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การพัฒนาเศรษฐกิจ

และความสามารถในการแข่งขันของไทย

๕.๑	 เศรษฐกิจมหภาค	การเงินและการคลัง	

	 ๕.๑.๑	 ด�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให ้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนอง	

ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอื้ออ�านวย 

ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิในภาพรวมและการเจรญิเตบิโตของธรุกิจทกุระดบั สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยี

ทางการเงินเข้ามาให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพื่อรองรับการแข่งขัน 

และการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู ้

ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสในการได ้รับสินเชื่อ 

และเพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารสนิเชือ่ส�าหรบัผูมี้รายได้น้อย และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ๕.๑.๒	 ก�ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก�ากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐ 

ด�าเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการด�าเนินกิจกรรม  

มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต โดยจัดท�า 

ประมาณการรายจ่ายแหล่งเงนิทีใ่ช้ตลอดระยะเวลาด�าเนนิการ และประโยชน์ทีจ่ะได้รบั การรายงานทางการเงนิ 

ประจ�าปี เพือ่แสดงถงึความรับผดิชอบในการใช้จ่ายเงนิงบประมาณแผ่นดนิ รวมถึงการก�าหนดระยะเวลาส้ินสดุ 

ที่ชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพื้นที่และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

	 ๕.๑.๓	 ปฏริปูโครงสร้างรายได้ภาครฐั เร่งปรบัโครงสร้างการจดัเก็บรายได้ภาครฐั ทัง้ในส่วนของ

รายได้ภาษแีละรายได้จากทรพัย์สนิของรฐั ผ่านการขยายฐานภาษ ีการปรบัปรงุอตัราภาษ ีการเพิม่ประสทิธภิาพ 

การจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 

หน่วยงานจดัเก็บภาษีกึง่อสิระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรอืมาตรการภาษทีีไ่ม่จ�าเป็นและไม่ก่อให้เกดิประโยชน์ 

ต่อระบบเศรษฐกิจ การปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ ให้สอดรับกับ

เทคโนโลยีและการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

เพือ่ให้ระบบการจัดเกบ็รายได้ของรฐัช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล�า้ ตลอดจน

สนบัสนนุให้ภาคเอกชนมคีวามสามารถในการแข่งขัน เพือ่ส่งเสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รกัษาความสมดลุ 

และความยั่งยืนทางการคลัง 
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	 ๕.๑.๔	 ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง  

พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของประชาชน  

พร้อมทัง้พฒันาเครือ่งมอืทางการเงนิทีจ่ะส่งเสรมิให้คนไทยทกุคนเข้าสูร่ะบบการออมและการลงทุนระยะยาว 

ให้สามารถรองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ 

และลดต้นทุน พัฒนาขีดความสามารถในการด�าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ  

และพัฒนาความรู ้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนการก�ากับดูแลระบบสถาบันการเงิน 

ให้มีความมั่นคง

	 ๕.๑.๕	 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีเครื่องมือ 

และเทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู ้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการเพื่อให้สามารถก�าหนดนโยบายท่ีสามารถ 

ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

๕.๒	 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม	

	 ๕.๒.๑	 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน		

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

และนวตักรรมมาพฒันาต่อยอดและสร้างมลูค่าเพิม่จากทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรม

ในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถ่ิน ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิต 

และระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

มาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรม 

และชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้ง 

ให้ความส�าคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

	 ๕.๒.๒	 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	

หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยค�านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการ 

ของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคง 

ของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
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 ๕.๒.๓	 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู ้ประกอบการรายใหม่  

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ

ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบ 

ที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู ่ในพ้ืนท่ีมาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ

 ๕.๒.๔	 พฒันาระบบและกลไกภาครฐัและสภาพแวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพในการสนบัสนนุ	

ผู้ประกอบการ โดยการจัดท�าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  

และกลุม่วิสาหกจิเริม่ต้นในการสร้างมลูค่าเพ่ิมของผลติภณัฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพฒันาคณุภาพมาตรฐาน  

การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ 

ให้สามารถเป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ 

ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

๕.๓	 พัฒนาภาคเกษตร	

	 ๕.๓.๑	 รกัษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสนิค้าเกษตรส�าคัญ		

อาทิ	ข้าว	ยางพารา	มันส�าปะหลัง	ปาล์ม	อ้อย	และข้าวโพด	โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม		

มีประสิทธิภาพ	 ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร  

การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 

การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอ�านวยความสะดวก 

ทางการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๓.๒	 ลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติทีเ่หมาะสมและไม่ก่อให้เกดิภาระทางการเงนิ	

การคลังของภาครัฐ	 โดยจัดให้มีมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร  

ตัง้แต่การปรบัโครงสร้างต้นทนุการผลติ อาท ิเมล็ดพนัธุ ์พืน้ท่ีเพาะปลกู ปุ๋ย เครือ่งจกัรกลและอปุกรณ์การเกษตร  

แหล่งน�้าและระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 

ที่มีต้นทุนต�่า การลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้  

รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับ

ฐานทรพัยากรในพืน้ทีแ่ละความต้องการของตลาด น�าระบบข้อมลูสารสนเทศการเกษตร ระบบแผนทีเ่กษตร 

เพื่อการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมท้ังระบบ 

การบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่

	 ๕.๓.๓	 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ ่นใหม่	 โดยเพิ่มทักษะการประกอบการ 

และพฒันาความเชือ่มโยงของกลุ่มเกษตรกร วสิาหกจิชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดบั โดยเฉพาะด้านการตลาด 

การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง  

มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนา 

ภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
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	 ๕.๓.๔	 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 

ให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลกิใช้ยาปราบศัตรพูชืโดยเร็ว  

โดยต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิต 

สนิค้าเกษตรทีม่มีลูค่าเพิม่และโอกาสทางเศรษฐกจิ อาท ิเกษตรอนิทรย์ี เกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่ เกษตรปลอดภยั 

เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมท้ังส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ 

มาตรฐานและความปลอดภัย 

 ๕.๓.๕	 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท�ากิน		

แหล่งเงินทุน	 โครงสร้างพื้นฐาน	 และปัจจัยการผลิตต่าง	 ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหาย 

จากการท�าการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติซ�้าซาก โดยก�าหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) 

 ๕.๓.๖	 ส่งเสรมิการปลกูไม้มค่ีาเป็นพชืเศรษฐกจิ โดยการสนบัสนนุพนัธุก์ล้าไม้ และให้ความรู ้

ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก บ�ารุงรักษา ดูแล และการแปรรูป 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

	 ๕.๓.๗	 ส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการตลาด  

วจิยัและพฒันาพนัธุส์ตัว์เศรษฐกจิ และสตัว์พืน้บ้าน อาทิ โคเนือ้ แพะ และแกะ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ พฒันามาตรฐาน

การผลติและคุณภาพของผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลและสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก

 ๕.๓.๘	 ฟ้ืนฟแูละสนบัสนนุอาชพีการท�าประมงให้เกดิความยัง่ยนืบนพ้ืนฐานของการรกัษา

ทรัพยากรทางการประมงและทรพัยากรทางทะเลให้มคีวามสมบรูณ์อย่างต่อเนือ่ง โดยเพิม่ขดีความสามารถ 

การท�าประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพื้นบ้านและเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 

ในการสร้างรายได้และลดต้นทนุการท�าประมง ลดอปุสรรคในการประกอบอาชพี ส่งเสรมิการรวมกลุม่ประมงชายฝ่ัง 

