่�าคญัของไทย เช่น จดังานมหกรรม

วฒันธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙)  

งาน “มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ”	 มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จ�านวน ๗๖,๘๖๙ คน สร้างรายได้  

จ�านวน ๖,๐๕๓,๐๐๑ บาท รวมทั้งยกระดับเทศกาลและประเพณีท้องถ่ินสู ่ระดับชาติและนานาชาติ เช่น 

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน ๕๑,๒๕๐ คน เกิดรายได้ต่อจังหวัดสกลนคร  

จ�านวน ๑๕,๔๗๒,๖๗๒ บาท 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(14)

	 	 ๕.๓.๒	 กำรปลกูฝังค่ำนิยมและวฒันธรรมทีด่ทีำงด้ำนคณุธรรม	จรยิธรรม	กตญัญ	ูควำมซือ่สัตย์	กำรมวีนิยั	

เคำรพกฎหมำย	 มีจิตสำธำรณะและมีส่วนร่วมท�ำประโยชน์ให้ประเทศ	 และเป็นพลเมืองที่ดี	 เช่น ปลูกฝังค่านิยม 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย โดยด�าเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วนัอาทติย์ ในส่วนกลาง จ�านวน ๕๘ ศนูย์ และส่วนภมูภิาค จ�านวน ๒,๙๕๐ ศนูย์ สร้างองค์ความรูแ้ละการมส่ีวนร่วม 

ในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  

ฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) จัดงานธรุกจิคู่คุณธรรม น�าไทย ฝ่าวกิฤตสูค่วามยัง่ยนื (Moral Business Forum 2020) 

และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เช่น ด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

	 	 ๕.๓.๓	 กำรท�ำนบุ�ำรงุศำสนำให้มีควำมเข้มแขง็	เช่น ส่งเสรมิสถาบันศาสนาทกุศาสนาในการเผยแพร่ 

ค�าสอนที่ดีงาม โดยด�าเนินโครงการธรรมะสู่คนท้ังมวล จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส�าคัญ 

ทางพระพุทธศาสนา และท�านุบ�ารุง ส่งเสริม และเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยด�าเนินโครงการพัฒนา

สมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ 

	 	 ๕.๓.๔	 กำรสร้ำงควำมรู	้ควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนยีม	ประเพณี	วฒันธรรมของเพือ่นบ้ำน	ยอมรบั

และเคำรพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์และชำวต่ำงชำติท่ีมีควำมหลำกหลำยในลักษณะพหุสังคม	

ที่อยู่ร่วมกัน	 เช่น	 จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  

ณ กรงุเทพมหานคร และพฒันาความร่วมมอืและเช่ือมโยงศลิปวฒันธรรมของอาเซยีน โดยจดัการประชมุประสานงาน 

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน คร้ังท่ี ๑๖ (16th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural 

Community) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

	 ๕.๔	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๔		กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก	

  รัฐบาลมุง่เสรมิสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทโีลกให้มบีทบาทในการพฒันาและสร้างความร่วมมอื

กับประเทศต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๔.๑	 กำรสร้ำงบทบำทที่สร้ำงสรรค์ของไทยในภูมิภำคและเวทีโลก	 เช่น ส่งเสริมความสัมพันธ ์

อันดีกับมิตรประเทศทั่วโลก โดยการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหวัง อี้  มนตรีแห่งรัฐ 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย 

ในเวทีระหว่างประเทศ โดยการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕  

เพือ่สนับสนุน ๓ เสาหลกัของสหประชาชาต ิได้แก่ ด้านสนัตภิาพและความมัน่คง ด้านการพฒันา และด้านสทิธมินษุยชน  

ส่งเสริมให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในประชาคมระหว่างประเทศ เช่น ด�าเนินการตามเป้าหมาย 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิรวมถงึสร้างแพลตฟอร์มดจิทิลัในการส่งเสรมิภาพลกัษณ์เชงิบวกทางเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ Thailand Now ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

	 	 ๕.๔.๒	 กำรเสรมิสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นของอำเซยีน	เช่น เข้ำร่วมกำรประชมุสดุยอดอำเซียน	ครัง้ที	่๓๗	

แบบเตม็คณะ โดยทีป่ระชมุเหน็พ้องในการส่งเสรมิระบบพหภุาคนียิมและภูมภิาคนยิมซึง่อาเซยีนยดึถือให้เข้มแข็งข้ึน 

รวมทั้งรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค เข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียน-

สหประชำชำติ	 ครั้งท่ี	 ๑๑	 โดยประเทศไทยได้เน้นย�้าความส�าคัญของการด�าเนินการตามข้อริเริ่มความเกื้อกูล 

ระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ  



(15)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(Complementarities Initiative) และบทบาทของศนูย์อาเซยีนเพือ่การศกึษาและการหารอืด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ส่งเสริมควำมร่วมมือ

ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำร่วมกับอำเซียน เช่น เข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ของอาเซียน ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

และเป็นหน่วยงำนประสำนงำนหลักประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียนของประเทศไทย เช่น ประเมินผล 

คร่ึงแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระดับประเทศของประเทศไทย		

พบว่า ประเทศไทยมีผลการด�าเนินงานในระดับค่อนข้างดีในการบรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงานส�าคัญต่าง ๆ  

ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผน  

	 	 ๕.๔.๓	 กำรส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกจิและวฒันธรรม เช่น ส่งเสรมิการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ 

การค้าเสรแีละการค้าพหภุาค ีโดยการเข้าร่วมการประชมุผูน้�าเขตเศรษฐกจิเอเปค ครัง้ที ่๒๗ เมือ่วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

ผ่านระบบการประชมุทางไกล และร่วมรบัรอง “วสิยัทศัน์ปตุราจายาของเอเปค ค.ศ. ๒๐๔๐” เตรยีมการเป็นเจ้าภาพ 

การจัดประชุมในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 

(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)  

เพื่อขับเคลื่อนวาระความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งไทยจะเป็นประเทศน�า (Lead Country) 

ในสาขาความเชื่อมโยง และสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ โดยส่งผลงานศิลปะร่วมสมัย  

“บ้านคนบ้านช้าง” ร่วมจดัแสดงในงานนทิรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาต ิเวนสิเบียนนาเล่ ครัง้ที ่๑๗ ณ เมืองเวนสิ 

สาธารณรัฐอิตาลี

	 	 ๕.๔.๔	 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง	 ในการจัดหาวัคซีนป้องกัน 

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ส�าหรบัคนไทย รวมถงึประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยผ่านความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศในกรอบทวภิาคี โดยอาศัยความสมัพนัธ์ท่ีดท่ีีได้สานไว้กบัประเทศต่าง ๆ  เช่น สาธารณรฐัประชาชนจนี 

สหรฐัอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศญีปุ่่น ซ่ึงสามารถจดัหาและส่งมอบวคัซีนถึงไทยแล้วจ�านวนหลายล้านโดส 

ขณะเดยีวกนัได้หารอืกบัประเทศเพ่ือนบ้านเพือ่ประสานแนวทางการรับมือกบัโควดิ-๑๙ โดยเฉพาะในบริเวณพืน้ทีช่ายแดน 

นอกจากนี้ ในระหว่างปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ได้มีการจัดประชุมระหว่างส่วนราชการฝ่ายไทยท่ีเก่ียวข้องภายใต้ 

กรอบคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อบูรณาการความเข้าใจและการท�างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 

ด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ เช่น การจัดการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) 

ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) และการประชุมคณะกรรมการจัดท�าหลักเขตแดนร่วม

ไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย)

	 	 ๕.๔.๕	 กำรขับเคล่ือนกำรทตูเชงิรกุเพ่ือประชำชน	ในช่วงสถานการณ์โควดิ-๑๙ ได้อ�านวยความสะดวก 

ให้คนไทยในต่างประเทศเดินทางกลับประเทศไทยตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๒๔๖,๓๖๒ คน และได้พัฒนา 

ระบบการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry: COE) แบบออนไลน์ 

รวมถึงการดูแลช่วยเหลอืคนไทยทีต่กทกุข์ได้ยากในต่างประเทศ เช่น การให้ความช่วยเหลอืแรงงานไทยในรฐัอสิราเอล

จากเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐอิสราเอลและปาเลสไตน์ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๔



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(16)

	 ๕.๕	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๕	กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย	

  รัฐบาลได้รักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้ 

และรายจ่ายภาครัฐ รักษาเสถยีรภาพระบบการเงนิ สร้างบรรยากาศส่งเสรมิการลงทนุของภาคธรุกจิและการจบัจ่ายใช้สอย 

ของภาคครัวเรือน โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๕.๑	 เศรษฐกิจมหภำค	กำรเงินและกำรคลัง	ด�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทย 

สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น ๑)	 มำตรกำรกำรคลังเพ่ือเยียวยำ	

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙) ผ่านโครงการเราไม่ท้ิงกัน  

(เดอืนเมษายน-มถินุายน ๒๕๖๓) มจี�านวนผูไ้ด้รบัสทิธิประมาณ ๑๕.๒๗ ล้านคน คดิเป็นวงเงินประมาณ ๒๒๘,๙๑๙ ล้านบาท 

และโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙  

เพื่อช่วยเหลือผู ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๓) มีผู ้ได้รับสิทธิตามโครงการ  

จ�านวน ๑.๐๓ ล้านคน คดิเป็นวงเงินประมาณ ๓,๐๘๐ ล้านบาท ๒) มำตรกำรรกัษำระดบักำรบรโิภคภำยในประเทศ	

ปี	๒๕๖๓		และปี	๒๕๖๔	เช่น โครงการเพิม่ก�าลงัซือ้ให้แก่ผูม้บัีตรสวสัดกิารแห่งรฐั กลุม่เป้าหมาย จ�านวน ๑๔ ล้านคน 

มผีูใ้ช้สทิธิกว่า ๑๓ ล้านคน โดยระยะที ่๑ (เดือนตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) มมีลูค่าการใช้สทิธ ิจ�านวน ๒๐,๓๔๑.๒๙ ล้านบาท 

และระยะที ่๒ (เดอืนมกราคม-มนีาคม ๒๕๖๔) มมีลูค่าการใช้สทิธ ิจ�านวน ๑๙,๙๔๓.๔๙ ล้านบาท และโครงการคนละครึง่ 

ระยะที่ ๑ (๒๓ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) และระยะที่ ๒	 (๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 

๑๔.๗๙ ล้านคน โดยมยีอดการใช้จ่ายรวม ๑๐๒,๐๖๕ ล้านบาท	๓)	มำตรกำรลดภำระค่ำครองชพีและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ	

จำกผลกระทบของโควิด-๑๙ เช่น โครงการเราชนะ โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-

พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้ใช้จ่ายตามโครงการ 

ประมาณ ๓๒.๘ ล้านคน วงเงิน ๒๗๓,๔๘๒ ล้านบาท โครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๓ 

(เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม ๒๕๖๔) กลุม่เป้าหมายผู้มบีตัรสวสัดิการแห่งรฐั จ�านวน ๑๔ ล้านคน และโครงการคนละครึง่ 

ระยะที่ ๓ (๑ กรกฎาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน ๓๑ ล้านคน ๔)	ขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึง

แหล่งเงินทุน	 เช่น สนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมให้กลุ่มประชาชนฐานราก/ผู้ประกอบการรายย่อย 

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ส่งผลให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ 

กว่า ๒.๕๓ ล้านราย และ ๕)	 มำตรกำรกำรผ่อนปรนภำระหนี้เพ่ือบรรเทำผลกระทบและป้องกัน	 NPLs  

เช่น มาตรการพักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ ส�าหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อ SMEs 

โดยในปี ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมมาตรการมากกว่า ๒.๕ ล้านราย และปี ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมมาตรการกว่า ๐.๘๑ ล้านราย  

เป็นเงิน ๔๒๗,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ มีการก�ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ  

ปฏิรูประบบการออม และสร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 

	 	 ๕.๕.๒	 กำรพฒันำภำคอตุสำหกรรม ได้ด�าเนนิการ ๑)	พฒันำอตุสำหกรรมภำยใต้แนวคดิเศรษฐกจิ

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

เช่น ยกระดบัอตุสาหกรรมเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว มีผูป้ระกอบการโรงงานทีผ่่านเกณฑ์ ๑,๙๙๒ ราย ส่งเสรมิและพฒันา 

เทคโนโลยรีไีซเคลิเพือ่พฒันาของเสยีเป็นทรพัยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนบัสนนุการขับเคลือ่น 

เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนา 

และประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  

พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	โดยใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

เช่น ถุงพลาสติกชีวภาพและถุงฟิล์มพลาสติกส�าหรับบรรจุอาหารสด ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 



(17)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG จ�านวน ๔๙ มาตรฐาน  

๒) พฒันำอตุสำหกรรมไทยให้ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยหีรอืแนวโน้มกำรค้ำโลก เช่น พัฒนาศกัยภาพ 

อุตสาหกรรมหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป้าหมาย ๘๘ ต้นแบบ สนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคลื่อน 

ด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเพ่ือเป็นกลไก 

ในการบูรณาการการขบัเคลือ่นการเปลีย่นผ่านไปสูย่านยนต์ไฟฟ้า ๓)	สร้ำงกลไกสนบัสนนุกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ	

ของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ผ่านการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(Small and Medium Enterprises: SMEs) โดยพฒันาระบบผูใ้ห้บรกิารทางธรุกิจ (Service Provider) ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ได้รับการพัฒนา จ�านวน ๓๐๕ ราย	และ	๔) พัฒนำระบบและกลไกภำครัฐและสภำพแวดล้อม	

ให้มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำร โดยพัฒนาระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

และพัฒนาแพลตฟอร์มสัญชาติไทย เช่น แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการจัดส่งสินค้า 

	 	 ๕.๕.๓	 กำรพัฒนำภำคเกษตร ได้ด�าเนินการ ๑)	 รักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำเกษตรและรำยได	้

ให้กบัเกษตรกรในสนิค้ำเกษตรส�ำคญั	โดยพฒันาและส่งเสรมิศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าเกษตรชมุชน	๔๐ แห่ง ใน ๔๑ จงัหวัด 

เกิดมูลค่าการจ�าหน่ายรวม ๑๙๓.๒๐ ล้านบาท ท�าสัญญาข้อตกลงซ้ือขายสินค้าเกษตร จ�านวน ๒๑๒ สัญญา  

ปรมิาณ ๔๖,๒๔๔.๔๓ ตนั มลูค่ารวม ๒,๐๗๖.๙๙ ล้านบาท ๒) ลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติทีเ่หมำะสม	

และไม่ก่อให้เกิดภำระทำงกำรเงินกำรคลงัของภำครฐั	โดยด�าเนินมาตรการทีเ่กีย่วข้องกบัการเพิม่รายได้และลดต้นทุน 

การเกษตรครบวงจร เช่น	 ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล 

ทางการเกษตร (Machinery Ring) บริหารจัดการแหล่งน�้า และจัดท�าฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาต ิ

และเกษตรแปลงใหญ่เพือ่ลดต้นทนุการผลติ ๓) พฒันำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุน่ใหม่ เช่น พฒันาเกษตรกร 

ให้เป็น Young Smart Farmer และพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จ�านวน ๒๐,๗๔๒ ราย  

๔) ส่งเสริมกำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้กับสนิค้ำเกษตร	เช่น ส่งเสรมิเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	เกษตรอินทรย์ี เกษตรปลอดภัย 

เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

และ ๕) ดแูลเกษตรกรผูม้รีำยได้น้อยให้สำมำรถเข้ำถงึและใช้ประโยชน์ในท่ีดินท�ำกนิ	แหล่งเงนิทุน	โครงสร้ำงพืน้ฐำน	

และปัจจัยกำรผลิตต่ำง	ๆ เช่น ด�าเนินโครงการธนารักษ์ประชารัฐ	โดยมีการส�ารวจรังวัดจัดท�าแผนที่ผู้ครอบครอง 