และประมงพ้ืนบ้าน เพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพื้นที่ และเร่งพัฒนา 

การเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นท่ี รวมถึงการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง

๕.๔	 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว	

	 ๕.๔.๑	 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว โดยส่งเสริมพัฒนา 

ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ังพัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศ 

จุดมุ ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเชิงกลุ ่มพ้ืนท่ีเมืองหลักและเมืองรองท่ีมีศักยภาพ  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว 

เชิงกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวเรือส�าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
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 ๕.๔.๒	 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 รายได้สูง	 โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพพร้อมกับ

รักษาตลาดเดิม รวมทั้งน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๕.๔.๓	 พฒันาคณุภาพและมาตรฐานธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่ว อาทิ ธรุกิจสปา 

และแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาส 

การขยายฐานการผลติและการตลาดในระดบัภูมิภาค ตลอดจนส่งเสรมิธรุกจิบรกิารทีม่ศัีกยภาพสูร่ะดบัสากล

 ๕.๔.๔	 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด โดยเพิ่มมาตรฐานการดูแลรักษา 

ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความบกพร่อง 

ของผู้ประกอบการ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 

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

ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๔.๕	 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่าย 

วิสาหกิจให้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน  

และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น  

ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท�าธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

ให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์

๕.๕	 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า	การบริการ	และการลงทุนในภูมิภาค

	 ๕.๕.๑	 ส่งเสรมิการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสนิค้าชายแดน เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการ

การด�าเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุน 

ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยระยะแรกจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า  

การลงทนุ หรอืขยายฐานการผลติและการตลาดในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน ในรปูแบบฐานการผลติและตลาดร่วม 

เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน

 ๕.๕.๒	 ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 ข้ามพรมแดน  

โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของผู ้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมส�าหรับ 

การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาดให้ผูบ้รโิภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสนิค้า 

และบริการได้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล 

ทั้งทางการตลาด การเงิน และระบบโลจิสติกส์
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	 ๕.๕.๓	 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน  

เร่งรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ด่านชายแดนส�าคัญ เช่น ด่านศุลกากร 

ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า และพ้ืนท่ีต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอ�านวย 

ความสะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

๕.๖	 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน	

	 ๕.๖.๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถ	

รองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร ้รอยต่อ สานต่อการพัฒนา 

รถไฟความเร็วสูง และเริ่มต้นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตร ให้เป็นระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน

ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ และให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ

การพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่ง

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้ง 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัทางถนนทีส่อดประสานกนัระหว่างระบบการเตอืนภยั 

การช่วยเหลือกู้ภัย และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ

 ๕.๖.๒	 แก้ไขปัญหาจราจรติดขดัในพ้ืนท่ีเขตเมอืง โดยการพฒันาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 

ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต ่ละพื้น ท่ี  โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค  

การน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการควบคมุส่ังการจราจรและวางแผนการเดนิทาง การกวดขันวนิยัจราจร 

และการจัดระเบียบที่จอดรถ โดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพิ่มเติม ทั้งของภาครัฐ 

และภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับ

ความต้องการเดินทางเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง 

ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

	 ๕.๖.๓	 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	 โดยกระจาย 

ชนิดของเชื้อเพลิงทั้ งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย ่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิต 

และการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชน 

มีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100  

เพื่อเพิ่มการใช้น�้ามันปาล์มดิบ และจัดท�าแนวทางการใช้มาตรฐานน�้ามัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัย 

และพฒันาเทคโนโลยด้ีานพลังงาน อาท ิเทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า และระบบ 

กักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลาง 

ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ  

พร้อมทัง้ปรบัปรุงระบบการก�ากบัดูแลกิจการด้านพลงังานให้มีการแข่งขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม ราคาพลงังาน

สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละรูปแบบธรุกจิด้านพลงังานในอนาคต 

ด�าเนินการให้มกีารส�ารวจและค้นหาแหล่งพลงังานใหม่ และร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้านในการพัฒนาพลงังาน 



นโยบายข้อ ๕
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน70

 ๕.๖.๔	 ยกระดบัโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลงังานให้มีความทนัสมยั	ทัว่ถงึ	เพยีงพอ	มัน่คง	

และมเีสถยีรภาพ โดยจัดท�าแผนการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะท้ังระบบให้สามารถรองรบัเทคโนโลย ี

ด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เช่ือมต่อระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัตก ตะวนัออก เหนอื และใต้ เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานระหว่างพืน้ทีต่่าง ๆ  

ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต

 ๕.๖.๕	 พฒันาระบบบรหิารจัดการน�า้ประปา โดยพฒันาแหล่งน�า้ดบิและใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพื่อลดน�้าสูญเสีย พัฒนาคุณภาพน�้าประปา ขยายเขต 

การจ่ายน�า้ประปาให้ครอบคลมุพ้ืนทีภู่มภิาคและแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และสร้างจิตส�านกึ 

ของประชาชนในการใช้น�้าอย่างประหยัด

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

โครงสร้างพ้ืนฐานและเครือ่งจักรอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องให้สามารถระบายน�า้ออกจากพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน�า้ แม่น�้า และทะเล รวมทั้งพัฒนา

ระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการน�้าเสีย 

๕.๗	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ

	 ๕.๗.๑	 รักษาคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ	

ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน	และลงทุนในอินเทอร์เน็ต	เกตเวย์	และเทคโนโลยีสื่อสาร

ไร้สายในระบบ	 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเช่ือมต่อ 

จ�านวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน 

การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ สนบัสนนุนโยบายด้านสงัคม อาทิ การบรกิารด้านการศกึษา 

และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน

 ๕.๗.๒	 พัฒนาการอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า	 การน�าเข้าส่งออก		

และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเช่ือมโยง 

การค้า การช�าระเงิน และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปัน 

ทรัพยากรหรือพื้นที่ในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด�าเนินงาน  

อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

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

ระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน�าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์

และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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 ๕.๗.๓	 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ	

รายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

และจูงใจให้เกิดการค้าผ ่านช่องทางออนไลน์ ด ้วยการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการด�าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มการค้า

ออนไลน์ พฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารท่ีเก่ียวข้อง อาทิ โลจสิตกิส์ และระบบการช�าระเงนิ ให้ได้มาตรฐานสากล 

เชือ่มโยงและบรูณาการฐานข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรฐัเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ รวมถงึ 

ส่งเสริมการก�ากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาด ตลอดจน 

ช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งยกระดับ

มาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

๕.๘	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรม	

	 ๕.๘.๑	 พฒันาสภาพแวดล้อมและระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี		

การวิจัยและพัฒนา	 และนวัตกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนา 

ต่อยอดจากผลการวิจัยให้น�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น และมีกลไก

ด�าเนินการที่บูรณาการทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้ม ี

ขดีความสามารถในการแข่งขนัทีส่งูข้ึน พร้อมทัง้พฒันาระบบข้อมลูและตวัชีว้ดัภายใต้กรอบขดีความสามารถ

ในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

	 ๕.๘.๒	 สร้างระบบจดัการข้อมลูเพือ่รองรบัการบรหิารจดัการงานวิจยัอย่างมีประสทิธภิาพ  

ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ 

ในการส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุง

กฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

	 ๕.๘.๓	 เสรมิสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ที่มีอยู ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานท่ีเป็นปัจจัยน�าไปสู ่ 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง และสามารถน�าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศ

ให้มากที่สุด

 ๕.๘.๔	 สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน	 ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน	

ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ีวจัิยและนวตักรรมในระดบัต้นน�า้ โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏบัิตกิารน�าร่อง 

ทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพฒันาเศรษฐกจิภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน 

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

เอกชนไปพร้อมกัน
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๕.๙	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	

	 ๕.๙.๑	 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	 อาทิ เศรษฐกิจ 

แบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการยคุใหม่สามารถพฒันาแอปพลเิคชนั นวตักรรม สนิค้าและบรกิารทีห่ลากหลาย

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

 ๕.๙.๒	 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท้ังในภาคการผลิต	

และบริการให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

และตลาด รวมทัง้สนบัสนุนการเตบิโตของวสิาหกิจเริม่ต้น โดยพฒันาระบบนเิวศทีเ่อือ้อ�านวยต่อการด�าเนนิธุรกจิ 

โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป

 ๕.๙.๓	 ส่งเสรมิเยาวชนและบทบาทสตรใีนการเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	

ยุคใหม่	 โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

แหล่งเงนิและการระดมทนุ เพือ่กระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน�าเสนอแนวคดิ พฒันาแอปพลเิคชนั 

นวัตกรรม และด�าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

	 ๕.๙.๔	 ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข ้ามาช่วยบ่มเพาะผู ้ประกอบการขนาดกลาง	

และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมข้ันสูง และเปิดโอกาส 

ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถท�างานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๑.	 เศรษฐกิจมหภาค	การเงินและการคลัง	

	 ๑.๑	 การด�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวน	

ของเศรษฐกจิโลก โดยด�าเนนิมาตรการช่วยเหลอื เยยีวยา ฟ้ืนฟแูละบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

  ๑.๑.๑	 ด�าเนินมาตรการเสริมสภาพคล่องให้แก่	

ผู้ประกอบการและประชาชน ได้แก่ 

   (๑) เ ลื่ อนการช� า ระภาษี  โดยขยาย 

ก�าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 

จ�านวน ๑๖๕,๙๓๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๓ และจ�านวน ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท 

ในปี ๒๕๖๔ 

   (๒)	 เร่งการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยคืนสภาพคล่องแล้ว 

จ�านวน ๙๔,๖๐๙ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๓ และจ�านวน ๖๐,๙๘๓ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๓)	 ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ส�าหรับเงินได้ท่ีจ่ายตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓- 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จากอัตราร้อยละ ๓ เหลือร้อยละ ๑.๕ และส�าหรับเงินได้ที่จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จากอัตราร้อยละ ๓ และร้อยละ ๕ เหลือร้อยละ ๒	 ซึ่งได้เสริมสภาพคล่องไปแล้ว 

จ�านวน ๒๘,๕๒๑ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๓ และจ�านวน ๓๓,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ 

เสริมสภาพคล่อง
ให้แก่ผู้ประกอบการ

และประชาชน 
เช่น เลื่อนช�าระภาษี เร่งคืนภาษี 

ลดอัตราภาษี
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   (๔) สร้างแรงจูงใจ	 เช่น มาตรการน�าเข้าและบริจาคยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ 

ด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน�าเข้า และยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับการบริจาค 

ให้แก่สถานพยาบาล และมาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานโดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึง่คงการจ้างงาน 

ของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนและได้รับค่าจ้างไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หักรายจ่ายค่าจ้างได้ ๓ เท่า 

   (๕) ส่งเสริมการลงทุนและปรับปรุงสถานประกอบการ	ได้แก่ ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  

โดยให้บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลหกัรายจ่ายการลงทนุในเครือ่งจกัรได้ ๒.๕ เท่า	สนบัสนนุการปรบัปรงุกจิการโรงแรม 

โดยให้บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจโรงแรมหักรายจ่ายส�าหรับการต่อเติมเปลี่ยนแปลง  

ขยายออกโรงแรมได้ ๒.๕ เท่า

  ๑.๑.๒ ด�าเนินโครงการเพื่อเยียวยาประชาชน ประกอบด้วย

โครงการ/มาตรการ รายละเอียด ผลการด�าเนินการ

โครงการเพื่อช่วยเหลือ	
เยียวยา	และชดเชย
ให้แก่ประชาชน	
ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
หรือโครงการเราไม่ทิ้งกัน

-	กลุ่มเป้าหมาย	ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ
จากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการ
ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ประมาณ ๑๕.๒๗ ล้านคน
- วัตถุประสงค์	เยียวยากลุ่มเป้าหมายภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
-	แนวทางการด�าเนินการ	ชดเชยรายได้
ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ จ�านวน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน รวมเป็นเงิน
จ�านวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน 
คิดเป็นวงเงินประมาณ ๒๒๘,๙๑๙ ล้านบาท
-	ระยะเวลา เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓

มีจ�านวนผู้ได้รับสิทธิประมาณ 
๑๕.๒๗ ล้านคน คิดเป็นวงเงิน
ประมาณ ๒๒๘,๙๑๙ ล้านบาท

โครงการเพื่อช่วยเหลือ	
เยียวยา	และชดเชย
ให้แก่ประชาชน	
ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
จ�านวน ๑.๐๓ ล้านคน
- วัตถุประสงค์	ช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
เยียวยาจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วง
ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งท�าให้
กลุ่มคนดังกล่าวมีรายได้ลดลงและไม่สามารถ
หารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้
-	แนวทางการด�าเนินการ	จ่ายเงินเยียวยา 
จ�านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 
๓ เดือน รวมเป็นเงิน จ�านวน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน 
มีผู้ได้รับสิทธิตามโครงการ คิดเป็นวงเงินประมาณ 
๓,๐๘๐ ล้านบาท
-	ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๓

มีผู้ได้รับสิทธิตามโครงการ 
จ�านวน ๑.๐๓ ล้านคน 
คิดเป็นวงเงินประมาณ 
๓,๐๘๐ ล้านบาท
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๑.๑.๓ ด�าเนนิโครงการ/มาตรการเพือ่รักษาระดบัการบริโภคภายในประเทศ	รวมทัง้ลดภาระค่าครองชีพ	

และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-๑๙	ในปี	๒๕๖๓	และปี	๒๕๖๔ เช่น

โครงการ/
มาตรการ วัตถุประสงค์/แนวทางการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินการ

โครงการเพิ่ม
ก�าลังซื้อให้แก่ผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

- กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

จ�านวน ๑๔ ล้านคน

- วัตถุประสงค์ เพิ่มก�าลังซื้อให้แก่

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- แนวทางการด�าเนินการ ช่วยเหลือวงเงิน

ค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จ�าเป็น

จากร้านธงฟ้าราคาประหยัด

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) 

จ�านวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 

เป็นระยะเวลา ๓ เดือน อย่างไรก็ตาม 

การด�าเนินโครงการระยะที่ ๓ ได้ปรับเปลี่ยน

วงเงินเป็น ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 

และขยายระยะเวลาการด�าเนินการ

เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

- ระยะเวลา 

ระยะที่ ๑ : เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ระยะที่ ๒ : เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔

ระยะที่ ๓ : เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

วัน/เดือน/ปี
จ�านวน
ผู้ใช้สิทธิ
(ล้านคน)

มูลค่า
การใช้สิทธิ
(ล้านบาท)

ระยะที่	๑	(ต.ค-ธ.ค.	๖๓)