ที่ราชพัสดุและสอบสวนสิทธิ ด�าเนินการได้ ๑๙,๖๓๙ ราย และจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร

ด�าเนินการได้ ๘,๖๒๔ ราย และด�าเนินโครงการสินเช่ือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู ้ท่ีได้รับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้สินเชื่อแก่ผู้ท่ีได้รับ 

ผลกระทบ รวม ๘๘๔,๐๑๘ ราย เป็นเงิน ๘,๘๐๗ ล้านบาท 

	 	 ๕.๕.๔	 กำรพัฒนำภำคกำรท่องเที่ยว	 ได้ด�าเนินการ ๑)	 พัฒนำคุณภำพและควำมหลำกหลำย	

ของแหล่งท่องเที่ยว	 โดยน�ามาตรฐานสากลตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพัฒนา

แหล่งท่องเทีย่วให้ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมา อ�าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย และต�าบลในเวยีง 

จังหวัดน่าน ได้รับการจัดอันดับ ๑๐๐ แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก ๒) ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ	รำยได้สูง	

โดยด�าเนินโครงการ Phuket Sandbox มีนักท่องเที่ยวสะสม (วันที่ ๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จ�านวน ๑๑,๕๘๕ คน 

มค่ีาใช้จ่ายเฉลีย่ ๕,๕๐๐ บาทต่อคนต่อวนั หรอื ๗๐,๐๐๐ บาทต่อทรปิ ก่อให้เกดิรายได้ประมาณ ๕๓๔.๓๑ ล้านบาท 

และ Samui Plus Model มีนักท่องเที่ยวสะสม (วันที่ ๑๕-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จ�านวน ๕๒ คน นอกจากนี้  

ได้ส่งเสรมิการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า ๑,๓๑๗.๐๒ ล้านบาท 

และ ๓) ส่งเสรมิให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกธรุกจิท่องเทีย่วสูช่มุชน โดยการจดัการแข่งขันกีฬา “บุรรีมัย์ มาราธอน 

๒๐๒๑” และ “Jet Ski-World Cup 2020”ชงิแชมป์โลก สามารถสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิได้จ�านวน ๙๓๕ ล้านบาท 

และ ๕๖๘ ล้านบาท ตามล�าดับ



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(18)

  ๕.๕.๕	 กำรพฒันำกำรค้ำกำรลงทุนเพ่ือมุง่สู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ	กำรบริกำร	และกำรลงทนุในภูมิภำค	

ได้ด�าเนินมาตรการส่งเสรมิการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสนิค้าชายแดน เช่น ผลกัดนัการค้าชายแดนและผ่านแดน

สามารถสร้างมลูค่าการค้าชายแดน จ�านวน ๑.๕๑ ล้านล้านบาท ผลกัดนัเปิดจดุผ่านแดนเพือ่การขนส่งสนิค้าเพิม่เตมิ 

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด สามารถเปิดจุดผ่านแดนแล้ว ๔๔ แห่ง  

และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด่านขนส่งสนิค้าไทย-เวยีดนาม ไทย-ลาว และไทย-จนี โดยตดิตามสถานการณ์เปิด-ปิดด่าน 

และประสานให้ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศด�าเนินการแก้ไขปัญหาและอ�านวยความสะดวก

	 	 ๕.๕.๖	 กำรพัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน

   (๑) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมให้ครอบคลมุพืน้ทีท่ั่วประเทศและสำมำรถรองรบั	

กำรขนส่งและกำรเดินทำงต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้อย่ำงไร้รอยต่อ ได้ด�าเนินการ ๑) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน	

ด้ำนคมนำคมทำงถนนเพื่อเชื่อมต่อกำรเดินทำงระหว่ำงภูมิภำคและลดปัญหำกำรจรำจรติดขัด	 เช่น ก่อสร้าง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระยะทางรวม ๓๒ กิโลเมตร และก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย  

ถนนทางหลวงชนบท จงัหวดัชมุพร ระยะทาง ๒๓.๕๘๙ กโิลเมตร ๒) พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคมนำคมทำงบก	

เพือ่รองรบักำรขนส่งสนิค้ำและกำรลงทนุรวมทัง้สนับสนุนกำรพัฒนำพืน้ท่ีเศรษฐกจิพิเศษ	เช่น พฒันาศนูย์เปลีย่นถ่าย 

รูปแบบการขนส่งสินค้าที่อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม  

เ พ่ืออ�านวยความสะดวกและเป ็นจุดให ้บริการแบบเบ็ดเสร็จส�าหรับขนส่งสินค ้าระหว่างประเทศไทย  

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม และทางตอนใต้ของสาธารณรฐัประชาชนจนี 

๓) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมทำงรำง	 เช ่น ด�าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูเพือ่เช่ือมโยงภมูภิาค 

ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญางานโยธา  

จ�านวน ๑๑ สญัญา จากทัง้หมด ๑๔ สญัญา โครงการรถไฟความเรว็สงูเช่ือม ๓ สนามบิน เส้นทางดอนเมอืง-สวุรรณภมิู- 

อู่ตะเภา ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการประสานรื้อย้ายสาธารณูปโภค การเวนคืนที่ดิน การออกแบบรายละเอียด 

และพัฒนาระบบรถไฟฟ้า ปัจจุบันรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเปิดให้บริการแล้ว ๖ สี ๑๑ เส้นทาง ระยะทาง 

๒๑๐.๕๑ กิโลเมตร จากแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งหมด ๕๕๔ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๘ 

ของโครงข่ายทัง้ระบบ รวมถงึสถานีกลางบางซือ่ทีม่กี�าหนดเปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

๔) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมทำงน�้ำ	 เช่น พัฒนาการขนส่งทางน�้าจากท่าเรือบางสะพาน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้มีการทดลองการเดินเรือแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�าแผน 

จัดการฉุกเฉินระหว่างเดินทางจากท่าเรือสงขลามายังสัตหีบ และพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) 

งานก่อสร้างงานทางทะเล ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างด�าเนินการ (ส่วนที่ ๒) งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ 

ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Bidding) และ ๕) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมทำงอำกำศ	เช่น	ด�าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม	ิโดยมีผลการด�าเนินงานแล้วเสร็จในส่วนของงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ (ชั้น B2  

ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ และส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ 

ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) ส่วนทางว่ิงเส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

ปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างและปรับปรุงคุณภาพดินของทางวิ่งด้านทิศเหนือ มีผลการด�าเนินงานรวมร้อยละ ๙.๑๕



(19)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 (๒) แก้ไขปัญหำจรำจรติดขดัในพืน้ทีเ่ขตเมอืง	เช่น พฒันาการเดินเรือโดยสารในคลองแสนแสบ 

โดยการพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ การเพิ่มจ�านวนเรือให้บริการจาก ๕๕ ล�า เป็น ๖๐ ล�า ยกระดับท่าเรือ 

ในแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นสถานีเรือเชื่อมโยงระบบขนส่งอื่น โดยมีแผนพัฒนาให้เป็นท่าเรือโดยสารอัจฉริยะ  

(Smart Pier) และพัฒนาท่าเรือสะพานพุทธเป็นท่าเรือต้นแบบ พัฒนาระบบ Feeder เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ 

ขนส่งมวลชนและแผนพัฒนาการเชือ่มต่อการเดนิทางโดยก่อสร้างท่ีหยดุรถไฟวฒุากาศ ในเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชยั 

น�าระบบ M-Flow มาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกและแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านมอเตอร์เวย์  

และการจัดท�าโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษา

	 	 	 (๓)	 เสรมิสร้ำงควำมมัน่คงทำงด้ำนพลงังำนให้สำมำรถพึง่พำตนเองได้	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

จดัท�าแผนพลงังานชาตเิพือ่เป็นกรอบการพฒันาและการลงทนุใหม่ของประเทศ เช่น ด้ำนไฟฟ้ำ เน้นการเพ่ิมสัดส่วน

พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า 

ด�าเนินโครงการโซล่าร์ภาคประชาชน โดยในปี ๒๕๖๔ ได้มกีารปรบัหลกัเกณฑ์การรบัซือ้ไฟฟ้าใหม่จากเดมิรบัซือ้ในราคา 

ไม่เกิน ๑.๖๘ บาทต่อหน่วย เป็น ๒.๒๐ บาทต่อหน่วย เพื่อจูงใจการลงทุน และกำรบังคับใช้เกณฑ์มำตรฐำน	

อำคำรด้ำนพลังงำนส�าหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงพลังงาน 

ก�าหนดประเภทหรอืขนาดของอาคารและมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการออกแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษ์พลังงาน 

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการใช้เกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานลงได้ 

ประมาณร้อยละ ๑๐

	 	 	 (๔)	 ยกระดบัโครงข่ำยระบบไฟฟ้ำและพลงังำนให้มคีวำมทนัสมัย	ทัว่ถงึ	เพยีงพอ	มัน่คง	

และมีเสถียรภำพ	 เช่น พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

ขัดข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดตั้งระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Metro Grid) ในพื้นที่น�าร่องบริเวณ 

ถนนพระราม ๔ พญาไท เพชรบุรี และรัชดาภิเษก 

	 	 	 (๕)	 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน�้ำประปำ เช่น ขยายก�าลังการผลิตน�้าท่ีโรงงาน 

ผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขยายพื้นท่ีบริการน�้าประปาไปยังชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล 

หรือชุมชนผู้มีรายได้น้อย โดยก่อสร้างวางท่อประปาแล้วเสร็จ ระยะรวม ๑๓๑.๒๗๗ กิโลเมตร และขยาย 

และปรับปรุงระบบประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัย รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จากการได้ใช้น�้าประปาที่ได้มาตรฐานและได้รับบริการน�้าประปาที่มีคุณภาพตามข้อแนะน�าขององค์การอนามัยโลก 

	 	 	 (๖) แก้ปัญหำระบบระบำยน�้ำและระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

ศนูย์บรหิารจดัการคณุภาพน�า้ จ�านวน ๓ แห่ง ในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุ ีนครปฐม และสมทุรปราการ ซึง่เมือ่ด�าเนนิการ 

แล้วเสรจ็จะสามารถบ�าบดัน�า้เสยีได้ ๑.๒๘ ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี น�าน�า้เสยีทีผ่่านการบ�าบดัแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

จ�านวน ๖.๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน�้าส�ารองใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณน�้าเสียที่บ�าบัดได้ 

พัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบตลอดความยาว ๗๔ กโิลเมตร โดยมีโครงการรวมทัง้สิ้น ๘๔ โครงการ 

วงเงิน ๗๙,๙๕๕.๗๖ ล้านบาท

	 	 ๕.๕.๗	 กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนดจิทิลัและกำรมุง่สูก่ำรเป็นประเทศอจัฉรยิะ ได้ด�าเนนิการ

รักษำคลื่นควำมถี่และสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม	อันเป็นสมบัติของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาต ิ

และประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G เช่น ยกระดับโครงสร้ำง	

พื้นฐำนโทรคมนำคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยได้ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ไปยังหมู่บ้าน 

ซึ่งอยู่ห่างไกลที่ไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ จ�านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เพิ่มประสิทธิภำพโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต

ระหว่ำงประเทศสู่กำรเป็น	ASEAN	Digital	Hub	โดยขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น�้าระหว่างประเทศของระบบ



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(20)

ที่มีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งเสริม	สนับสนุน	หรือให้ควำมช่วยเหลือกำรด�ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท พัฒนำกำรอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อสนับสนุน

ธุรกิจ	กำรค้ำ	กำรน�ำเข้ำส่งออก	และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล เช่น เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 

โลจสิตกิส์และห่วงโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม โดยได้ด�าเนนิการพฒันาให้แก่ผูป้ระกอบการแล้ว จ�านวน ๒๕ กิจการ 

จากเป้าหมาย จ�านวน ๒๕๐ กิจการ	 ผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ Business 

to Government (B2G) ผ่านระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (National Single 

Window: NSW) โดยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW Single Form ส่งเสริมกำรค้ำในรูปแบบ

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด  

เช่น ส่งเสริมกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำชุมชนผ่ำนระบบ	e-Commerce	โดยน�าสินค้าและบริการของชุมชนมาซื้อขายผ่าน 

www.thailandpostmart.com ปัจจบุนัมจี�านวนผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนแล้ว ๒,๙๙๗ ร้านค้า ส่งเสรมิและสนบัสนนุ	

ให้ผูป้ระกอบกำร	SMEs	ปรบัเปลีย่นธุรกจิกำรซือ้ขำยในรปูแบบพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	เช่น ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ 

เข้าถงึและประยกุต์ใช้แพลตฟอร์มช่องทางการขายสนิค้าและการจดัส่งสนิค้า และเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการออนไลน์

ด้วยการท�าตลาดผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Marketing)

	 	 ๕.๕.๘	 กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลยี	กำรวิจยัและพัฒนำ	และนวตักรรม	

ได้ด�าเนินการ ๑)	 พัฒนำสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 กำรวิจัย	

และพัฒนำ	 และนวัตกรรม เช่น พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อเป็นแหล่งพัฒนา 

งานวิจัยขยายผลและเป็นแหล่งปรับแปลงเทคโนโลยีข้ันสูงจากต่างประเทศให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย 

และภมูภิาคอาเซยีน นอกจากนี ้ยงัมกีารให้ค�าปรึกษา บรกิารวเิคราะห์ทดสอบเพือ่ควบคมุคุณภาพตัง้แต่ข้ันตอนการวจิยั 

จนถงึกระบวนการผลติในระดับอตุสาหกรรม เช่น การพฒันาระบบการรบัรองและมาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 

๒) สร้ำงระบบจัดกำรข้อมูลเพื่อรองรับกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพผ่านการบูรณาการ 

และเช่ือมโยงระบบงานวจิยัของหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ระบบข้อมลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างพฒันาระบบงานวจิยัและงบวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศ มคีวามคบืหน้า 

ร้อยละ ๕๐  ๓) เสริมสร้ำงกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู	่

ให ้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 เช ่น จัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศเพื่อบริการทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ และการบริการวิเคราะห ์

และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง ๔) สนับสนุนกำรพัฒนำโรงงำน	ห้องปฏิบัติกำรต้นแบบ	

ทีเ่ป็นโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีวจิยัและนวตักรรมในระดับต้นน�ำ้	เช่น พฒันาโรงงานต้นแบบ 

ไบโอรีไฟเนอรีเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการด�าเนินการร้อยละ ๑๗.๕  

รวมถึงการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนเพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ ่นยนต์  

และระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีความคืบหน้าการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓ 

	 	 ๕.๕.๙	 กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	 ได้ด�าเนินการพัฒนำระบบนิเวศเพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคล ด�าเนินโครงการพฒันาแพลตฟอร์มดจิทิลัของรฐั เร่งรดัพฒันำศกัยภำพผูป้ระกอบกำรขนำดกลำง	

และขนำดย่อมท้ังในภำคกำรผลิตและบริกำรให้สำมำรถแข่งขันได้	 เช่น สนับสนุนการด�าเนินงานของ SMEs  

ทีม่ศีกัยภาพทีต้่องการสนิเชือ่แต่หลกัประกนัไม่เพยีงพอให้มีโอกาสเข้าถึงสนิเช่ือจากสถาบันการเงิน โดยด�าเนนิโครงการ 

ค�า้ประกนัสนิเชือ่ SMEs ทวค่ีา [Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที ่๘] ข้อมลู ณ วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

มีผลการค�้าประกันสะสมต้ังแต่เริ่มรับค�าขอค�้าประกันจนสิ้นสุดรับค�าขอค�้าประกัน จ�านวน ๕๓,๕๔๔ ฉบับ  



(21)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

วงเงิน ๑๔๙,๑๔๖ ล้านบาท ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย 

(Micro Entrepreneurs)	 โดยตั้งแต่วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการค�้าประกันสะสม