๘-๓๑ ต.ค. ๑๓.๕๑ ๖,๗๔๗.๔๒

๑-๓๐ พ.ย. ๑๓.๖๑ ๖,๗๙๖.๗๐

๑-๓๑ ธ.ค. ๑๓.๖๑ ๖,๗๙๗.๑๗

รวม ๒๐,๓๔๑.๒๙

ระยะที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔)

๑-๓๑ ม.ค. ๑๓.๕๙ ๖,๗๙๑.๘๒

๑-๒๘ ก.พ. ๑๓.๔๒ ๖,๖๙๔.๘๐

๑-๓๑ มี.ค. ๑๓.๐๐ ๖,๔๕๖.๘๗

รวม ๑๙,๙๔๓.๔๙

ระยะที่ ๓ (ก.ค.-ธ.ค. ๖๔)

๑-๓๑ ก.ค. ๑๓.๓๔ ๒,๖๖๑.๑๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔



นโยบายข้อ ๕
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน76

โครงการ/
มาตรการ วัตถุประสงค์/แนวทางการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินการ

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๑ 
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ไม่เกิน ๑๐ ล้านคน
- วัตถุประสงค์ เพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ประชาชน
- แนวทางการด�าเนินการ ประชาชนได้รับสิทธิ
ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ ๕๐ ส�าหรับค่าอาหาร 
เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึง 
สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ยาสูบ ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน 
หรือไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน โดยจะต้อง
ช�าระเงินผ่านระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส ์
โดยภาครัฐ (G-Wallet) บนแอปพลิเคชัน  
“เป๋าตัง” กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 
ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
- ระยะเวลา : ๒๓ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

การด�าเนินโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๑

และระยะที่ ๒ ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

พบว่า มร้ีานค้าลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการฯ 

และรับช�าระเงินด้วยแอปพลิเคชัน 

“ถุงเงิน” จ�านวน ๑.๐๙ ล้านร้าน 

ทัง้นี ้มีผู้ใช้สิทธิรวมจ�านวน ๑๔.๗๙ ล้านคน 

มียอดการใช้จ่ายรวม 

จ�านวน ๑๐๒,๐๖๕ ล้านบาท แบ่งเป็น

เงินที่ประชาชนจ่าย จ�านวน ๕๒,๒๕๑ ล้านบาท 

และภาครัฐร่วมจ่าย จ�านวน ๔๙,๘๑๔ ล้านบาท

ระยะที่ ๒
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ไม่เกิน ๑๕ ล้านคน
-  แนวทางการด�าเนินการ ประชาชนได้รับสิทธ ิ
ไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 
๓,๕๐๐ บาทต่อคน ประกอบด้วย
 (๑) ผู้ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่งเดิม  
ไม่เกิน ๑๐ ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุน
จากรัฐเพิ่มเติมคนละ ๕๐๐ บาท
 (๒) ผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เกิน ๕ ล้านคน  
จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐ 
คนละ ๓,๕๐๐ บาท
-  ระยะเวลา : ๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ระยะที่ ๓
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ไม่เกิน ๓๑ ล้านคน
- แนวทางการด�าเนินการ ประชาชนได้รับสิทธิ
ไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน 
หรือไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อคน ในแต่ละรอบ 
รอบละ ๓ เดือน หรือไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน
- ระยะเวลา : ๑ กรกฎาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

มีผู้ประกอบการลงทะเบียน 

เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑.๒ ล้านคน  

มีผู้มีสิทธิสะสม จ�านวน ๒๒.๘๘ ล้านคน

โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม  

จ�านวน ๔๘,๑๓๖ ล้านบาท แบ่งเป็นเงิน 

ที่ประชาชนจ่ายสะสม จ�านวน ๒๔,๓๘๕.๖ ล้านบาท 

และรัฐร่วมจ่ายสะสม จ�านวน ๒๓,๗๕๐.๔ ล้านบาท 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

โครงการ/
มาตรการ วัตถุประสงค์/แนวทางการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินการ

มาตรการ
ช้อปดีมีคืน

- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ประมาณ ๓.๗ ล้านคน
- วัตถุประสงค์ กระตุ้นการบริโภค
ในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ ผ่านกลุ่ม
ผู้มีความสามารถในการใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยบรรเทา 
ภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษีเงินได้ 
และยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งส่งเสริม
การผลิตสินค้าท้องถิ่น
- แนวทางการด�าเนินการ ลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าใช้จ่าย
ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในประเทศ
ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม รวมถึงหนังสือ e-Book 
และค่าสินค้า OTOP ตามจ�านวนที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับการซื้อสินค้า
และรับบริการ
- ระยะเวลา ๒๓ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
จ�านวน ๒๓,๘๖๖.๙๕ ล้านบาท

โครงการเราชนะ - กลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม ได้แก่ 
๑) กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
๒) กลุ่มผู้มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
๓) กลุ่มผู้ลงทะเบียนออนไลน์
ผ่าน www.เราชนะ.com และ 
๔) กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
- วัตถุประสงค์ ช่วยเหลือด้วยการลดภาระ
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่
- แนวทางการด�าเนินการ สนับสนุนวงเงิน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนจ�านวนไม่เกิน 
๙,๐๐๐ บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ผ่านช่องทางการสนับสนุนวงเงิน ๓ ช่องทาง 
ประกอบด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แอปพลิเคชัน 
“เป๋าตัง” และบัตรประจ�าตัวประชาชน 
โดยจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ เพื่อน�าไปใช้ช�าระ
ค่าสินค้าหรือบริการกับผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถสะสม
เพื่อใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
- ระยะเวลา เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ 
ประมาณ ๓๓.๒ ล้านคน 
มีผู้ใช้จ่ายตามโครงการ 
ประมาณ ๓๒.๘ ล้านคน 
วงเงินรวม ๒๗๓,๔๘๒ ล้านบาท
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โครงการ/
มาตรการ วัตถุประสงค์/แนวทางการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินการ

โครงการเพิ่ม
ก�าลังซื้อให้แก่
ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ

- กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
เป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ไม่มีสมาร์ทโฟน ท�าให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” ได้ รวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถ
เดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่าย
วงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้) 
และได้รับสิทธิเราชนะกลุ่มผู้ที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประมาณ ๒.๕ ล้านคน
- วัตถุประสงค์ เพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
- แนวทางการด�าเนินการ ช่วยเหลือค่าซื้อสินค้า 
จากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ
จากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ
คนละครึ่ง ระยะที่ ๓ ผ่านบัตรประจ�าตัวประชาชน
ของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
จ�านวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 
ระยะเวลา ๖ เดือน
- ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

มีผู้ใช้สิทธิ จ�านวน ๘๕๒,๔๙๐ คน 
และมีมูลค่าการใช้สิทธิ จ�านวน ๑๖๙.๑๕ ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ
ไม่เกิน ๔ ล้านคน
- วัตถุประสงค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการบริโภค
ภายในประเทศผ่านผู้มีก�าลังซื้อและสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แนวทางการด�าเนินการ ประชาชนที่ช�าระ
สินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ท�าผม 
ท�าเล็บ ผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน 
“เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 
ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๖๔ จะได้รับวงเงินสนับสนุน
ในรูปแบบของบัตรก�านัลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Voucher) โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะน�ามาค�านวณสิทธิ 
e-Voucher ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
สามารถใช้จ่ายด้วย e-Voucher ได้ตั้งแต่
วันที่ ๗ สิงหาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
- ระยะเวลา ๑ กรกฎาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

มีผู้ได้รับสิทธิ จ�านวน ๔๖๒,๙๕๒ คน 
ยอดใช้จ่ายสะสม จ�านวน ๘๓๐.๖ ล้านบาท 
คิดเป็นมูลค่า e-Voucher ๗๙.๔ ล้านบาท 
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เห็นชอบให้ปรับลดจ�านวนประชาชน
ผู้ได้รับสิทธิเหลือไม่เกิน ๑.๔ ล้านคน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 	 ๑.๑.๔	 ช่วยเหลือผู ้ประกอบการและประชาชน	
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบรรเทาภาระหนี้สิน เช่น
   (๑)	 สนับสนุนสินเช่ือในอัตราดอกเบี้ย	
เป็นธรรมให้กลุ ่มประชาชนฐานราก/ผู ้ประกอบการรายย่อย	
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	
ให้มเีงินทนุหมนุเวยีนเพ่ือเสริมสภาพคล่องรวมมากกว่า ๓.๒ ล้านราย 
เป็นเงนิ ๕๖,๖๘๐ ล้านบาท โดยผ่อนปรนหลกัเกณฑ์การอนมุตัสินิเช่ือ 
ให้กับผู้ท่ีไม่มีเครดิต ไม่มีประวัติทางการเงิน ส่งผลให้มีประชาชน
ฐานราก/ผูป้ระกอบการรายย่อยทีไ่ม่สามารถเข้าถงึสนิเชือ่ในระบบ
ได้รับโอกาสเข้าถึงสินเชื่อประมาณ ๒.๕๓ ล้านราย
   (๒)	 สนบัสนนุสินเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ให้ผูป้ระกอบการ	SMEs	รายย่อย	ทีไ่ด้รบัผลกระทบโควดิ-๑๙
ประมาณ ๒๔,๐๐๐ ราย คิดเป็นเงินจ�านวน ๑๖๒,๕๑๙  ล้านบาท 
   (๓)	 สนบัสนนุการสร้างโอกาสให้กับประชาชนฐานราก/ผูป้ระกอบการรายย่อย	ทีไ่ม่สามารถ
ขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้สินเช่ือปกติด้วยการให้สินเช่ือจ�าน�าทะเบียนรถ โดยสามารถปรับลด 
อัตราดอกเบี้ยจ�าน�าทะเบียนรถในตลาดจากร้อยละ ๒๔ ต่อปี เป็นร้อยละ ๑๖-๑๘ ต่อปี มีผู้ได้รับประโยชน์  
๓.๕ ล้านราย
   (๔)	 สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู ้ประกอบการ	 SMEs ท่ีขาดสภาพคล่องแต่มีที่ดิน 
เป็นหลักทรัพย์ โดยออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” ซึ่งผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อ จ�านวน ๑,๗๘๗ ราย 
เป็นเงินจ�านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มเติม 
ผ่านโครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ SMEs มทีี ่มเีงนิ โดยมผีูป้ระกอบการได้รบัสนิเชือ่ จ�านวน ๕๖๙ ราย เป็นเงนิจ�านวน 
๔,๐๕๒ ล้านบาท 
   (๕)	 จัดท�ามาตรการพักช�าระหนี้เงินต้น	
และดอกเบี้ยอัตโนมัต ิส�าหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ 
และสินเชือ่ SMEs โดยในปี ๒๕๖๓ มลีกูค้าเข้าร่วมมาตรการมากกว่า 
๒.๕ ล้านราย และในปี ๒๕๖๔ มีมาตรการผ่อนปรนการช�าระหนี้
เพิม่เตมิส�าหรบัลกูค้าในพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ ๒๘ จงัหวดัและพืน้ทีอ่ืน่ 
(แล้วแต่กรณคีวามรุนแรงท่ีได้รบัผลกระทบ) รวมถึงลกูหน้ีทีไ่ม่สามารถ
ช�าระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้เดิมได้ ซึ่งมีลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการ
กว่า ๐.๘๑ ล้านราย เป็นเงินจ�านวน ๔๒๗,๐๐๐ ล้านบาท
   (๖) ให้สินเช่ือแก่ผู ้ประกอบการ	 SMEs	 เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนส�าหรับริเริ่ม	
หรือขยายการส่งออก โดยสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ SMEs จ�านวน ๓๒,๖๖๓ ล้านบาท 
และมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ จ�านวน ๓,๕๕๖ ราย
	 	 	 (๗)	 สนับสนุน	 SMEs	 รายย่อยผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
(ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้ว 
จ�านวน ๒,๐๕๘ ราย วงเงิน ๓,๔๑๖.๕๓ ล้านบาท 
   (๘) สนบัสนนุสนิเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกจิชุมชน (ระยะเวลาโครงการตัง้แต่วนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม 
๒๕๖๐-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการ จ�านวน ๑,๙๙๑ ราย วงเงิน ๔,๗๑๘.๗๒ ล้านบาท

สนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่าให้แก่ SMEs

๒๔,๐๐๐ ราย

SMEs เข้าร่วมมาตรการ
พักช�าระหนี้เงินต้น

และดอกเบี้ยอัตโนมัติ
มากกว่า ๒.๕ ล้านราย
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   (๙) สนบัสนนุสินเชือ่เพือ่ช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาด	

ของโควิด-๑๙	รายเล็ก	Extra	Cash (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยข้อมูล  

ณ วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ จ�านวน ๔,๓๐๕ ราย วงเงนิ ๗,๔๕๙.๙๔ ล้านบาท

   (๑๐)	 ให้สินเช่ือแก่ผู ้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือ		

และฟ้ืนฟผููป้ระกอบธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๔  

(ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔-๙ เมษายน ๒๕๖๖) โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ จ�านวน ๗๖๕ ราย วงเงิน ๑,๒๐๐.๓๑ ล้านบาท

	 	 	 (๑๑)	 ให้สินเชื่อ	 เสริมพลัง	 สร้างอนาคต	 SMEs	 ไทย	 ภายใต้สินเช่ือของกองทุนพัฒนา	

เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  

โดยข้อมลู ณ วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ จ�านวน ๒๔๖ ราย วงเงิน ๙๙๙.๙๒ ล้านบาท

   (๑๒)	 สนับสนุนสินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม	ระยะที่	๓ โดยให้บริการทางการเงิน 

ตามหลักศาสนาอิสลาม (หลักชะรีอะฮ์) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต 

ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro-entrepreneurs, Small and Medium-sized 

Enterprises: MSMEs) มุสลิม ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ จ�านวน ๒,๗๕๙ ราย  

วงเงิน ๓๗๒ ล้านบาท

   (๑๓) สนับสนุนสินเชื่อมุสลิมและสินเชื่อสนับสนุนชายแดนภาคใต้รายย่อย วงเงินไม่เกิน 

๒๐ ล้านบาท โดย ณ เดือนมถุินายน ๒๕๖๔ ได้ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ จ�านวน ๑,๖๔๓ ราย วงเงนิ ๑,๖๗๐ ล้านบาท

	 	 ๑.๑.๕	 ให้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์	 ส�าหรับสุราสามทับท่ีน�าไปแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิต 

เจลแอลกอฮอล์ให้มากขึ้นเพ่ือให้มีปริมาณที่เพียงพอและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในราคาท่ีเหมาะสม 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