ตั้งแต่เริ่มรับค�าขอค�้าประกันจนสิ้นสุดรับค�าขอค�้าประกัน จ�านวนรวม ๑๙๐,๙๘๑ ฉบับ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท  

และดึงดูดบุคลำกรท่ีมีทักษะสูงเข้ำมำช่วยบ่มเพำะผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ของไทย	

ผ่านการด�าเนนิโครงการ Train the Coach โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึนทะเบียนข้อมลูท่ีปรกึษา Train the Coach 

จ�านวน ๘๐๐ ราย และขึน้ทะเบียนโค้ช Business Transformer จ�านวน ๒๐ ราย ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ด�าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะให้กับผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าธุรกิจ (โค้ช) สู่การเป็นท่ีปรึกษา 

ทีช่�านาญการ มผีูข้ึน้ทะเบยีนโค้ช Biz Transformer แล้ว ๕ ราย และเปิดรบัสมัครผูป้ระกอบการทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ 

ซึง่มผู้ีสนใจเข้ารบัค�าปรกึษาแนะน�า วินิจฉยัและประเมนิศกัยภาพธรุกิจ พร้อมให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชิงลกึตามแนวทาง

การแก้ไขปัญหาธุรกิจแล้ว ๕๐๐ ราย

	 ๕.๖	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๖	กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค

	 	 ๕.๖.๑	 กำรส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของเอเชีย

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

โดยได้ด�าเนนิโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั (EEC Project list) เช่น โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่ม ๓ สนามบนิ 

มูลค่าการลงทุน ๒๗๖,๕๖๑ ล้านบาท โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ท่าเรือก๊าซ 

ความจุ ๑๐.๕ ล้านตันต่อปี มูลค่าการลงทุน ๖๕,๘๐๕ ล้านบาท พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวนัออก (EECi) บรเิวณวงัจันทร์วลัเลย์ จงัหวดัระยอง พืน้ที ่๓,๔๕๔ ไร่ เพือ่เป็นต้นแบบในการน�านวตักรรมผลักดนั 

ให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้ การลงทุนทั้งหมดในพื้นที่ EEC (เป้าหมายการลงทุนระยะ ๕ ป ี

มูลค่า ๑.๗ ล้านล้านบาท) ขณะนี้มีการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ๑.๕๙ ล้านล้านบาท มีค�าขอรับการส่งเสริม 

การลงทนุในพ้ืนที ่EEC ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มถินุายน ๒๕๖๔ มลูค่ารวม ๒๐๕,๕๑๖ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๓๔ 

ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศ และเป็นการขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

มูลค่า ๑๑๒,๐๐๙ ล้านบาท

	 	 	 (๒)	 ส่งเสรมิกำรพัฒนำพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกจิภำคใต้และกำรพัฒนำจังหวดัชำยแดนภำคใต้	

เช่น ด�าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพ 

และพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ  โดยมีผู้เข้ารับการฝึก จ�านวน ๑,๐๖๐ คน ส�าหรับการส่งเสริมการลงทุน 

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี  

และนครศรีธรรมราช) จ�านวน ๔๖ โครงการ มลูค่าการลงทุน ๒๑,๙๘๕ ล้านบาท และการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล) และ ๔ อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (อ�าเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) 

จ�านวน ๖ โครงการ มูลค่าการลงทุน ๑๐๐,๗๖๕ ล้านบาท 

	 	 	 (๓)	 เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภำค	 โดยก�าหนดให้เขตส่งเสริม 

การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (จังหวัดชลบุรี) เป็นพื้นท่ีเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษและให้ได้รับ 

สทิธปิระโยชน์เช่นเดยีวกบัโครงการทีต่ัง้ในเมืองการบนิภาคตะวนัออก (EECa) เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษ 

ภาคตะวนัออก (EECi) เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิิทัล (EECd) และศูนย์การแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ 

(พัทยา) (EECmd) 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(22)

	 	 	 (๔)	 เร ่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอย่ำงต่อเนื่อง		

เช่น จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จประจ�าอ�าเภอ (One Stop Service: OSS) เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๒ แห่ง ด�าเนินโครงการเพิ่มทักษะก�าลังแรงงานในพื้นท่ี 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ โดยมผีูเ้ข้ารบัการฝึก จ�านวน ๑๑,๘๓๕ คน ส่งเสรมิการลงทนุในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ

พเิศษชายแดน จ�านวน ๘ โครงการ มลูค่าการลงทนุ ๖,๖๕๑ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผลติหรอืถนอมอาหาร 

เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องนุ่งห่ม และไฟฟ้า 

	 	 ๕.๖.๒	 กำรส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะน่ำอยู่ท่ัวประเทศ	 เช่น ส่งเสริมให้เกิด 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน ๗ ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Environment, 

Smart Energy, Smart Mobility, Smart Living, Smart People และ Smart Governance ปัจจบุนัมผีูย้ืน่ข้อเสนอ 

แผนเพือ่ขอรบัการพจิารณาเป็นเขตส่งเสรมิเมอืงอจัฉรยิะแล้ว จ�านวน ๔๕ เมอืง จาก ๒๙ จังหวดั และ ๕ เมอืงอจัฉรยิะ ได้แก่ 

ภเูก็ตเมอืงอัจฉริยะ ขอนแก่นเมอืงอจัฉรยิะ แม่เมาะเมอืงน่าอยู ่สามย่านสมาร์ทซิตี ้และเมอืงอจัฉรยิะ วังจนัทร์วลัเลย์ 

พฒันานิคมอตุสาหกรรม Smart Park ในต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง นอกจากนี ้ได้พฒันานกัส่งเสรมิดจิทัิล 

พัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassador) เพื่อร่วมกับผู้น�าเมืองในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

ของแต่ละพื้นที่ รวมท้ังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาพื้นที่หรือเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จ�านวน ๖๔ ราย

	 ๕.๗	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๗		กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก

  รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาให้ชุมชนเป็นกลไกหลักในการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานราก 

ให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาช่องทางการตลาดโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุน  

เพื่อให้ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของประเทศมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผลการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๗.๑	 กำรส่งเสรมิวสิำหกจิชมุชนและผลติภณัฑ์ชมุชน	เช่น	สร้างมลูค่าเพิม่ธรุกิจชุมชนผ่านอตัลกัษณ์ 

ของพื้นที่ โดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนและสอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพ 

ผูป้ระกอบการในชมุชนท้ังในด้านการบรหิารจดัการ บ่มเพาะให้เกดิผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) พฒันาผลิตภัณฑ์ 

สินค้าชมุชนทีแ่สดงถงึอตัลกัษณ์ของพืน้ที ่มผีูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 

Enterprises: SMEs) จ�านวน ๔๖๒ รายจากทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาให้เป็นธุรกิจต้นแบบระดับจังหวัด  

สนับสนุนความเข้มแขง็ของวสิาหกจิชมุชนผ่านเทคโนโลย ีโดยพฒันาศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิและช่องทางการตลาด

ของกลุ่มต่าง ๆ  สนับสนุนให้มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นแหล่งสนับสนุนอาชีพ ประชาสัมพันธ์สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยว 

ในชุมชน ตลอดจนผลักดันชุมชนกว่า ๑๘๐ ชุมชน ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

เช่น ระบบ Point of Sale สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและบริการทางการเงิน 

ของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เพื่อเป ็นช ่องทางการประชาสัมพันธ  ์

และเป็นฐานข้อมลูส�าคญัส�าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs รวมถงึเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กองทนุชุมชน ๖,๐๐๐ กลุม่/หมูบ้่าน 

ส่งเสรมิการลงทนุในชมุชนเพือ่สร้างงานในชุมชน โดยร่วมกบัภาคเอกชนพฒันาผลติภณัฑ์และบริการให้วสิาหกจิชุมชน 

และให้ความรู ้ในด้านต่าง ๆ เช่น การต่อยอดธุรกิจและการเข้าถึงตลาดออนไลน์ และสร้างสภาพแวดล้อม 

ทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิของวสิาหกจิชมุชน โดยจดัตัง้ศูนย์ให้บรกิาร SME ครบวงจร บรูณาการการส่งต่อความช่วยเหลอื 

ไปยังโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับบริการแล้ว จ�านวน ๑๓๙,๘๐๐ ราย



(23)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๕.๗.๒	 กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชมุชน	เช่น สร้างผูน้�าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน	โดยพฒันาทกัษะ

และทัศนคติในการขบัเคลือ่นชมุชนให้ปราชญ์ ยกระดบัคณุภาพตลาดชมุชน สถาบนัการเงนิของชมุชน สวัสดกิารชุมชน 

สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ	 เชื่อมโยง 

ตลาดเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการกระจายผลผลิตและกระตุ้นการขายสินค้าในระดับฐานราก สนับสนุนการจัดตั้ง

สถาบันการเงินภาคประชาชน/กองทนุชมุชน พฒันาธนาคารต้นไม้ใน ๔๕๒ ชุมชน และพฒันาแหล่งท่องเทีย่วในชุมชน

ให้ผ่านมาตรฐาน ๗๗ ชุมชน แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท�ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ โดยปรับปรุงระบบที่ดินท�ากิน 

และจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน และควบคุมค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เช่า สร้างพลังในชุมชน พัฒนาอาชีพ 

ในชุมชน เพิ่มโอกาสการท�างานให้กลุ่มผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เยาวชนกลับไปพัฒนาและขับเคล่ือนชุมชนบ้านเกิด 

โดยมีความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้มีแผนพัฒนาต�าบล 

พัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใน ๗๓ จังหวัด สนับสนุนงานของเครือข่ายต่าง ๆ ในระดับชุมชน  

เช่น กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี เครือข่ายสถาบนัการศกึษากบัชมุชน และสนบัสนนุให้น�าเทคโนโลยมีาบริหารจดัการน�า้

	 	 ๕.๗.๓	 กำรส่งเสริมบทบำทภำคเอกชนในกำรช่วยพฒันำสงัคมและเศรษฐกจิฐำนรำก โดยสร้างเครอืข่าย 

ระหว่างเกษตรกรกบัผูป้ระกอบการค้าปลกีรายใหญ่เพือ่เพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า จดักจิกรรมเจรจาจบัคูท่างการค้า 

และทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทดสอบตลาดแล้ว ๙๐ กิจการ 

และเกิดคู่ธุรกิจ ๙๐ คู่

	 ๕.๘	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๘		กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย

  รัฐบาลมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีทักษะส�าหรับการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน 

การพฒันาประเทศและมุง่พฒันาคนในทกุมติิตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มคีวามสมบูรณ์ รวมทัง้ให้ความส�าคญั 

กับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๘.๑	 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย	 เช่น จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง 

เดก็วยัเรียนให้มโีอกาสพฒันาตามศกัยภาพทีใ่ห้ความส�าคญักับการพฒันาครพูีเ่ลีย้งและสือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 

การจัดระบบสวัสดิการให้เด็กแรกเกิด โดยมีเด็กท่ีได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

จ�านวน ๒.๒๓ ล้านราย เป็นเงิน ๑๗,๒๙๕.๗๘ ล้านบาท ตลอดจนจัดท�าแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริม 

ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านแบบองค์รวม และส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัดให้มีระบบการเรียนการสอน 

ที่เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เช่น พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ยกระดับคุณภาพ

สถานรับเลี้ยงเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ที่มุ่งเสริมสร้างพหุปัญญาเด็กปฐมวัย 

	 	 ๕.๘.๒	 กำรพฒันำบณัฑติพนัธุใ์หม่	โดยได้ด�าเนนิการปรบัรปูแบบการเรยีนรูแ้ละการสอนเพือ่พฒันา

ทกัษะและอาชพีของคนทกุช่วงวยัส�าหรบัศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น พลกิโฉมระบบการอดุมศกึษา (Reinventing University 

System) เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เสริมสร้างทักษะที่ส�าคัญ  

เช่น ด้านเทคโนโลยีและภาษาให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและแรงงาน ผลิตก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูงให้เป็นแรงงาน

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First and New S-Curve) พฒันาหลกัสตูร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 

ทีเ่น้นการคดิวิเคราะห์ รวมท้ังสร้างความตระหนกัและเสรมิการเรยีนรูต้ลอดช่วงชวีติ และจดัการศกึษาเชงิบรูณาการ 

กบัการท�างานเพือ่พฒันาสมรรถนะของผู้เรยีน โดยจดัการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการจดัการศึกษาเชงิบรูณาการ 

กับการท�างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  

และพัฒนาทักษะครู โดยเฉพาะด้านภาษา



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(24)

	 	 ๕.๘.๓	 กำรพัฒนำอำชีวะ	 พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ	 และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม	 ๔.๐	

เช่น	 ยกระดับสมรรถนะก�าลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอน 

ให้เป็นหลักสูตรระยะส้ัน (Non Degree) เพื่อส่งเสริมการมีงานท�าและรองรับการท�างานในอนาคต เร่งขับเคลื่อน 

กรอบคุณวฒุแิห่งชาต ิซึง่เป็นหนึง่ในกลไกส�าคญัของการปฏิรปูการศกึษาในการเช่ือมโยงระบบการเรียนรู้ของภาคการศกึษา 

ให้ยดึโยงกับมาตรฐานการปฏบิตังิานทีต่ลาดแรงงานยอมรบั โดยพฒันาคณุภาพการจัดการอาชวีศกึษา โดยยกระดบั

สถาบันการอาชีวศึกษา ๒๓ แห่งทั่วประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยมุ่งเน้น 

๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามบริบทเชิงพื้นที ่

เพื่อพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ยกระดับฝีมือแรงงาน 

ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะฝีมอืสอดคล้องกบัอตุสาหกรรม ๖ กลุม่เป้าหมาย และมทีกัษะความรูเ้ข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานฝีมอืแรงงาน 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  

และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

	 	 ๕.๘.๔	 กำรดึงดูดคนเก่งจำกท่ัวโลกเข้ำมำท�ำงำนกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถสูง		

โดยได้ด�าเนินการปลดล็อคให้นักเรียนทุนสามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนเพื่อให้ได้ใช้ความสามารถ 

ตามความถนัดสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรวิจัยและพัฒนาให้ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พจิารณาอนมุตัริางวลัการวจิยัแห่งชาต ิจ�านวน ๑๕๒ รางวลั และด�าเนนิโครงการ 

Smart Visa เพือ่ดงึดูดบคุลากรทกัษะสงูในอตุสาหกรรมเป้าหมายจากต่างประเทศให้ได้รบัวซ่ีาชนดิพเิศษ (Smart Visa) 

มีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติทั้งสิ้น ๔๕๗ ค�าขอ อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด ๒๓๑ ราย (ร้อยละ ๕๐) 

	 	 ๕.๘.๕	 กำรวจัิยและพฒันำนวตักรรมทีต่อบโจทย์กำรพฒันำประเทศ โดยส่งเสรมิการวิจยัและพฒันา

นวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและความยากจน เช่น น�าฐานข้อมูลคนจนมาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อหาแนวทาง

ช่วยเหลือที่เหมาะสม พัฒนาเมืองน่าอยู่และกระจายศูนย์กลางความเจริญเพื่อลดความเหลื่อมล�้า ส่งเสริมการวิจัย 

และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยให้ความส�าคัญกับงานวิจัยด้านการแพทย์ 

และสาธารณสุข โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้านเทคโนโลยีอวกาศ  

ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า รวมถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้า  

(Frontier Research) เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศ และสร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ		

โดยพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการร่วมกับ British Council  

ขบัเคลือ่นเครอืข่ายวจัิยภมูภิาคในการขยายผลงานวจิยัและนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในพืน้ท่ีภมิูภาคไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 

ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (ภูมิมาตรศาสตร์)

	 	 ๕.๘.๖	 กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพัฒนำทกัษะทกุช่วงวยั	เช่น พฒันาโรงเรยีนควบคูก่บัการพฒันาครู 