  ๑.๑.๖	 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับเครื่องบินไอพ่น	

จากเดมิ ๔.๗๒๖ บาทต่อลติร เหลอื ๐.๒๐ บาทต่อลติร ออกไปจนถงึวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เพือ่ช่วยเหลอืสายการบนิ 

ให้มีสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

	 ๑.๒	 การก�ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง	 ติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัย 

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	 เช่น จัดท�ารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ�าปีงบประมาณ และติดตาม 

และรายงานสัดส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

	 ๑.๓	 การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ	

	 	 ๑.๓.๑	 ปรับปรุงกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีจากบริการ	

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Service)	 โดยก�าหนดให้ผู ้ให้บริการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม 

ทีม่รีายได้เกินกว่า ๑.๘ ล้านบาทต่อปี จากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ 

ในประเทศไทยซ่ึงไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค ่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงรายการ  

และน�าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคาดว่าจะท�าให้จัดเก็บภาษีได้เพิ่มข้ึน

ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท

ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อจัดเก็บภาษีจากบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
คาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 

๕,๐๐๐ ล้านบาท
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๑.๓.๒ ตดิตามเงนิน�าส่งรายได้แผ่นดนิของรฐัวสิาหกจิและกจิการทีก่ระทรวงการคลงัถอืหุน้ต�า่กว่า	

ร้อยละ	๕๐	ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการน�าส่งรายได้แผ่นดนิ จ�านวน ๑๒๓,๐๒๒ ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ ๗๗ 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายทั้งปี จ�านวน ๑๕๙,๘๐๐ ล้านบาท

  ๑.๓.๓ ตดิตามการเบกิจ่ายงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิ 
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง (ที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิก�ากบัดแูลโดยตรง) มีผลการเบกิจ่าย 
งบลงทุนสะสมเป็นไปตามแผน โดยสามารถเบิก จ่ายได ้  
จ�านวน ๒๑๐,๔๑๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
  ๑.๓.๔ ให้เงินอุดหนนุบรกิารสาธารณะเพือ่ลดภาระ	
ค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย	 โดยในปีงบประมาณ  
พ . ศ .  ๒๕๖๔  ไ ด้ อุ ด หนุ น ก า ร ร ถ ไฟแห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย  
จ�านวน ๒,๘๘๗ ล้านบาท และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
จ�านวน ๒,๓๓๘ ล้านบาท 
  ๑.๓.๕ พัฒนา โครงการ โครงสร ้ า งพื้ น ฐ าน	
จากการลงทุนของภาครฐัและเอกชนเฉลีย่ปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท		
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อนมุตัแิล้ว จ�านวน ๓ โครงการ 
ได ้ แ ก่  โ คร งการบริ ห า รจั ดการ ท่ า เ ที ยบ เ รื อสาธารณะ 
เพือ่ขนถ่ายสนิค้าเหลว (๑๖,๐๙๖ ล้านบาท) โครงการศนูย์เปลีย่นถ่าย
รปูแบบการขนส่งสนิค้าเชยีงของ จังหวดัเชยีงราย (๒,๘๖๕ ล้านบาท)  
และโครงการทาง พิ เศษสายกะทู ้ ป่ าตอง  จั งหวั ด ภู เ ก็ต  
(๑๔,๔๖๙ ล้านบาท)

	 ๑.๔	 การปฏิรูประบบการออม	
	 	 ๑.๔.๑	 ออกพันธบัตรออมทรัพย ์ เ พ่ือส่งเสริม	
การออมภาคประชาชน	 เพื่อให้มีทางเลือกในการออม การลงทุน  
และได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเส่ียงจาก 
ความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้มีการจ�าหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “เราชนะ” และ “ยิ่งออมยิ่งได้”  
วงเงินรวม ๑๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  และเปิดให้มีการซื้อขายพันธบัตร
ออมทรพัย์ในตลาดรอง และยกระดับบรกิารภาษผ่ีานวอลเลต็ สบม. 
(สะสมบอนด์มัง่คัง่) บนแอปพลเิคชนั “เป๋าตงัค์” ร่วมกบัหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้วอลเลต็ สบม. เป็น One-Stop Service ทีต่อบโจทย์ 
การออม การลงทุนส�าหรับประชาชนอย่างแท้จริง  

 รัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง
มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
กว่า ๒๑๐,๔๑๙ ล้านบาท 

คิดเป็น ๙๖%

จ�าหน่ายพันธบัตร
ออมทรัพย์พิเศษ

รุ่น “เราชนะ” 
และ “ยิ่งออมยิ่งได้”

วงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
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	 	 ๑.๔.๒ ส่ง เส ริมการออมและการสร ้ างวินั ย	
ทางการเงินแก่เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชนฐานราก	 โดยอบรม 
ให ้ความรู ้ทางการเงินแก่กลุ ่มเป้าหมายผ่านการด�าเนินการ  
เช่น โครงการธนาคารโรงเรียน ๑,๒๓๒ แห่ง ซึ่งพบว่านักเรียน 
ในโครงการธนาคารโรงเรียนมีคะแนนทักษะทางการเงินสูงกว่า 
กลุ ่มเปรียบเทียบ การจัดท�าคลังความรู ้ด้านการออมมากกว่า  
๗๐ หลักสูตร การจัดท�าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริม 
การออม และการวางแผนทางการเงินให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ความรู้ทางการเงินได้สะดวกและรวดเร็ว
  ๑.๔.๓ เพ่ิมสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงในการด�ารงชีวิตของประชาชน  
กลุม่แรงงานนอกระบบทีม่ถีงึ ๒๐ ล้านคนทัว่ประเทศ จะได้มีเงินไว้ใช้อย่างพอเพยีงเมือ่เข้าสูย่ามชราภาพหลงัอาย ุ๖๐ ปี 
โดยได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินบ�านาญ ท้ังนี้ ปัจจุบันกองทุนการออมแห่งชาติมีจ�านวนสมาชิก (สะสม) 
จ�านวน ๒.๔๔ ล้านคน 

	 ๑.๕	 การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย
	 	 ๑.๕.๑ บูรณาการข้อมูลและจัดท�า	 Dashboard	 ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือน�ามาวิเคราะห์และออกแบบ
และจัดสรรนโยบายสวัสดิการต่าง	 ๆ	 เพื่อช่วยลดความยากจนและความเหลื่อมล�้า โดยน�าข้อมูลจากโครงการ 
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๔.๖ ล้านคน มาจัดท�าฐานข้อมูล 
และน�าไปเป็นข้อมลูประกอบส�าหรบัการด�าเนนินโยบายส�าคญัต่าง ๆ  ของรฐับาลในปี ๒๕๖๓ เช่น โครงการเพือ่ช่วยเหลอื 
เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยฐานข้อมูลจะได้รับ 
การปรบัปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม�า่เสมอเพือ่ช่วยให้การด�าเนินนโยบายมปีระสทิธภิาพ สามารถจดัสรรสวสัดกิาร 
ได้เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือบัตรสวัสดิการมากขึ้น นอกจากนี้ ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการ 
ได้น�าไปต่อยอดและบูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลอื่น เช่น ฐานข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ฐานข้อมูล 
ปัญหาโครงสร้างพืน้ฐานของเศรษฐกจิและสงัคมระดบัหมูบ้่านของคณะกรรมการชนบทไทย ฐานข้อมลูของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และฐานข้อมูลเกษตรกร ทั้งนี้ การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
จะช่วยท�าให้ฐานข้อมลูมปีระโยชน์มากขึน้ ต่อยอดเป็นข้อมลูทีม่คุีณค่า และท�าให้เหน็ปัญหาท่ีหลากหลายมติมิากยิง่ขึน้
  ๑.๕.๒ จัดท�า	 Dashboard	 โครงการคนละครึ่ง โดยน�าข้อมูลการท�าธุรกรรมผ่าน G-Wallet  
บนแอปพลเิคชนั “เป๋าตงั” กบัร้านค้าทีต่ดิตัง้แอปพลเิคชนั “ถงุเงนิ” มาสร้างฐานข้อมลู และจดัท�าเป็น Dashboard 
ที่แสดงข้อมูลการใช้จ่ายในมิติต่าง ๆ เช่น อายุของผู้ใช้จ่าย ระยะเวลาการใช้จ่าย จังหวัดที่ใช้จ่าย ประเภทร้านค้า  
ซึง่เป็นประโยชน์ส�าหรับการติดตามผลการด�าเนินโครงการและสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไป
	 	 ๑.๕.๓	 พัฒนาแพลตฟอร ์มดิ จิ ทัลเพื่อสนับสนุน	
การให้บริการทางการเงิน	 โดยสนับสนุนการให้บริการสินเช่ือ 
การพักช�าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโควดิ-๑๙ ผ่าน Mobile Banking โดยมปีระชาชนได้รบัความช่วยเหลอื 
มากกว่า ๒ ล้านราย
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๒.	 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	

	 ๒.๑	 การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	และเศรษฐกิจสีเขียว	

[Bio-Circular-Green	(BCG)	Economy]	

	 	 ๒.๑.๑ ด�าเนินโครงการ	 Big	 Rock เพื่อขับเคล่ือน 

แผนปฏิบัติการด ้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จ�านวน ๔๗ โครงการ โดยมีตัวอย่าง 

ผลส�าเร็จ เช่น ภาคการเกษตร มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ

โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร ์

แบบเครือข ่ายไร ้สายเพ่ือการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ 

และระบบการให้น�้าตามสภาวะความต้องการของพืชในระบบ 

แปลงเปิดส�าหรบัไม้ผลใน ๓๙ ชมุชน ๑๔ จงัหวดั รวมพืน้ที ่๑,๓๕๔ ไร่ 

ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตร จ�านวน ๙๐ ล้านบาท 

	 	 ๒.๑.๒	 ยกระดบัอตุสาหกรรมเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว	

(Green	 Industry:	 GI)	 มีการถ ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

ที่สะอาดระดับรายสาขา ลดปริมาณน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม  

และส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว จ�านวน ๒๒ โรงงานส่งเสริม 

และยกระดับโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามยัง่ยนืด้วยระบบการจดัการ

สิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จ�านวน ๒๒ โรงงาน  

ส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

จ�านวน ๑๒๕ โรงงาน และรับรองโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับ

เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว จ�านวน ๑,๙๙๒ ราย

รับรอง
โรงงานอุตสาหกรรม

สีเขียว

๑,๙๙๒ ราย



นโยบายข้อ ๕
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน84

	 	 ๒.๑.๓	 ส่งเสรมิและพัฒนาเทคโนโลยรีไีซเคลิเพือ่พฒันาของเสยีเป็นทรพัยากรทดแทนด้านแร่และโลหะ	

ของประเทศและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 มีการด�าเนินการ  

เช่น ๑) ส่งเสริม	 พัฒนา	 และต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล โดยส�ารวจศึกษาและคัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือน 

และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะในพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน ๗ ชนิด  

และจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารถ่ายทอดเทคโนโลยรีไีซเคิลให้แก่ผูป้ระกอบการและผู้ทีส่นใจ จ�านวน ๓๖๖ ราย (เป้าหมาย 

๒๐๐ ราย) และ ๒) เตรียมความพร้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ซึ่งมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่ได้รับการเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน จ�านวน ๕ ราย  

รวมทั้งมีการจัดท�าคู่มือและระบบการประเมินประสิทธิภาพด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

  ๒.๑.๔	 พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	

(Bioeconomy:	 Non-food) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

โดยใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย ปี ๒๕๖๓ 

จ�านวน ๑๐ ผลติภณัฑ์ เช่น ผ้ากนัเป้ือน/เสือ้กาวน์แบบใช้ครัง้เดียวท้ิง 

ถุงพลาสติกชีวภาพ ถุงมือพลาสติก กระปุกครีม แผ่นกรอง 

หน้ากากอนามยั พ้ืนทางเดนิจากเศษวสัดทุางธรรมชาต ิและเช้ือเพลงิ 

ชีวมวลอัดเม็ด และปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

จ�านวน ๗ ผลติภณัฑ์ ได้แก่ ถงุฟิล์มพลาสตกิใช้ส�าหรบับรรจอุาหารสด 

ถุงซองน�้าตาล ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ เซิร์ฟสเก็ต เหล้ารัม ลิปบาล์ม

ที่มีส่วนผสมจากไขอ้อย สบู่เหลว ผสมสควาเลนและเยื่อสกัด 

จากชานอ้อย รวมทั้งอยู่ระหว่างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชีวภาพเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวตักรรมทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์ชวีภาพจากอ้อยและน�า้ตาลทราย รวมทัง้เชือ่มโยงงานวจิยัสูภ่าคอตุสาหกรรม 

ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมชีวภาพของไทยมีการลงทุนมากขึ้นและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๒.๑.๕	 เพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย	มีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อย โดยได้อ้อยสายพันธุ์ใหม่

จ�านวน ๔ สายพันธุ์ ได้แก่ ฝอยทอง ทองเอก ทองหยอด และทองหยิบ สามารถให้ผลผลิตอ้อย ๑๖-๒๐ ตันต่อไร่  

และสามารถน�าไปส่งเสรมิให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยแต่ละภมูภิาคเพือ่ปลกูทดแทนอ้อยสายพนัธุเ์ดมิ ส่งผลให้เกษตรกร

ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มข้ึน นอกจากน้ัน	 มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย  

จ�านวน ๘ ศูนย์ และพฒันาห้องปฏบิตักิารกลางเพือ่การทดสอบโรคและแมลงศตัรอู้อย โดยได้ตรวจวินจิฉัยและทดสอบโรค 

และแมลงศัตรูอ้อย จ�านวน ๒๙๘ ตัวอย่าง และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูอ้อย  

จ�านวน ๘๑๗ ราย รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ

เกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยวเิคราะห์ตวัอย่างดนิให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย จากปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จ�านวน ๗,๕๕๔ ตวัอย่าง

	 	 ๒.๑.๖	 ก�าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)	และมาตรฐานการตรวจสอบและรบัรองแห่งชาติ	

(มตช.)	 ที่เกี่ยวข้องกับ	 BCG	จ�านวน ๔๙ มาตรฐาน แบ่งเป็น มาตรฐานเศรษฐกิจชีวภาพ จ�านวน ๘ มาตรฐาน 

มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน จ�านวน ๑ มาตรฐาน และมาตรฐานเศรษฐกิจสีเขียว จ�านวน ๔๐ มาตรฐาน

  ๒.๑.๗	 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย มีความคืบหน้าที่ส�าคัญ ดังนี้

มาตรการ ความคืบหน้าที่ส�าคัญ

มาตรการขจัดอุปสรรค

การลงทุนและสร้างปัจจัย

สนับสนุน

- ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงก�าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเพิ่มกิจการอุตสาหกรรมชีวภาพ ๓ ประเภท ในบัญชี

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ล�าดับที่ ๔๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ

หลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

- อยู่ระหว่างปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย พ.ศ. .... 