โดยพัฒนาสมรรถนะและยกระดับครสููว่ชิาชพีชัน้สงู โดยเฉพาะทกัษะด้านภาษา เทคโนโลยดีจิทัิล และทกัษะทีจ่�าเป็น

ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดให้มีระบบการประเมินสมรรถนะด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ส่งเสริมการเรียน Coding โดยออกแบบการเรียน Unplugged Coding ฉบับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

เพ่ือเป็นคูม่อืให้ครผููส้อนสามารถน�าไปใช้จดัการเรยีนการสอน ควบคูก่บัการส่งเสรมิโรงเรยีนเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

มกีระบวนการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนให้เรยีนรูไ้ด้อย่างมคีณุภาพ มคีวามปลอดภยัทัง้ร่างกายและจติใจ พฒันาแพลตฟอร์ม 

การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล โดยพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ พัฒนาครูให้สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้ 

พัฒนาแพลตฟอร์มคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น CodingThailand.org (ด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์) THAIDIGIZEN (ด้าน Digital Literacy) ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

และอาหารเสริมให้แก่นักเรียนในระดับต่าง ๆ รวมถึงนักเรียนที่ขาดแคลน ตลอดจนด�าเนินโครงการพื้นที่นวัตกรรม



(25)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยจัดกิจกรรมทางการศึกษา 

ตามความสนใจในชุมชน ส่งเสริมทักษะแรงงานให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มแรงงานทั่วไป ผู้ต้องขัง คนพิการ 

ผู้ว่างงาน ผูท้ีร่อฤดูกาล ผูป้ระสบภยัธรรมชาต ิผูส้งูอาย ุและแรงงานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ตลอดจนสนบัสนนุ

ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�า และส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้องผ่านการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

	 	 ๕.๘.๗	 กำรจัดท�ำระบบปรญิญำชมุชนและกำรจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้	โดยจดัฝึกอบรมหลักสูตร

พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคล 

และชุมชน มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน ๕,๒๖๕ คน รวมทั้งฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ  ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 

มีผู้สมัคร จ�านวน ๑๓,๘๑๙ คน และผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

และมีรายได้เสริมคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๙

	 ๕.๙	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๙	กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม

  รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน โดยการจัดบริการสาธารณสุข 

และระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อน�าไปสู่ความเสมอภาค  

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้ 

	 	 ๕.๙.๑	 กำรพฒันำระบบบรกิำรสำธำรณสุข	แพทย์สมยัใหม่	และแพทย์แผนไทย	เช่น พฒันาบรกิาร 

โรคหลอดเลือดสมอง โดยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ลดอัตราตายและความพิการ มีผู ้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑,๓๔๐ คน พบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ ๘.๒ พัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)  

ด้วยนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ ให้บริการแล้ว จ�านวน ๑๓,๐๘๒ ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายภาคประชาชน  

จ�านวน ๑๓,๐๘๒,๐๐๐ บาท และลดวันนอนในโรงพยาบาล ๒๖,๑๔๖ วัน พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลอืก มีผูป่้วยนอกเข้ารบับรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก จ�านวน ๒๓,๓๗๔,๑๓๑ ครัง้ 

จากผู้ป่วยนอกทั้งหมด จ�านวน ๑๑๓,๖๔๗,๒๕๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ (เป้าหมายร้อยละ ๒๐.๕) พัฒนาระบบ 

บริการสาธารณสุข เช่น พัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จัดท�าระบบบริหารจัดการเตียงส�าหรับผู ้ป่วย 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ภายใต้ช่ือ CO-link และพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลสุขภาพ 

เพื่อการสาธารณสุข (Health Information Exchange: HIE) มีโรงพยาบาลเข้าร่วมแล้ว ๑๐๐ แห่ง

	 	 ๕.๙.๒	 กำรส่งเสรมิกำรป้องกนัและควบคมุปัจจยัเสีย่งต่อสขุภำพ	เช่น	การดแูลสขุภาพองค์รวม โดยส่งเสรมิ 

โภชนาการเด็กอายุ ๐-๒ ปี ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย โดยพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 

อายุ ๐-๕ ปี พบว่า เด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ๑,๑๖๗,๗๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๘ และพัฒนาระบบ 

การดูแลส่งเสริมสขุภาพผูสู้งอายใุนชมุชนแบบบูรณาการ เพ่ือการดแูลผู้สงูอายรุะยะยาว ซ่ึงมผีูส้งูอายไุด้รบัการประเมนิ 

และคดักรอง จ�านวน ๗,๖๘๖,๑๔๕ คน ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิได้รบัการดแูลตาม Care Plan จ�านวน ๓๑๕,๒๑๘ คน  

และต�าบลทีมี่ระบบการส่งเสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์ จ�านวน ๖,๙๙๗ ต�าบล 

ยกระดับมาตรฐานด้านสขุาภบิาลอาหารและน�า้ในสถานประกอบการประเภทสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร และการจดัการ 

อนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานที่พักอาศัยช่ัวคราว (โรงแรมและรีสอร์ท) Platform THAI Stop COVID Plus  

มีผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านมาตรฐานร้อยละ ๙๔.๙ (จากการประเมินทั้งหมด ๒,๓๘๙ แห่ง) พัฒนาระบบ 

เฝ้าระวงัและป้องกนัควบคุมโรคติดต่ออบัุติใหม่ อบัุตซิ�า้ กรณกีารแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ เช่น จัดตัง้ศนูย์แรกรบั-ส่งต่อ 

ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ 

เกณฑ์สีเหลือง (อาการปานกลาง) สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด ๕,๐๐๐ เตียง รวมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(26)

ในสถานทีอ่ืน่ ๆ  จัดต้ังและบริหารจัดการสถานทีก่กักันโรค มผีูเ้ข้ารบับรกิาร ๓๐๙,๒๗๐ คน สามารถคดักรองผูติ้ดเช้ือได้ 

๒,๕๑๒ คน จดัตัง้ศนูย์ฉดีวคัซนีโควดิ-๑๙ ณ สถานกีลางบางซือ่ รองรบัประชาชนได้วนัละ ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ คนต่อวนั 

ด�าเนินมาตรการ Home Isolation (HI) โดยมีผู ้ป่วยโควิด-๑๙ เข้าร่วมมาตรการ จ�านวน ๖๓,๗๕๗ ราย  

จัดหาและผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ส�ารองยาแรมเดสซิเวียร์ (Remdesivir) และจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ 

ทางเลือก โมเดอร์นา จ�านวน ๕ ล้านโดส ให้โรงพยาบาล จ�านวน ๒๘๕ แห่ง พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) พัฒนาและยกระดบัความรู ้อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจ�าบ้าน จ�านวน ๘๐,๓๐๓ คน 

มผีูป่้วยได้รบัการดูแลโดย อสม. หมอประจ�าบ้าน จ�านวน ๑,๐๑๒,๖๘๒ คน และประชาชนได้รบัการพฒันาความรอบรู้ 

ด้านสุขภาพ (HL & HB) จ�านวน ๑๒,๕๑๑,๙๒๑ คน 

	 	 ๕.๙.๔	 กำรสร้ำงหลกัประกันทำงสงัคมท่ีครอบคลมุด้ำนกำรศึกษำ	สขุภำพ	กำรมงีำนท�ำทีเ่หมำะสม	

กับประชำกรทุกกลุ ่ม เช่น โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สร้างหลักความครอบคลุมสิทธ ิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่ประชาชนผู ้มีสิทธิคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕ มีหน่วยบริการที่ ข้ึนทะเบียน  

จ�านวน ๑๒,๐๗๕ หน่วย โดยในปี ๒๕๖๔ รัฐบาลได้จัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวในอัตรา ๓,๗๑๙.๒๓ บาทต่อผู้มีสิทธ ิ

โครงการยกระดบับัตรทอง สู่หลกัประกนัสขุภาพยคุใหม่ได้เพิม่สทิธกิารเข้าถึงบรกิารสขุภาพ เช่น ประชาชนสามารถ

รับบริการกับหมอประจ�าครอบครัวได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ มีประชาชนใช้บริการโดยไม่ถูกเรียกเก็บเงินแล้ว  

รวม ๖๕๔,๕๕๓ ครั้ง ให้บริการผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวน�าร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

และเขตบริการสุขภาพที่ ๙ มีผู้รับบริการทั้งสิ้น ๑๔๖,๗๘๕ ครั้ง และให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้ทุกท่ี 

ที่มีความพร้อม (Cancer Anywhere) มีผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษา ๔๗๒,๒๑๒ ครั้ง และผู้ป่วยใน ๓๓๐,๖๘๐ ครั้ง 

นอกจากน้ี ได้เสริมสร้างสุขภาพในกลุ ่มวัยแรงงาน	 เช่น ด�าเนินโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ของประเทศไทย (Safety Thailand) ด�าเนินโครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว 

และโครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครรับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม 

	 ๕.๑๐	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑๐	กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโต

อย่ำงยั่งยืน

  รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบโดยเฉพาะ 

การรับมอืกบัภยัธรรมชาตทิีเ่กิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอทุกภยัหรอืภยัแล้ง เพือ่น�าไปสูก่ารฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรพัยากร 

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๑๐.๑		 กำรปกป้อง	รกัษำ	ฟ้ืนฟทูรัพยำกรป่ำไม้และสตัว์ป่ำ	เช่น ปลกูป่าและป้องกนัไฟป่า ปลกูกล้าไม้ 

จ�านวน ๓,๒๕๐,๓๘๓ ต้น ในพื้นที่ ๒๒,๗๐๑ ไร่ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต้นน�้าให้ร่วมกัน

ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผลในรูปแบบของวนเกษตร ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

ตรัง สตูล กระบี่ และภูเก็ต รวมพื้นที่ ๘๕๖ ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ โดยจัดท�าข้อมูล

ธรณีวิทยาของแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณี รวมทั้งส�ารวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ�้าเพื่อการจัดการ 

อย่างยั่งยืน และด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้โดยได้ด�าเนินคดีกับผู้กระท�า 

ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้กว่า ๓,๐๐๐ คดี ทวงคืนผืนป่าชายเลน ๖๒ คดี

	 	 ๕.๑๐.๒		 กำรปรบัปรงุระบบทีด่นิท�ำกนิและลดควำมเหลือ่มล�ำ้ด้ำนกำรถอืครองทีด่นิ	โดยได้ด�าเนินการ 

จัดสรรที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบาย 

ที่ดินแห่งชาติ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกรให้แก่เกษตรกรใน ๒๔ พื้นที่  

จ�านวน ๖๘๒ ราย โดยให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืชตามศักยภาพของพื้นที่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

รวมถึงส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุงดินในแปลงเกษตร 



(27)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๕.๑๐.๓		 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ	แหล่งน�้ำชุมชน	และทะเล	 โดยได้ด�าเนินการ		

ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกอบด้วยการด�าเนินการ  

๖ ด้าน ครอบคลมุการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ของประเทศตลอดท้ังห่วงโซ่ ตัง้แต่การผลติ การบรโิภค การดแูลรกัษา 

และการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน�้า ด�าเนินการเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน�้า

อย่างเพียงพอและท่ัวถึงผ่านการด�าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้า มีประชาชน 

ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๒๖,๑๓๑ ครัวเรือน และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน�้า 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน�้าได้อย่างสะดวก มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๕๑,๖๐๕ ครัวเรือน  

ส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบโดยได้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

พัฒนาแหล่งน�้าบาดาล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเดิม จัดการคุณภาพน�้า โดยปรับปรุงคันกั้นน�้า 

ก่อสร้างสถานสีบูน�า้และประตูระบายน�า้ รวมถงึปรบัปรงุท่อเพือ่ลดน�า้สญูเสยี และป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิ 

และฟื ้นฟูพื้นที่เกษตรด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน�้า และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�้าแล้งโดยจัดหาน�้า 

เพื่อการอุปโภคบริโภคและน�้าเพื่อการเกษตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๗๒,๗๑๗ ครัวเรือน ในพื้นที่ 

๑๓๗,๘๔๐ ไร่ 

	 	 ๕.๑๐.๔		 กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรแร่	 และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่ง	

เพือ่กำรพฒันำประเทศและเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั	โดยได้ด�าเนินการสร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรแร่ 

เช่น ประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท�าเหมืองตามหลักเกณฑ์การจ�าแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย (Thailand 

Mineral Framework Classification: TMFC) ส�ารวจธรณวีทิยาเพือ่บรหิารจดัการทางทะเลและชายฝ่ังและก�าหนด

พืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลและชายฝ่ัง บรหิารทรพัยากรแร่ผ่านโครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรม

พื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดูแล คุ้มครอง ป้องกัน พื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่ส�าคัญ เช่น ปลูกเสริมปะการัง ๑๕๐ ไร ่

ใน ๙ จงัหวดั ปลกูหญ้าเสรมิทะเล ๖๐ ไร่ ใน ๔ จังหวดั ช่วยเหลอืสัตว์ทะเลหายากให้รอดตาย เฝ้าระวงัหลมุฟักไข่เต่ามะเฟือง 

และปล่อยลงสูท่ะเล นอกจากน้ี ได้ตรวจสอบเรอื ๖๕๓ ล�า พบการกระท�าความผดิ ๒ คด ีและปราบปรามการท�าประมง

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) 

จ�านวน ๗๕ ครั้ง แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่ ๕ จังหวัด  

ส�ารวจศึกษาทางทะเล อนุรักษ์และบริหารทรัพยากรชายฝั่ง ตลอดจนวางแผนแก้ไขปัญหาหินร่วงด้วยการส�ารวจ

ธรณีฟิสิกส์ในทะเล

	 	 ๕.๑๐.๕		 กำรแก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

โดยได้ด�าเนินการเตรียมการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อนโดยจัดท�าแผนที่น�าทาง 

การลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศทีม่เีป้าหมายลดก๊าซเรอืนกระจกร้อยละ ๒๐ ขับเคลือ่นนโยบายการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศและจัดท�ายุทธศาสตร์ระยะยาว เช่น ปรับพอร์ตการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงสู่ Low Carbon  

เพิม่สัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการลดก๊าซเรอืนกระจกในทกุภาคส่วนผ่านโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) และโครงการ

รายงานและตดิตามประเมนิผลการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคอตุสาหกรรม การแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM
2.5

 

ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อยกระดับมาตรการ  

และจดัท�าแผนเฉพาะกจิ ๑๒ แผน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยใช้แอปพลเิคชนั Burn Check เพือ่จดัระเบยีบ

ช่วงเวลาการเผาของแต่ละอ�าเภอ พัฒนาระบบบริหารการเผาในที่โล่ง และพยากรณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(28)

	 	 ๕.๑๐.๖		 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	เช่น ส่งเสริม 

การมส่ีวนร่วมด้านการผลติ การบรกิาร และการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยน�าแนวคดิระบบเศรษฐกจิชวีภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) มาปรับใช้ มุ่งเน้นให ้

สถานประกอบการด�าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ G-Green และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริม 

ความหลากหลายทางชวีภาพ สร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกจิชมุชนโดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าบริการระบบนิเวศจากการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

จากความร่วมมอืของชมุชน ส่งเสรมิการหยดุเผา การไถกลบ และผลติปุ๋ยอนิทรีย์ในพืน้ท่ีเกษตร ส่งเสรมิการท�าเกษตร

ปลอดการเผาแก่เกษตรกร ๑๖,๘๙๕ ราย ส่งเสรมิและไถกลบตอซงัในพืน้ทีภ่าคเหนอื ๕๑,๓๖๔.๕๐ ไร่ พฒันาระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  

และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีนตามหลกัสากลให้โรงงานอตุสาหกรรมทีเ่ข้าร่วมโครงการ

	 	 ๕.๑๐.๗		 กำรพัฒนำกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม		

เช่น พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ้าน (ทสม.) ทั่วประเทศ  

จ�านวน ๒๕๗,๘๘๙ คน เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานและภาคี และจัดท�าระบบการประเมิน 

สิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์	โดยมกีารพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA)	จ�านวน ๔๐๔ โครงการ	

	 	 ๕.๑๐.๘		 กำรแก้ไขปัญหำกำรจดักำรขยะและของเสยีอย่ำงเป็นระบบ	เช่น รณรงค์ห้างสรรพสนิค้า 

ซเูปอร์มาร์เกต็และร้านสะดวกซือ้งดให้ถงุพลาสตกิ สามารถลดการใช้ถงุพลาสตกิหูหิว้รวมทัง้สิน้ ๑๔,๓๔๙.๖ ล้านใบ 

หรือคิดเป็น ๘๑,๕๓๑,๘๑๘.๒ กิโลกรัม จัดท�าร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่น�าเข้าผิดกฎหมาย  

และบรหิารจดัการขยะทะเล โดยการส�ารวจ ประเมนิ วเิคราะห์ และจัดท�าระบบฐานข้อมลูขยะทะเลและจัดเกบ็ขยะทะเล 

และแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม 

ด้วยหลัก 3Rs และหลักการ KAIZEN Zero /Waste to Landfill ตลอดจนพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ 

จัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม

	 ๕.๑๑	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑๑	กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

  รฐับาลได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาและปฏริปูระบบราชการให้มคีวามทนัสมยัและอ�านวยความสะดวก 

รวมถึงตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๑๑.๑		 กำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่	เช่น ปรับปรุงบทบาท 

ภารกิจ หน่วยงานภาครัฐให ้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยศึกษา Best Practices  

เกี่ยวกับการปรับบทบาทภาครัฐของต่างประเทศ และขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานของส่วนราชการให้ภาคเอกชน  

พฒันาระบบบรหิารราชการในส่วนภมิูภาคและท้องถ่ินเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการในจงัหวดัให้มกีารท�างาน 

ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนางาน (Digital Government) พัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ  

(Public Innovation) และขบัเคลือ่นราชการระบบเปิด (Open Government) และศกึษาระบบการจ้างงานรปูแบบใหม่ 

เพ่ือดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการ โดยการเพิ่มโอกาสการจ้างงานด้วยระบบพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

ซึง่เป็นการจ้างงานในระยะสัน้ ระยะเวลาไม่เกนิ ๒ ปี เพือ่ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 



(29)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๕.๑๑.๒		 กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ	 อนุญำตของทำงรำชกำรท่ีมีควำมส�ำคัญ	

ต่อกำรประกอบธุรกิจและด�ำเนนิชีวติของประชำชนให้เป็นระบบดิจทิลั เช่น	พฒันากระบวนการออกหนงัสอืรบัรอง  

ใบอนญุาต และเอกสารแบบเบด็เสร็จทางอเิลก็ทรอนกิส์ พฒันากระบวนการการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสรจ็ครบวงจร 

โดยใช้ระบบ e-Form ทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูของหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้องโดยอตัโนมตั ิสามารถรบัเอกสารต่าง ๆ  ในรปูแบบ  

e-Document ที่รวดเร็ว และมีมาตรฐานในระดับสากล ขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Service) เช่น พฒันาระบบจองควิยืน่ค�าขอรงัวดัทีด่นิ (e-Qlands) ของกรมทีด่นิ และระบบลงทะเบยีนขอรบัหนงัสอืรบัรอง 

ส�าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของกระทรวงการต่างประเทศ 

	 	 ๕.๑๑.๓		 กำรพฒันำระบบข้อมลูขนำดใหญ่ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ เช่น ด�าเนนิโครงการจดัท�า 

บัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยได้จัดท�ารายการข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระบบนามานุกรม (Directory Services)  

พัฒนากลไกการสืบค้นเพื่อให้บริการการสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศผ่านหน่วยงานน�าร่อง ๓๑ หน่วยงาน  

และ ๓ จังหวัด (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) และโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ โดยได้พัฒนา

ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) แล้ว ๒๙๓ กรม ๖๕๒ หน่วยงาน 

๒,๑๐๔ ระบบงาน โดยระบบงานที่ใช้ GDCC เช่น ระบบ National Digital Health Platform แอปพลิเคชัน  

“หมอพร้อม” ระบบขนส่งและจราจรอจัฉรยิะ Smart Bus Terminal นอกจากนี ้ยงัได้มกีารสนบัสนนุการประยกุต์ใช้ 

ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ไปประกอบการตัดสินใจ 

และการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดท�ามาตรฐานที่เกี่ยวกับ 

การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Digital ID และ e-Signature และบูรณาการกระบวนการเพื่อลดความซ�้าซ้อน 

ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการท�าธุรกรรมทางดิจิทัล

	 	 ๕.๑๑.๔		 กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ	 เช่น	ส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ  

โดยเปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารรบัฟังความคดิเหน็ผ่าน www.opengovernment.go.th และ Facebook: 

Opengovthailand เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานภาครัฐ ยกระดับประสิทธิภาพ 

ในการให้บริการภาครัฐ โดยขบัเคลือ่นการให้บริการศูนย์ข้อมลูเปิดภาครฐับน www.data.go.th โดยปัจจบุนัมีชุดข้อมูล 

๓,๔๑๔ ชุด เช่น คะแนนเฉลีย่ผลสอบ O-NET ข้อมลูโรงงานในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) การบริหารจัดการน�้า และข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

	 	 ๕.๑๑.๕		 กำรส่งเสรมิระบบธรรมำภบิำลในกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั	เช่น	ส่งเสริมให้หน่วยงานของรฐั 

พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพผ่านกลไกการมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence 

Awards: PSEA) โดยในปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมสรรพากรได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยมและรางวัลระดับดีเด่น  

๓ ประเภทรางวัลในปีเดียวกัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐสมัครรางวัลเลิศรัฐ  

จ�านวน ๑,๖๖๗ ผลงาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๔ จากปีที่ผ ่านมา ส่งเสริมธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ 

และการเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการด�าเนินงานและคิดค้นนวัตกรรม 

ในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น และส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล 

อย่างมธีรรมาภิบาลผ่านการจัดอบรมสร้างองค์ความรู ้เช่น หลกัสตูรการจดัท�าธรรมาภิบาลข้อมลู (Data Governance 

Framework) 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(30)

	 	 ๕.๑๑.๖		 กำรพฒันำกลไกให้ประชำชนมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำบรกิำรสำธำรณะและกำรตรวจสอบ	

ภำครัฐ เช่น พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ภายใต้ชื่อ “ภาษีไปไหน” ที่เปิดเผยข้อมูล 

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐเพื่อให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการทุจริตได้  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการออกแบบงานภาครัฐและการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนผ่านโครงการ MY BETTER COUNTRY HACKATHON ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒  

รวม ๑๐ คร้ัง ได้ข้อเสนอ ๖๕ ข้อ สามารถน�าไปต่อยอดพฒันางานของภาครฐั และโครงการห้องปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั 

(Government Innovation Lab) โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาพัฒนานวัตกรรม 

การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน

	 	 ๕.๑๑.๗		 กำรปรบัปรงุระเบยีบ	กฎหมำย	เพือ่เอ้ือต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรใช้ชวีติประจ�ำวนั เช่น ปรบัปรงุ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ�านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ  

ของภาครัฐ โดยพัฒนาระบบการน�าส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Filing ระบบแจ้งการประสบอันตราย 

เน่ืองจากการท�างานผ่านระบบ e-Compensate ระบบการแจ้งการจ้างลกูจ้างเดก็ (คร.๒) และแจ้งสิน้สดุการจ้าง (คร.๔)  

ผ่านระบบ e-Service ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่

ภายใต้การก�ากบัดแูลของหน่วยงาน เช่น พฒันาระบบฐานข้อมลูการประเมนิความน่าเชือ่ถอืของวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) (SMEs Credit Rating) สนับสนุนให้ SMEs  

เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าท่ีเสรีและเป็นธรรม โดยก�ากับดูแลสินค้าและบริการ

ให้มีราคาสอดคล้องกับต้นทุน มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการในประเทศ

	 	 ๕.๑๑.๘		 กำรกระจำยอ�ำนำจ	ควำมรับผิดชอบ	และเพิ่มบทบำทกำรปกครองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 และส่งเสริมบทบำทของเอกชนและชุมชนในกำรให้บริกำรสำธำรณะ	 เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ�านวน ๑๕๗,๓๗๓ คน เป็นเงิน ๕๖๐.๗๔ ล้านบาท จัดท�า (ร่าง) แผนการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอน 

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เพือ่สนบัสนนุการกระจายอ�านาจ 

พฒันาประสิทธภิาพในการจดับรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจดัท�าเกณฑ์ช้ีวดัและมาตรฐานข้ันต�า่ 

การจดับริการสาธารณะ เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการจดัสรรงบประมาณให้สอดคล้องกบัศกัยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

	 ๕.๑๒	 นโยบำยหลกั	ข้อ	๑๒	กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิชิอบ	และกระบวนกำรยตุธิรรม

  รัฐบาลได้ด�าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจิตส�านึกในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการยุติธรรม โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๕.๑๒.๑		 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านโครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้าน 

การทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม โดยจัดท�ามาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของหน่วยงาน ส่งผลให้ข้อร้องเรยีนกรณีการทจุรติและประพฤตมิชิอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลดลงจากเดิม  



(31)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๕.๑๒.๒		 กำรปฏริปูกระบวนกำรยตุธิรรม	เช่น ศกึษำเปรยีบเทียบกฎหมำยต่ำงประเทศเกีย่วกบัแชร์ลกูโซ่	

เพือ่ป้องกนัมใิห้ประชาชนตกเป็นเหย่ือ และศกึษาความเหมาะสมในการยกเลกิพชืกระท่อมจากการเป็นยาเสพตดิให้โทษ 

ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป ้องกันอันตรายจากผู ้พ ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป ็นภัยต ่อสังคม 

สนับสนุนภำรกิจในกระบวนกำรยุติธรรมผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data	 Exchange	

Center:	 DXC)	 ที่เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีหน่วยงานร่วมแลกเปล่ียนข้อมูล  

๒๖ หน่วยงาน ๕๙ ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลค�าพิพากษาและหมายจับ ลดควำมแออัดในเรือนจ�ำ  

เช่น ใช้มาตรการทางกฎหมาย (กฎหมายไกล่เกลีย่ กฎหมายราชทณัฑ์ และกฎหมายยาเสพตดิ) เพือ่ลดจ�านวนผู้ต้องขัง 

การพกัการลงโทษ การลดโทษ และการใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ติดตามตวั (Electronic Monitoring: EM) มาใช้เพือ่เป็น 

มาตรการทางเลือกแทนการจ�าคุก ลดวันต้องโทษ การเลื่อนชั้น และการพระราชทานอภัยโทษ ป้องกันกำรกระท�ำ	

ควำมผิดซ�ำ้ โดยด�าเนินโครงการคืนคนดสีูส่งัคมด้วยการสนบัสนนุการสร้างอาชพี ส่งผลให้ผูก้ระท�าผดิได้รบัการจ้างงาน 

จากสถานประกอบการและประกอบอาชพีอสิระ จ�านวน ๔,๒๓๐ คน และเผยแพร่กฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิรรม

เช่น สร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกิจขององค์กรเพื่อป้องกันและแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ โดยจัดท�า

อินโฟกราฟิกเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น 

และจัดท�าแอปพลิเคชัน “รู้ทัน : Roo Tan” ที่มียอดดาวน์โหลด จ�านวน ๗,๓๔๙ ครั้ง จ�านวนการแจ้งเบาะแส  

จ�านวน ๒,๒๙๓ ครั้ง 

๖.		 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยเร่งด่วน	๑๒	เรื่อง		

	 ๖.๑	 กำรแก้ไขปัญหำในกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน

	 	 ๖.๑.๑	 กำรลดข้อจ�ำกัดในกำรประกอบอำชีพ	 โดยด�าเนินโครงกำรฝึกอบรมแรงงำนผู้สูงอำยุ	

เพ่ือเพิม่โอกำสในกำรประกอบอำชพี ให้สามารถพึง่พาตนเองได้ จ�านวน ๑๐,๘๘๔ คน ด�ำเนนิโครงกำรฝึกอบรมแรงงำน	

กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ	เช่น ผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง และคนพิการ  

จ�านวน ๒,๘๑๘ คน ด�ำเนนิโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนด้ำนอำชพี เป็นการจ้างงานเร่งด่วนและพฒันาทกัษะฝีมอื 

เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนด้านอาชพีจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 

จ�านวน ๔๙,๖๐๖ คน และยกระดับศักยภำพทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างงานและพัฒนาศักยภาพ 

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสกว่า ๒๗,๐๐๐ ราย ให้สามารถก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

	 	 ๖.๑.๒	 กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 เช่น	 เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับ	

กำรใช้ตัว๋ร่วม	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการพฒันาระบบตัว๋ร่วมมาตรฐาน EMV (Europay Mastercard and Visa)  

และศกึษาจดัท�าแผนการก�ากบัการบริหารจดัการระบบตัว๋ร่วม ระยะเวลาด�าเนนิการ ๒๐ เดอืน (วนัที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๓- 

๒๘ เมษายน ๒๕๖๕) และด�ำเนนิโครงกำร	AOT	Airport	Application	Digital	Service	&	Commercial	(M1)	

AOT	Airports	 Application เพื่อให้ผู้โดยสารเข้าถึงข้อมูลการให้บริการในกระบวนการเดินทางขาเข้า-ขาออก 

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน ทั้ง ๖ แห่ง (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่  

และแม่ฟ้าหลวง) ผ่านทางแอปพลเิคชนัได้อย่างเหมาะสม สะดวก และรวดเร็ว ปัจจบุนัมผีูด้าวน์โหลดแอปพลิเคชนัแล้ว 

(ยอดสะสม) จ�านวน ๖๑๒,๖๘๙ คน 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(32)

	 	 ๖.๑.๓	 กรุงเทพมหำนครเมืองหลวงสตรีทฟู้ด	 เช่น จัดระเบียบหำบเร่-แผงลอย โดยได้ประกาศ 

ก�าหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ท�าการค้า ๔ จุด ได้แก่ ถนนข้าวสาร ซอย ๖๙ ถนนพระรามท่ี ๒ ซอยอารีย์ ๑  

และที่ว่างปากซอยอ่อนนุช ๗๐ และผ่อนผันให้ผู้ค้ารายเดิมท�าการค้าในจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก จ�านวน ๘๕ จุด 

ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วสตรทีฟูด้	โดยปรบัปรงุภมิูทศัน์ให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สวยงาม และยงัคงเอกลกัษณ์

เมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมทางเพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยว เช่น ย่านบางล�าพู เขตพระนคร และบริเวณซอยวังหลัง  

เขตบางกอกน้อย และพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนอำหำรริมบำทวิถี ได้ส่งเสริมให้แผงลอยในย่านเยาวราช  

ถนนข้าวสาร ตลาดนางเลิ้ง และซอยอารีย์ ได้รับการพัฒนาให้มีการจ�าหน่ายอาหารริมบาทวิถีที่สะอาดได้มาตรฐาน  

ถกูสขุอนามยั และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวถีิ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มผีูผ่้านเกณฑ์และได้รบัป้าย 

ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕๙ ราย จากทั้งหมด ๑๐๙ ราย (ร้อยละ ๕๔.๑๓) 

	 	 ๖.๑.๔	 กำรแก้ไขปัญหำหนี	้เช่น ด�ำเนนิโครงกำรพกัช�ำระหนีส้มำชกิกองทนุหมูบ้่ำนและชมุชนเมอืง

ตำมควำมสมคัรใจ ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เพือ่บรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

โดยมีกองทุน ๕,๓๔๐ กองทุน สมาชิก ๕๙๘,๐๖๓ ราย และมีเงินกู้พักช�าระ จ�านวน ๑๑,๔๔๖.๘๘ ล้านบาท  

ด�ำเนินมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ	 (กยศ.)	 ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ เช่น ลดเบ้ียปรับหรอืค่าธรรมเนยีมกรณผีดินดัช�าระเงนิคนืร้อยละ ๑๐๐ ส�าหรบัผูกู้ย้มืทกุราย 

ที่ช�าระหน้ีปิดบัญชีในครั้งเดียว จ�านวน ๑๘,๘๖๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ (จากเป้าหมาย ๓๐,๓๖๙ ราย) 

รวมจ�านวนเงินรับช�าระหนี้ ๙๙๐.๙๗ ล้านบาท ส่วนลดเบี้ยปรับ จ�านวน ๒๔๒.๘๐ ล้านบาท และแก้ไขปัญหำ	

หน้ีนอกระบบอย่ำงบูรณำกำรและยั่งยืน เช่น จับกุมผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ	 (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙-

พฤษภาคม ๒๕๖๔) รวมทัง้สิน้ ๙,๓๕๒ ราย นอกจากนี ้ได้ส่งเสรมิการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุในระบบ ได้แก่ สินเชือ่รายย่อย 

ระดบัจังหวดัภายใต้การก�ากบั (สินเช่ือพโิกไฟแนนซ์) ณ เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มผู้ีได้รบัอนญุาตและเปิดด�าเนนิการ 

ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สะสม จ�านวน ๙๗๙ ราย ใน ๗๕ จังหวัด และ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔  

มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม จ�านวน ๕๒๙,๙๐๙ บัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๑๖.๑๓ ล้านบาท 

	 	 ๖.๑.๕	 กำรปรำบปรำมกำรฉ้อโกงหลอกลวงประชำชน เช่น ปรำบปรำมอำชญำกรรมคดีพิเศษ		

โดย ณ วันที ่๑ สงิหาคม ๒๕๖๓-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มผีลการด�าเนนิงานคดิเป็นมลูค่าความเสยีหาย ผลประโยชน์

ที่ปกป้อง รักษา เรียกคืนให้แก่รัฐ/ประชาชน/เอกชน จ�านวน ๒๘,๔๖๗.๘๐ ล้านบาท ป้องกันและปรำบปรำม	

กำรค้ำมนุษย์	โดย ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีข้อมูลคดีจ�าแนกตามประเภทการแสวงหา

ผลประโยชน์ จ�านวน ๕๑ คดี และคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค จ�านวน ๑๗,๔๔๙ ราย  

ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการแก้ไขแล้ว จ�านวน ๗,๕๑๐ ราย เป็นเงิน ๓๒๕.๙๕ ล้านบาท

  ๖.๑.๖	 กำรปรบัปรงุระบบภำษแีละกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถงึสินเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั โดยได้ด�ำเนนิโครงกำร	

สินเชื่อเพื่อที่อยู ่อำศัยแห่งรัฐ	 (โครงกำรบ้ำนล้ำนหลัง) มีประชาชนได้รับประโยชน์ในการมีท่ีอยู ่อาศัย  

จ�านวน ๔๙,๑๕๓ ราย จ�านวนเงนิให้สนิเชือ่ (วงเงนิท�านติิกรรมสะสม) จ�านวน ๓๗,๒๓๖.๙๘ ล้านบาท และด�ำเนนิโครงกำร	

สินเชื่อเพื่อกำรพัฒนำที่อยู ่อำศัยส�ำหรับผู ้มีรำยได้น้อย	 โดยมีผลการอนุมัติสินเช่ือให้แก่ผู ้มีรายได้น้อย  

ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จ�านวน ๓๙๓ ราย วงเงินสินเชื่อ จ�านวน ๒๗๘.๙๑ ล้านบาท

	 	 ๖.๑.๗	 กำรปรับปรุงระบบที่ดินท�ำกินให้เกษตรกรเข้ำถึงได้ เช่น บริหำรจัดกำรที่ดินท�ำกิน	

แก่เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส โดยปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ�านวน ๒๒๐,๐๔๔ ไร่ 

ตรวจสอบการถือครองที่ดิน จ�านวน ๒,๕๕๓,๔๓๐ ไร่ มีผลการตรวจสอบ ๒,๓๘๖,๒๑๙ ไร่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ให้แก่ผู้ยากไร้ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ�านวน ๒๙ พ้ืนที่ และให้บริการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ 



(33)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ในเขตปฏริปูทีด่นิให้แก่ประชาชน จ�านวน ๒๗๙,๓๗๕ ราย รวมถงึปรบัปรงุระบบท่ีดนิท�ำกนิและลดควำมเหลือ่มล�ำ้	

ด้ำนกำรถือครองที่ดิน	การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน ได้ด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตแล้วใน ๒๘๐ พื้นที่ ๖๖ จังหวัด 

เน้ือที่ ๗๕๖,๘๓๑-๐-๒๙.๒๖ ไร ่ จัดคนลงพื้นที่  จ�านวน ๖๗,๓๑๖ ราย ใน ๒๙๔ พื้นที่  ๖๗ จังหวัด  

เน้ือที ่๔๕๓,๘๑๐-๐-๑๓.๑๐ ไร่ และส่งเสรมิและพฒันาอาชพีใน ๑๗๗ พ้ืนที ่๖๐ จงัหวดั เนือ้ที ่๔๖๗,๑๔๐-๑-๒๔.๓๔ ไร่ 

	 	 ๖.๑.๘	 กำรลดอุปสรรคกำรประกอบอำชีพและให้ควำมช่วยเหลือประมงพำณิชย์	 ประมงชำยฝั่ง	

และประมงพื้นบ้ำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	 เช่น บริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง	 โดยส�ารวจท่าขึ้นปลา 

เพือ่ประเมนิผลการจบัสตัว์น�า้ จ�านวน ๒๕๐ แห่ง เฝ้าระวงันเิวศแหล่งน�า้ จ�านวน ๕๔ ครัง้ ฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์สตัว์น�า้หายาก 

ใกล้สูญพันธุ์	 เช่น ฉลามกบ หอยหวาน ปลิงทะเล และปลาพลวงชมพู โดยเพาะพันธ์ุและปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า 

ลงสูแ่หล่งน�า้จืดและทะเล จ�านวน ๔๐ ชนดิ รวม ๑,๒๒๓,๗๙๙ ตัว ป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย	

โดยตรวจติดตามและเฝ้าระวงัการท�าประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย จ�านวน ๒๓๐,๘๕๗ ครัง้ และพฒันำควำมเข้มแขง็	

ของกลุ่มชำวประมงชำยฝั่งพื้นบ้ำนที่ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	 โดยพัฒนาอาชีพและเสริมสร้าง 

ความเข้มแขง็ของชมุชนประมง จ�านวน ๑๗๗ ชุมชน และส่งเสรมิให้ชาวประมงมส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากรสัตว์น�า้ 

ในเขตพื้นที่แหล่งน�้าจืดและชายฝั่งทะเล จ�านวน ๓๖ ชุมชน รวมทั้งอบรมยุวประมง จ�านวน ๓๙๐ ราย 

	 ๖.๒	 กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

	 	 ๖.๒.๑	 โครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ เช่น ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนผู้มีรำยได้น้อย	

ผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ประกอบด้วย สวัสดิการพื้นฐานที่ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง ได้แก่ ค่าซื้อสินค้าอุปโภค

บริโภคร้านธงฟ้า ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม และค่าโดยสาร และสวัสดิการให้ความช่วยเหลือตามสถานการณ ์

ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) จ�านวน ๑๕ มาตรการ เช่น มาตรการจูงใจ 

ในการเข้าร่วมมาตรการพฒันาคณุภาพชีวติ และมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายดแูลสขุภาพและการเดนิทางของคนพกิาร 

โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมท้ังสิ้น ๔๗,๙๙๑.๐๑ ล้านบาท จ่ำยเงินสงเครำะห	์

เพ่ือกำรยงัชีพแก่ผู้สูงอำยทุีม่รีำยได้น้อยทีไ่ด้รบัสทิธใินโครงกำรลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิำรแห่งรฐั ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้ังแต่เดอืนมถินุายน-กนัยายน ๒๕๖๓ ส�าหรับผูส้งูอายทุีม่รีายได้ไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รบัเงนิช่วยเหลือ 

จ�านวน ๑๐๐ บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุท่ีมีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี  

ได้รบัเงนิช่วยเหลอื จ�านวน ๕๐ บาทต่อเดอืน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จ่ายเงนิสงเคราะห์แบบเดอืนเว้นเดอืน 

เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และบรรเทำภำระค่ำครองชีพของประชำชน เช่น ด�าเนินโครงการ  

“พาณชิย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ�านวน ๖ ครัง้ เพือ่ช่วยลดค่าครองชพี 

และกระตุ้นให้เกดิการใช้จ่าย สามารถลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้กว่า ๒,๘๐๐ ล้านบาท และด�าเนนิโครงการธงฟ้า 

ราคาประหยดัลดค่าครองชพีประชาชน รวม ๑,๑๐๗ ครัง้ มปีระชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า ๑.๔ ล้านคน สามารถลดภาระ 

ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้ ๘๑.๒๔ ล้านบาท 

	 	 ๖.๒.๒	 มำตรกำรเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอำย	ุคนพกิำร	ผูท้ีม่รีำยได้น้อยและขยำยสทิธกิลุ่มมำรดำตัง้ครรภ์	

เดก็แรกเกิด	และเด็กวยัเรยีน	เช่น ด�ำเนนิโครงกำรบรูณำกำรเพือ่พฒันำคุณภำพชวีติกลุ่มเปรำะบำงรำยครวัเรอืน	

มคีรัวเรอืนกลุม่เปราะบางได้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิการ จ�านวน ๔.๑ ล้านครวัเรอืน ขบัเคลือ่นกำรจดัสวสัดกิำร	

แม่เล้ียงเดี่ยวและครอบครัว	 โดยในปี ๒๕๖๔ ได้จัดตั้งศูนย์บริการแม่เล้ียงเดี่ยวและครอบครัวเพื่อให้ค�าปรึกษา 

และประสานส่งหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ มีผู้มาใช้บริการ จ�านวน ๔๖๗ ราย สร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได	้

แก่ผูส้งูอำย ุโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จดัสรรงบประมาณแล้ว ๔ ไตรมาส จ�านวน ๖๖,๐๑๖.๙๒ ล้านบาท 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(34)

สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ได้จัดสรรงบประมาณแล้ว ๔ ไตรมาส จ�านวน ๑๖,๖๓๑.๐๔ ล้านบาท และผลกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรสังคม	

และเงนิอืน่ผ่ำนระบบบูรณำกำรฐำนข้อมลูสวสัดกิำรสังคม	(e-Social	Welfare)	รวมทัง้สิน้ ๑๕๓,๔๙๓.๓๔ ล้านบาท

	 	 ๖.๒.๓	 กำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ของคณุภำพกำรบรกิำรสขุภำพทัง้ระบบ	พฒันำศกัยภำพโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	 (รพ.สต.)	 และสนับสนุนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน	 (อสม.)	 เพ่ือน�ำไปสู่	

กำรให้บริกำรกำรรักษำพยำบำลที่ดีแก่ประชำชน	 เช่น เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage 

for Emergency Patients: UCEP) โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  

จ�านวน ๑,๗๖๒,๒๘๘ บาท และด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบลติดดาว 

โดยมี รพ.สต. ได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบลติดดาว จ�านวน ๙,๘๖๓ แห่ง 

	 ๖.๓	 มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก	

	 	 ๖.๓.๑	 กำรเร่งรดัจดัท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ปรบัปรงุประสทิธภิำพ	

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว	 โดยการจัดท�ายุทธศาสตร์การจัดสรร 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น จดัท�ำร่ำงพระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	

งบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๔ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ภายในกรอบ 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

จดัสรรงบประมำณให้แก่หน่วยรบังบประมำณ จ�านวน ๓.๑๑ ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ ของงบประมาณ

ทั้งสิ้น ๓.๒๙ ล้านล้านบาท หน่วยรับงบประมำณสำมำรถด�ำเนินภำรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องภายใต้กรอบระยะเวลา 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส�าคัญของรัฐบาล  

และจัดวำงระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณและก�าหนดหลักเกณฑ ์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณ 

	 	 ๖.๓.๒	 มำตรกำรตัง้รบั	“กำรกีดกันทำงกำรค้ำ”	เร่งเพ่ิม	“ช่องทำง”	กำรส่งออกทีถ่อืเป็นรำยได้หลกั	

ของประเทศ เช่น เร ่งรัดขยำยตลำดส่งออกเชิงรุก โดยเจาะตลาดเชิงลึกเข้าสู ่เมืองหลักและเมืองรอง 

ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีผู้ประกอบการไทยได้รับการส่งเสริม จ�านวน ๔๘๕ ราย สามารถสร้างมูลค่าการค้า  

จ�านวน ๒,๘๘๓.๘๙ ล้านบาท ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน  

จดักิจกรรมจบัคูธ่รุกิจออนไลน์กบัผูน้�าเข้าต่างชาต ิเกดิการจบัคูธ่รุกจิ ๒,๖๗๒ คู ่มูลค่าการซือ้ขาย ๑๑,๓๗๘.๕๓ ล้านบาท 

ส่งเสริมอุตสำหกรรมรำยคลัสเตอร์ โดยส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ  

เช่น สินค้าเกษตรและอาหาร มีผู้ประกอบการไทยได้รับการส่งเสริม รวม ๑,๗๙๓ ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจ ๑,๐๙๑ คู่ 

สร้างมูลค่าการค้ารวม ๑,๙๙๐.๔๗ ล้านบาท และยกระดับผู้ประกอบกำรของไทยให้มีควำมพร้อมในกำรส่งออก	

และรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่ำงเป็นระบบและครบวงจร	 โดยจัดอบรม/สัมมนาในประเด็นที่น่าสนใจ  

มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนารวม จ�านวน ๔๒,๔๔๔ ราย

	 	 ๖.๓.๓	 กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว	 “เมืองหลัก”	 “เมืองรอง”	 และ	 “กำรท่องเที่ยวชุมชน”  

เช่น ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้ำสู่มำตรฐำน	 โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม 

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดการท่องเที่ยวเป็นชุมชนต ้นแบบ พัฒนำชุมชนท่องเที่ยว		

เพ่ือรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรอง โดยจัดประชุมตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยว 



(35)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

โดยชมุชนระดบัภมูภิาค รวม ๒ ครัง้ มกีารบรูณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ในกำรส่งเสรมิกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว	

ในเมอืงรอง	ทัง้ด้านความปลอดภยั ด้านคมนาคม ด้านการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 

ในการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย/ 

การสื่อสารการตลาด

	 	 ๖.๓.๔	 กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	 (Small	 and	Medium		

Enterprises:	SMEs)	โดยส่งเสรมิควำมรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบกำร	SMEs	ในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น	

ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท จ�านวน ๑,๒๘๓ ราย  

และมปีระสบการณ์และสามารถใช้เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น จ�านวน ๗๓๕ ราย 

และเสริมสร ้ำงควำมรู ้ควำมเข ้ำใจด ้ำนกฎหมำยเพื่อสร ้ำงควำมเข ้มแข็งให ้กับผู ้ประกอบกำร	 SMEs		

และประชำชนทั่วไปผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่	 SMEs และการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจ 

ในรูปแบบต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๙,๗๙๔ คน

	 ๖.๔	 กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม	

	 	 ๖.๔.๑	 กำรจดัพืน้ทีก่ำรเกษตรให้สอดคล้องกบัระบบบรหิำรจัดกำรน�ำ้และคุณภำพดินตำม	Agri-Map	

เช ่น ๑) จัดท�ำฐำนข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงข้อมูลเขตที่ เหมาะสมส�าหรับ 

การปลูกพืชเศรษฐกิจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจัดท�าฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม (Zoning) ๒) จัดท�ำทะเบยีนแหล่งน�ำ้เป็นระบบฐำนข้อมลูสำรสนเทศกลำง ส�าหรบัการประมวลผล 

จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล ระบบการน�าเข้าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแหล่งน�้าและทางน�้าของหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน รวมถึงระบบการเชื่อมโยงกับระบบคลังข้อมูลของศูนย์อ�านวยการน�้าแห่งชาติ ๓) พัฒนำที่ดิน	

เพื่อสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมำะสมตำม	Agri-Map โดยส่งเสริมการท�าเกษตรผสมผสาน 

ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ จ�านวน ๙๐,๐๐๐ ไร่ ๔) ส่งเสริมเกษตรเชิงรุก	

ด้ำนกำรประมง โดยถ่ายทอดความรูด้้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ จ�านวน ๑,๙๐๐ ไร่/ราย	และ ๕)	ควบคมุปรมิำณกำรผลิต	

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกยางพันธุ ์ดี จ�านวน ๗๖,๗๘๗.๐๕ ไร่ และปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น  

จ�านวน ๘๐,๙๐๕.๓๐ ไร่

	 	 ๖.๔.๒	 กำรสร้ำงหลักประกันทำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร	 โดยก�าหนดเป้าหมาย “รายได้”  

จากพชืด้วยการชดเชย “ประกนัรายได้” และ ด�าเนนิการ “ประกันภัยสนิค้าเกษตร” รวมท้ังส่งเสรมิ “เกษตรพนัธสัญญา” 

เช่น ๑) ข้ำว ได้ด�าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ในปีการผลิต ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

จ�านวน ๓,๖๐๓,๙๔๐ ราย พื้นที่เอาประกัน จ�านวน ๔๓.๕๓ ล้านไร่ ด�าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวนาปี ปี ๒๕๖๓/๖๔ มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๔,๖๘๗,๘๐๒ ครวัเรอืน เป็นเงนิ ๔๘,๑๗๖.๘๓ ล้านบาท 

ด�าเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

จ�านวน ๓๑๐,๗๕๔ ราย จ�านวนเงินกู้ ๑๘,๓๒๖.๔๒ ล้านบาท  คิดเป็นข้าวเปลือก ๑.๘๑๓ ล้านตัน ๒) ยำงพำรำ	

ได้ด�าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ ๒ มีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับประโยชน์  

จ�านวน ๑,๓๐๖,๔๓๒ ราย และคนกรดียาง จ�านวน ๑๔๗,๕๓๗ ราย ๓) อ้อย	ได้ด�าเนนิโครงการเงนิช่วยเหลอืเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยเพ่ือซือ้ปัจจัยการผลติ ฤดูการผลติปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ โดยมเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑๙๐,๑๐๔ ราย 

เป็นเงิน ๙,๗๗๙.๔๘๔ ล้านบาท และด�าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM
2.5

  



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(36)

ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ได้โอนเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ ้อยสดเพื่อลดฝุ ่น PM
2.5

 แล้ว  

จ�านวน ๑๒๐,๒๒๘ ราย เป็นเงิน ๕,๗๓๘.๑๗ ล้านบาท ๔) ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	 ได้ด�าเนินโครงการประกันภัย 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ในปีการผลิต ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๘๒,๔๔๘ ราย พื้นที่เอาประกัน  

จ�านวน ๑.๔๙ ล้านไร่ และด�าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔  

ได้มีการโอนเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�านวน ๓๓๗,๙๘๑ ครัวเรือน เป็นเงิน ๑,๒๓๓.๒๔๙ ล้านบาท 

และ ๕) มนัส�ำปะหลัง ได้ด�าเนนิโครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ลกูมันส�าปะหลงั ปี ๒๕๖๓/๖๔ วงเงิน ๙,๗๘๘.๙๓ ล้านบาท 

โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�านวน ๔๖๙,๖๘๗ ครัวเรือน เป็นเงิน ๓,๐๕๗.๖๖๒ ล้านบาท

	 	 ๖.๔.๓	 กำรท�ำเกษตรยุคใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต	โดยส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูงในกำรผลิตพืช	พัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลการจัดการระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการน�้า 

อย่างประหยัด และเทคโนโลยีการจัดการระบบผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุน ส่งเสริมกำรท�ำระบบฟำร์มอัจฉริยะ		

โดยเตรียมความพร้อมของแปลงต้นแบบ ๖ แห่ง ด�าเนินการในพื้นท่ี ๘ จังหวัด (๗ ชนิดพืช) เช่น แปลงเรียนรู ้

เกษตรอัจฉริยะการผลิตมะม่วงนอกฤดู จังหวัดชัยภูมิและอุดรธานี และแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน จังหวัดนครสวรรค์ และขยำยผลและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ		

(Smart	Farm) โดยผ่านกลไกผู้ประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI) ให้เกษตรแกนน�า

	 	 ๖.๔.๔	 กำรส่งเสริมกำรใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหำสินค้ำเกษตรล้นตลำด		

เช่น	 ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำในโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศหรือถนนยำงพำรำทั่วประเทศ โดยการใช ้

แผ่นยางธรรมชาติครอบก�าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักน�าทางยางธรรมชาติ (Rubber 

Guide Post: RGP) สามารถลดแรงปะทะหากขับรถชน ช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  

ส่งเสริมกำรใช้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	 บี	 ๑๐	 โดยตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

มีปริมาณการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี ๑๐ เฉลี่ย ๒๒.๕๓ ล้านลิตรต่อวัน (รวม ๘,๒๔๖ ล้านลิตร) และมีปริมาณ 

การผลติไบโอดเีซล (บ ี๑๐๐) เฉลีย่ ๔.๘๘ ล้านลิตรต่อวัน และสนบัสนนุและคัดเลือกพ้ืนทีท่ีม่ศัีกยภำพเพือ่จ�ำหน่ำย

และกระจำยผลผลิตทำงกำรเกษตร	(Drop	Point)	ซึ่งสามารถสนับสนุนพื้นที่กระจายสินค้าได้ จ�านวน ๔๒ พื้นที ่

และสามารถสนับสนุนเป็นพื้นที่น�าร ่องในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรในขั้นต้น จ�านวน ๖ พื้นที่  

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และสงขลา

	 	 ๖.๔.๕	 กำรเร่งศกึษำวจัิยและพฒันำเทคโนโลยกีญัชำ	กญัชง	และพชืสมนุไพรเพือ่น�ำมำใช้ประโยชน์

ในอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์	 เช่น พัฒนำพื้นที่เพ่ือรองรับกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	

กำรผลติกญัชำ โดยก่อสร้างอาคารวจัิยกัญชาเพ่ือรองรบัการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติกญัชา 

และผลิตเมล็ดพนัธุ ์ณ ศนูย์วจิยัพืชสวนเชียงราย เร่งศกึษำวจิยัและพฒันำกญัชำ	กญัชง	ใช้เป็น	“สมนุไพร”	ทำงกำรแพทย์	

พร้อมต่อยอดสู่พืชเศรษฐกิจ	 สามารถปลูกและน�าไปผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ	 เช่น ขับเคลื่อนกัญชำ	

ทำงกำรแพทย์	โดยปรบัปรงุพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ

ผลติภณัฑ์สขุภาพจากกญัชา กญัชง จ�านวน ๑๙ ฉบบั และจดัตัง้สถาบันกัญชาทางการแพทย์เพือ่เป็นหน่วยงานประสาน

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และส่งเสริมกัญชำให้เป็นพืชเศรษฐกิจ	โดยพัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย ์

ในโรงเรือนและกลางแจ้งที่อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา 

เพื่อสร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์ท่ีเป็นเชิงพาณิชย์ที่ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย 



(37)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๖.๕	 กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน

	 	 ๖.๕.๑	 กำรยกระดับรำยได้หรือค่ำแรงข้ันต�่ำให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน		

ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรไตรภำค	ีเช่น จดัท�ำข้อเสนอเพือ่ก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่	ซึง่คณะอนกุรรมการพจิารณา

อัตราค่าจ้างขั้นต�่าจังหวัด ๗๖ จังหวัด ได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการท�างานในปัจจุบัน 

และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก�าหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง และจัดท�ำข้อเสนอเพื่อก�ำหนด

อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ	 โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  

(ฉบบัที ่๑๐) ลงวันที ่๕ มกราคม ๒๕๖๔ จ�านวน ๑๓ สาขาอาชพี และมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เป็นต้นไป 

	 	 ๖.๕.๒ กำรสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนทักษะและเปล่ียนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของ		

ตลำดแรงงำนอตุสำหกรรมเป้ำหมำย	และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลย ีเช่น ฝึกอบรมควำมเป็นเลศิด้ำนเทคโนโลยชีัน้สูง	

เพื่อพัฒนาก�าลังแรงงานหรือผู้ประกอบการให้มีทักษะในอุตสาหกรรม ๖ กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ�านวน ๙,๗๖๕ คน ยกระดับเพื่อเพ่ิมศักยภำพฝีมือและสมรรถนะแรงงำน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่  

และเตรยีมความพร้อมในการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรม/บริการ และรองรบัการปรบัเปลีย่นอาชพี 

มีผู ้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๒๙,๔๐๓ คน เพิ่มทักษะก�ำลังแรงงำนในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ	

และพัฒนำทักษะแรงงำนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC) เพื่อยกระดับ

ทักษะแรงงานรองรับในพ้ืนที่ EEC มีผู้เข้ารับการฝึกรวมประมาณ ๑๗,๐๐๐ คน และจัดท�ำแพลตฟอร์มออนไลน	์

“Future	Skill	x	New	Career	Thailand” ที่มีหลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะใหม ่

และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้มีสมรรถนะในการท�างานสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ 

	 ๖.๖	 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต

	 	 ๖.๖.๑	 กำรต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ือเร่งพัฒนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ได้ด�าเนินการ

ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	 และเศรษฐกิจสีเขียว	 [Bio-Circular-Green	 (BCG)	

Economy] โดยผลกัดนัให้ BCG เป็นวาระแห่งชาตพิร้อมกบัยกระดบัอตุสาหกรรมเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว (Green 

Industry: GI) ส่งเสริมและพัฒนำเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะ 

ของประเทศและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น ส่งเสริมและต่อยอด

เทคโนโลยรีไีซเคลิเพือ่พฒันาของเสยีเป็นแหล่งทรพัยากรทดแทนและประยกุต์ใช้เป็นวตัถดุบิทดแทนในอตุสาหกรรม

ชิน้ส่วนยานยนต์ และเตรยีมความพร้อมอุตสาหกรรมพืน้ฐานเพือ่รองรับการขับเคลือ่นเศรษฐกจิหมนุเวยีนของประเทศ 

รวมทั้งส่งเสริมเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมย่ังยืน ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม

	 	 ๖.๖.๒	 กำรสนบัสนนุกำรลงทนุ	“เขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก”	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	“เมอืงใหม่อจัฉรยิะ”	

และกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย	 โดยได้ด�าเนินการประชำสัมพันธ์ให้มีกำรลงทุนในอุตสำหกรรม	

เป้ำหมำยพิเศษในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC) และความร่วมมือ 

กบัหน่วยงานต่างประเทศผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น จดัเตรยีมมาตรการส่งเสรมิการลงทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการให้สทิธปิระโยชน์ 

การลงทุนตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงการเตรียมแก้ไขกฎระเบียบ

ที่จ�าเป็นเร่งด่วนและร่างกฎหมายรองรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนกำรลงทุน	 “เมืองใหม่อัจฉริยะ”

เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนและการขยายจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยวางผังเมืองที่มีคุณภาพ ๑๔ ผัง  



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(38)

และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชน ๘ แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ 

จงัหวดัระยอง ให้เป็นพืน้ทีพ่ฒันาเมอืงอจัฉรยิะประเภทเมอืงใหม่ พฒันำระบบสำธำรณปูโภค	ระบบคมนำคมขนส่ง	

และระบบดจิทิลั เช่น ผลกัดันโครงข่าย 5G ในพ้ืนทีส่�าคญั เช่น เทศบาลต�าบลบ้านฉาง จังหวดัระยอง (โครงการบ้านฉาง 

เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย) และเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (โครงการ Pattaya Smart City) 

รวมทั้งได้ผลักดันการใช้พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) โดยเปลี่ยนการใช้พลังงานในพื้นที่ EEC  

เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ ๓๐ ของการใช้พลังงานทั้งหมด พัฒนาศักยภาพสนามบินอู่ตะเภามุ่งสู่เมืองการบิน 

พัฒนาท่าเรือน�้าลึก ถนน และทางรถไฟ ให้มีความเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกำรใช	้

ประโยชน์จำกเทคโนโลยี โดยจัดต้ังสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) และระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ 

(Cloud Computing) ทีค่รบวงจร และสถาบนัพฒันาศกัยภาพด้านดจิทัิล เพือ่ EEC (Digital Academy Thailand: DAT) 

เพื่อพัฒนาแรงงานขั้นสูงด้านเทคโนโลยี AI และ Data Sciences ส�าหรับเขตพื้นที่ EEC และส่งเสริมกำรลงทุน	

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

(Special Economic Zone: SEZ) ออกไปอีก ๒ ปี (ปี ๒๕๖๕)

	 	 ๖.๖.๓	 กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำยในระบบ	 5G	 เพ่ือพัฒนำทักษะ	

ของผู้ประกอบกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรสำธำรณสุข	 และกำรศึกษำทำงไกล โดยการผลักดันเทคโนโลยี 5G  

มาใช้ในการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสขุ เช่น ด�าเนนิโครงการน�าร่องรถไร้คนขบั ยกระดบัการแพทย์ไทยสู ่5G 

เพือ่ใช้ในการขนย้ายเวชภณัฑ์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ ด�าเนนิโครงการน�าร่องโรงพยาบาลอจัฉรยิะ (Smart Hospital) 

เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน เช่น การแพทย์ทางไกล และจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G 

	 	 ๖.๖.๔	 กำรพฒันำทักษะของผู้ประกอบกำรอัจฉรยิะทัง้ในส่วนผูป้ระกอบกำรขนำดกลำง	ขนำดย่อม	

เกษตรกร	รวมถงึผู้ประกอบกำรยคุใหม่ โดยพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs ในคลสัเตอร์เป้าหมายให้เป็นผูป้ระกอบการ 

ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการน�าเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนส่งเสริม 

และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการต่อยอดการพัฒนา โดยการน�างานวิจัยหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน ์

เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในการแข่งขันกับต่างประเทศ

	 ๖.๗	 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	๒๑

	 	 ๖.๗.๑	 กำรสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิชำ	

“วทิยำศำสตร์”	“เทคโนโลย”ี	“วศิวกรรม”	“คณิตศำสตร์”	“โปรแกรมเมอร์”	“ภำษำต่ำงประเทศ”	“ภำษำคอมพวิเตอร์	

(Coding)”	ตัง้แต่ระดบั	“ประถมศกึษำ” โดยได้ด�าเนนิการส่งเสรมิกำรเรยีน	Coding	ให้แก่ครผููส้อนวชิาเทคโนโลยี 

เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ มีผู้เข้ารับการอบรม  

จ�านวน ๑๙๗,๔๑๘ คน ส่งเสรมิกำรเรยีนรูด้้ำนวทิยำศำสตร์ เช่น การอบรม Coding ระดบัพืน้ฐานโดยใช้สือ่การเรียนรู ้

KidBright พัฒนำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ	 เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นรองรับ 

การเรียนการสอนที่หลากหลายและสนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีวิต พัฒนำทักษะกำรออกแบบกิจกรรม	

กำรจดักำรเรยีนรูด้้ำนคณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	และเทคโนโลย	ีในกำรพฒันำผูเ้รยีนให้มทัีกษะในศตวรรษที	่๒๑ 

ผ่านโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู ้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ มีผู ้สมัคร  

จ�านวน ๘๓๘ คน ขบัเคลือ่นกำรจดักำรเรยีนรูว้ทิยำกำรค�ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี	โดยจดัอบรมครหูลกัสตูร 

Coding for Teacher และหลักสูตร Coding for Teacher Plus รวม ๗ หลักสูตร และด�ำเนินโครงกำรพัฒนำ	

สื่อดิจิทัลโปรเจค	 ๑๔	 เป็นการพัฒนาคลิปการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา



(39)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๖.๗.๒	 โรงเรียนระดับต�ำบลทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภำพ	 และต้องมี	 “หลักสูตรออนไลน์”	

ประกอบกำรเรยีนกำรสอน	และมคีวำมเชือ่มโยงระหว่ำงระบบกำรศกึษำกบัภำคธรุกจิ ได้ด�าเนนิโครงการโรงเรยีน

คณุภาพประจ�าต�าบล โดยคัดเลือกโรงเรยีนจากเขตพืน้ท่ีการศกึษาเขตละ ๑ โรงเรยีน เพือ่พฒันาเป็นโรงเรียนคณุภาพ 

และวิจัยการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  

เพื่อน�าไปปรับใช้กับบริบทอื่นต่อไป 

	 	 ๖.๗.๓	 กำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิลั	สือ่ออนไลน์	และเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์	

เพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม	 สร้ำงควำมปลอดภัย	 ดูแลปัญหำอำชญำกรรมทำงไซเบอร์และสำมำรถ	

ใช้เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในกำรกระจำยข่ำวสำรทีถ่กูต้อง	เกดิควำมสำมคัคใีนสงัคม	รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม	

ในกำรด�ำเนินชีวิต	 เช่น สร้ำงควำมปลอดภัยและดูแลปัญหำอำชญำกรรมทำงไซเบอร์ โดยการเฝ้าระวัง รับแจ้ง 

และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News) 

และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล	

ของข้ำรำชกำรและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ มผีูบ้รหิารสถานศกึษาและศกึษานเิทศก์เข้ารบัการพฒันา จ�านวน ๑๘๕ คน 

ให้กำรดูแลช่วยเหลือและคุ ้มครองเด็กนักเรียน โดยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยจัดอบรมให้นักเรียนเข้าใจ 

เรือ่งการรงัแกกันในโรงเรยีนผ่าน www.thaistopbully.org ในโรงเรยีนน�าร่อง ๕๕ โรงเรยีนท่ัวประเทศ และพฒันาหลกัสตูร 

การให้ความรู้และทักษะเพื่อการป้องกันยาเสพติดในหลักสูตรของสถานศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อม 

ของโรงเรียนเพื่อรับมือจากภัยพิบัติธรรมชาติ (Breadline Survey) และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ ครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยี สร้างความตระหนักในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมออนไลน์

	 ๖.๘	 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรท้ังฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ�ำ

รฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการด�าเนินมาตรการทางการเมอืงควบคูไ่ปกบัมาตรการทางกฎหมายกบัผูก้ระท�าความผดิ 

และน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการเฝ้าระวงัการทจุรติประพฤตมิชิอบ รวมถงึเร่งรดัขัน้ตอนของกฎหมายกบัผู้กระท�าความผิด 

การให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามสีว่นร่วมในการป้องกนัและเฝา้ระวังการทุจรติในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

โดยมกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญั เช่น สบืสวนสอบสวนคดกีระท�ำควำมผดิเกีย่วกบักำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรฐั

จ�านวน ๕ คดี ตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร์เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

จ�านวน ๖๔ คดี จัดตัง้ศนูย์อ�ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติแห่งชำต	ิ(ศอตช.) เพือ่เป็นกลไกระดบันโยบายในการป้องกนั 

และแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�ำคัญและสถิติกำรด�ำเนินคดีทุจริต เช่น รับเร่ืองร้องเรียน/กล่าวหา จ�านวน ๕๙๙ คด ี 

ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จ�านวน ๑,๒๙๙ คดี รับไต่สวนข้อเท็จจริง/ตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง 

จ�านวน ๕๓๒ คดี ส่งคืนพนักงานสอบสวน จ�านวน ๓๔ คดี ส่งส�านักงาน ป.ป.ช. จ�านวน ๒๐๗ คดี และชี้มูลความผิด 

จ�านวน ๓๒๓ คดี ตลอดจนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เช ่น จัดตั้งโครงการสายลับ ปปง. 

ด�าเนินการกับทรัพย์สินผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

โดยออกค�าสัง่ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ จ�านวน ๔ ค�าสัง่ ๔ รายคด ีมลูค่าทรพัย์สนิ จ�านวน ๒๙.๘๘ ล้านบาท ควบคู่ไปกบั 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปราบปรามการฟอกเงิน



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(40)

	 ๖.๙	 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	และสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้

	 	 ๖.๙.๑	 กำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนบังคับใช้	 “กฎหมำย”	 อย่ำงเคร่งครัด		

สร้ำงควำมร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้ำนท�ำลำย	“แหล่งผลติ”	และ	“เครือข่ำย”	เช่น สร้ำงชมุชนเข้มแขง็และอำสำสมัคร	

มุง่เน้นกระตุน้ความต่ืนตัวของชมุชนให้แก้ไขปัญหายาเสพตดิด้วยตนเอง โดยจดักจิกรรมฝึกอบรมมวลชนญาลนันนับารู 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างฐานมวลชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

จ�านวน ๕๕ รุ่น รวม ๔,๔๐๐ คน จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์เพื่อป้องกันภัยยาเสพติด สกัดกั้น	

และปรำบปรำมยำเสพตดิ โดยจบักมุผูค้้ายาเสพตดิและตรวจสอบทรัพย์สนิคดยีาเสพตดิในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวม ๑๐๑ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕๑.๕๑ ล้านบาท ป้องกันยำเสพติด โดยสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน  

รวม ๒,๙๗๙ แห่ง สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ๑๑๑ แห่ง โรงงานสีขาว ๒๘ แห่ง  

และสถานประกอบการขนาดเล็ก โดยอาสาสมัครแรงงาน ๔๕๐ แห่ง รวม ๒,๐๑๗ คน บ�ำบัดรักษำยำเสพติด  

โดยน�าผู ้เสพเข้ารับการบ�าบัดฟื ้นฟูจ�านวน ๔,๔๔๐ ราย และติดตำมพัฒนำคุณภำพชีวิตผู ้ผ่ำนกำรบ�ำบัด  

รวม ๔,๖๑๕ ราย

	 	 ๖.๙.๒	 กำรฟ้ืนฟ	ูดแูล	รกัษำ	“ผู้เสพ”	พร้อมสร้ำง	“โอกำส”	“อำชพี”	และ	“รำยได้”	ให้สำมำรถ	

กลับมำใช้ชีวิตปกติในสังคมได้	 โดยจัดโปรแกรมการฟื ้นฟูผู ้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต ้

เพ่ือปรับเปล่ียนความคิดและพฤตินิสัยของผู ้ต้องขังคดีความมั่นคงให้ลดแนวคิดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่  

ตลอดจนติดตาม สงเคราะห์ และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัว 

	 	 ๖.๙.๓	 กำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพืน้ทีช่ำยแดนภำคใต้	คอื	น้อมน�ำยทุธศำสตร์พระรำชทำน	

“เข้ำใจ	เข้ำถงึ	พฒันำ”	โดยเร่งรดักำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผูไ้ด้รบัผลกระทบจำกควำมไม่สงบ	จดัสวสัดกิำร	

ทีเ่หมำะสมส�ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัในพืน้ที	่และกำรแก้ไขปัญหำยึดหลกั	“กฎหมำยไทย”	และ	“หลักกำรสำกล”  

โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าวและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงในพื้นที ่

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เสรมิสร้างภมูคิุม้กนัแนวคดิการใช้ความรนุแรงกบักลุม่เป้าหมายเฉพาะและเพิม่ประสทิธภิาพ

การคุม้ครองพยานคดคีวามมัน่คงในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ อ�านวยความยตุธิรรมและเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ 

โดยส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนผ่านกลไกศนูย์ยตุธิรรมชมุชนภาคประชาชน ๑๐๖ แห่ง เสรมิสร้างภมูคิุม้กนั 

เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดให้สามารถด�ารงชีวิต 

ได้อย่างปกติสขุและไม่หวนกลบัไปกระท�าผดิซ�า้ เพ่ิมประสทิธภิาพการตรวจพสิจูน์ทางนติวิทิยาศาสตร์ เพือ่การขยายงาน 

การข่าวในคดีอาชญากรรมและการให้บรกิารนติิวทิยาศาสตร์สูป่ระชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างการรบัรู ้

ให้แก่ประชาชนและการลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการของประชาชน จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่าย 

จิตอาสาประชาสังคม และด�ารงความต่อเนื่องในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดน 

	 ๖.๑๐	 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน

	 	 ๖.๑๐.๑	 กำรพฒันำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมลูของภำครฐั	กำรอนมุติัหรอือนญุำตทำงรำชกำร

ด้วยระบบดจิทิลัในอนำคต	เช่น ยกระดบัระบบกำรให้บรกิำรภำครัฐแบบเบด็เสรจ็ทำงอเิลก็ทรอนิกส์	(Biz	Portal)	

เป็นแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์  

ณ จดุเดยีว พัฒนำระบบศนูย์กลำงกำรบรกิำรประชำชนในกำรตดิต่อรำชกำรแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร	(Citizen	Portal) 

โดยให้บริการผ่านแอปพลเิคชัน “ทางรฐั” เช่น การตรวจสอบข้อมลูเครดิตบูโร การตรวจสอบสิทธหิลกัประกนัสขุภาพ 

รวมถึงบริการช�าระค่าน�้า ค่าไฟฟ้าผ่าน QR Code พัฒนำแอปพลิเคชัน	 D.DOPA เพื่อใช้ยืนยันตัวตน 

ส�าหรับการท�าธุรกรรมต่าง ๆ พัฒนำระบบต้นแบบในกำรให้บริกำรประชำชนในรูปแบบออนไลน์แบบครบวงจร	



(41)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(DOPA	E-Service	Portal) เช่น	ระบบลงทะเบยีนขอรบับรกิารทางทะเบยีนราษฎรล่วงหน้า การปลกูสร้างบ้านใหม่ 

และการยื่นค�าขอใบอนุญาตโรงแรม สร้ำงฐำนข้อมูล	Big	Data	ส�ำหรับค่ำฝุ่น	PM
2.5
	เพื่อคาดการณ์การเกิดค่าฝุ่น 

PM
2.5
	 เกินมาตรฐานและแจ้งเตือนประชาชน	 และสร้ำงฐำนข้อมูลควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรของกรมรำชทัณฑ์

ผ่านโครงการ Demand Driven by DATA (DDD) เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการวางแผนการปลูกและการขาย

ให้แก่เกษตรกร

	 	 ๖.๑๐.๒	 กำรลดข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรด�ำรงชีวิต

ของประชำชน	 แก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม	 ล้ำสมัย	 ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	 โดยลดข้อจ�ำกัด

ด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำอุปสรรค	 เช่น	ทบทวนกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Service) จ�านวน ๔๘ ฉบบั ผลกัดนัพระราชกฤษฎกีาก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาตช�าระค่าธรรมเนยีม

การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การช�าระค่าธรรมเนียมเท่ากับ 

การต่ออายใุบอนญุาต เป็นการช่วยลดขัน้ตอน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย	ปรบัปรงุ	กฎหมำย	กฎ	ระเบยีบ	ให้มคีวำมทนัสมยั	

และมีมำตรฐำนสำกล เช่น ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความทันสมัยและลดความซ�้าซ้อน 

การแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ) 

และการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

และขบัเคลือ่นกจิกรรมกำรด�ำเนนิกำรทบทวนกฎหมำย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัและกระบวนงำนทีเ่กีย่วกับกำรอนญุำต	

โดยน�าข้อเสนอจากรายงานการศึกษาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จ�านวน ๑,๐๙๔ กระบวนงาน 

มาขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง

	 ๖.๑๑	 กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย	

	 	 ๖.๑๑.๑	 กำรด�ำเนินมำตรกำรป้องกัน	“ก่อน”	เกิดภัย	กำรให้ควำมช่วยเหลือ	“ระหว่ำง”	เกิดภัย	

กำรแก้ไขปัญหำใน	“ระยะยำว”	โดยเฉพำะ	“ระบบเตอืนภยั”	ต้องมกีำรจดัระบบตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง	

รวมถึงก�ำหนดมำตรกำร	 “บรรเทำควำมเดือดร้อน”	 ของประชำชนให้ได้มำกท่ีสุดและทันท่วงที	ประกอบด้วย		

ก่อนเกิดภัย	 ได้ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อม 

ในการป้องกันและรับมือภัยแล้ง/อุทกภัย บริหารจัดการน�้าในพื้นท่ีชลประทานเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน�้า จ�านวน ๒๗.๓๒ ล้านไร่ ด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

ที่เกิดจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและจัดท�าแผนที ่

เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ระหว่ำงเกิดภัย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขปัญหำในระยะยำว 

โดยเตรียมความพร้อมด้านการแจ้งเตือนภัย เสริมสร้างศักยภาพชุมชน เครือข่าย อาสาสมัคร ด้านการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมด้านการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(ส่วนหน้า) ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย

	 	 ๖.๑๑.๒	 กำรเร่งพฒันำกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง ในพืน้ทีก่ารเกษตรทีป่ระสบภยัแล้ง จ�านวน ๒๑๕.๐๖ ล้านไร่ 

และสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ�านวน ๑๘ หน่วย  

และจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน ๑,๓๘๐ วัน ส่งผลให้มีฝนตก จ�านวน ๑,๓๐๒ วัน



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(42)

	 	 ๖.๑๑.๓	 ผลกำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่วม-แล้ง ประกอบด้วย กำรจัดกำรสถำนกำรณ์ภัยแล้ง พบว่า 

การบริหารจัดการน�้าในเชิงป้องกัน โดยการวิเคราะห์คาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน�้าล่วงหน้า น�าไปสู ่ 

การก�าหนดมาตรการและจัดหาแหล่งน�้าส�ารอง ท�าให้ในปี ๒๕๖๒ มีหมู่บ้านที่ได้รับการประกาศสถานการณ์ภัยแล้ง 

เพยีง ๓๐ จงัหวดั ๘๙๑ ต�าบล ใน ๗,๖๖๒ หมูบ้่าน น้อยกว่าการบรหิารจดัการน�า้ในหลายปีท่ีผ่านมา ขณะทีปี่ ๒๕๖๓/๖๔ 

มีการประกาศภัยแล้งเพียง ๙ หมู่บ้าน และกำรจัดกำรสถำนกำรณ์น�้ำท่วมและอุทกภัย มีการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยง  

การแจ้งเตือนล่วงหน้า และบริหารจัดการแหล่งน�้าที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกัน ท�าให้ปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีแรก 

ทีรั่ฐบาลเข้ามาบรหิารงาน มคีวามเสยีหายเพยีง ๙๔ ล้านบาท ต�า่สดุในรอบ ๙ ปี และปี ๒๕๖๓ มพีืน้ทีป่ระสบอทุกภยั 

๕๘ จงัหวดั มูลค่าความเสยีหาย ๒๒๓ ล้านบาท ต�า่สุดเป็นล�าดบัท่ี ๓ ในรอบ ๙ ปี นับตัง้แต่เกดิมหาอทุกภยัในปี ๒๕๕๔

	 ๖.๑๒	 กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ	 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน	 และกำรด�ำเนินกำรเพ่ือแก้ไข	

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 โดยได้มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น	 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดฝึกอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิต 

แบบประชาธปิไตยในโรงเรยีนเอกชน” จ�านวน ๔ รุ่น รุน่ละ ๒๐๐ คน จดัประกวดหมูบ้่านต้นแบบประชาธปิไตยดเีด่น 

จัดอบรมเจ้าหน้าที่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เมษายน ๒๕๖๔