และปรับปรุงกฎกระทรวงก�าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการเพิ่มกิจการอุตสาหกรรมชีวภาพ ประกอบด้วย 

พลาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว 

และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

มาตรการเร่งรัดการลงทุน

ภายในประเทศ

มีโครงการที่ด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว จ�านวน ๑ โครงการ 

มูลค่าการลงทุน ๑,๒๐๐ ล้านบาท โครงการที่เจรจาร่วมทุนส�าเร็จแล้ว 

จ�านวน ๑ โครงการ มูลค่าการลงทุน ๒๑,๔๓๐ ล้านบาท 

และโครงการที่อยู่ระหว่างแผนการลงทุน จ�านวน ๔ โครงการ 

มีมูลค่าการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ ล้านบาท

มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพให้แก่ผู้ผลิต 

(Converter) แล้ว จ�านวน ๔ ราย รวม ๔๒ ใบรับรอง โดยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์

หลอดพลาสติก ถุงขยะ ถุงหูหิ้ว ถุงซิป ฟิล์มปิดฝาแก้ว แก้วพลาสติก 

และฝาพลาสติก

มาตรการสร้างเครือข่าย

ในรูปแบบของศูนย์กลาง

ความเป็นเลิศด้านชีวภาพ 

: Center of Bio Excellence 

(CoBE)

ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

จ�านวน ๓๒ ราย มีผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้นแบบ ๒๐ ผลิตภัณฑ์ 

และอบรมหลักสูตรการปฏิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพ มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๓๓๕ ราย
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  ๒.๑.๘	 ด�าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม 

ให้เป็นปัจจุบันและพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่ส�าคัญด้านอุตสาหกรรมชีวภาพทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  

โดยเน้นผลติภณัฑ์เป้าหมาย ได้แก่ ฐานข้อมลูงานวจัิย/เทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรมชีวภาพ ฐานข้อมูลผูป้ระกอบการ 

ในประเทศ ฐานข้อมลูห้องปฏบิติัการ ฐานข้อมลูห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ของพชืส�าคญั ฐานข้อมลูห่วงโซ่อปุทาน 

(Supply Chain) ของผลติภัณฑ์เป้าหมาย ฐานข้อมูลการน�าเข้า-ส่งออก ฐานข้อมลูกฎระเบียบและนโยบายท่ีเกีย่วข้อง 

และฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ได้การรับรองจากส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

	 ๒.๒	 การพฒันาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยหีรอืแนวโน้มการค้าโลก	

	 	 ๒.๒.๑	 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ

   (๑) ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเชิงลึกผู้ประกอบการ/สถานประกอบการเพื่อเข้าสู่กระบวนการ

พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั ิและปรบัปรงุประสทิธภิาพต้นแบบเทคโนโลยี

และนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดยมีเป้าหมาย ๘๘ ต้นแบบ 

   (๒) สนับสนุนผู้ลงทุนที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตให้ได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา ๓ ปี วงเงินยกเว้นไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติ และกรณีท่ีมี 

การเชือ่มโยงอตุสาหกรรมในประเทศ (ซือ้จากกลุม่ผูผ้ลติในประเทศ) มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงนิลงทนุ ให้ได้รบัการยกเว้น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ ๑๐๐

   (๓) สร้างอปุทานและพฒันาผูร้วบรวมระบบ (System Integrator: SI) ในประเทศ ให้มจี�านวน 

เพียงพอและมขีีดความสามารถในการรองรับการขยายตวัของอตุสาหกรรมผลติหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัใินอนาคต 

โดยมี SI ยื่นลงทะเบียนแล้ว จ�านวน ๒๐๐ กิจการ และได้รับการขึ้นทะเบียน จ�านวน ๗๔ กิจการ (ยอดสะสม 

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) รวมทั้งมีการพัฒนา SI และผู้ใช้งาน (SI Warrior) รวมทั้งสิ้น ๒,๑๒๐  คน  

บ่มเพาะ Startup ทีเ่ป็น SI (SI Startup) จ�านวน ๗๐ กจิการ ต้นแบบหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั ิจ�านวน ๒๗๓ ต้นแบบ  

สร้างเครือข่าย Cluster จ�านวน ๒ เครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและจ�านวนของกิจการ SI 

   (๔) จัดต้ังหน่วยงาน Center of Robotic Excellence (CoRE) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 

และบคุลากร โดยเป็นการรวมตัวในลกัษณะเครือข่ายของหน่วยงานช้ันน�าด้านหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัขิองประเทศ 

ท�าหน้าที่ให้การรับรองและขึ้นทะเบียน SI พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๒.๒.๒	 แผนปฏบิตักิารด้านการพฒันาอตุสาหกรรมแปรรปูอาหารระยะที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๗๐)  

คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วันที ่๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ รบัทราบแผนปฏบิตักิารด้านการพฒันาอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร 

ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๐) สรุปความคืบหน้าที่ส�าคัญ ดังนี้

มาตรการ ความคืบหน้าที่ส�าคัญ

สร้างนักรบอุตสาหกรรม

อาหารพันธุ์ใหม่ 

(Food Warriors)

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเพื่อให้มีความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ 

ซึ่งท�าให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรมากกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ราย 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า ๓๕,๐๐๐ ราย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า ๑๕๐ ผลิตภัณฑ์ 

สร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต 

(Future Food Innovation)

- ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- จัดท�าเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Network)  

และจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเมืองนวัตกรรมอาหารเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนา

แพลตฟอร์มเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Service Platform)

สร้างโอกาสทางธุรกิจ 

(New Marketing Platform)

อบรมให้ความรู้ในการด�าเนินธุรกิจแบบเครือข่าย โดยมีผู้ได้รับการส่งเสริม

การลงทุน รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ ๗๗๕ ล้านบาท

สร้างปัจจัยพื้นฐาน

เพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม

- พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

กว่า ๘,๐๐๐ ราย 

- ส่งเสริมการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารในกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร

ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า โดยมีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ มูลค่ารวม ๔,๖๖๔ ล้านบาท

  ๒.๒.๓	 มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย		

โดยมีคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเป็นกลไกในการบูรณาการการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 

ยานยนต์ไฟฟ้า และได้ก�าหนดเป้าหมายการผลติและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ รถยนต์น่ัง/รถกระบะ 

รถจักรยานยนต์ รถบัส/รถบรรทุก รถสามล้อ และเรือโดยสาร รถไฟระบบราง ใน ๒ ระยะ คือ ในปี ๒๕๖๘  

และปี ๒๕๗๓ รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ส�าหรับ 

ยานยนต์ไฟฟ้าตามเป้าหมายการใช้ข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 

๑) คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและช้ินส่วน ๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพืน้ฐานและแบตเตอรีเ่พ่ือรองรบัยานยนต์ไฟฟ้า ๓) คณะอนกุรรมการประเมนิผลกระทบด้านน�า้มนัเชือ้เพลิง 

และก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และ ๔) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  

เพ่ือการบรูณาการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเปลีย่นผ่านไปสูย่านยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยทีเ่ป็นรปูธรรม

และเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด
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  ๒.๒.๔ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ผ่านการส่งเสริม 

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โรงงาน ผูค้้าหาบเร่แผงลอย เกษตรกร และชมุชน ให้เข้าถงึและได้ประยกุต์ใช้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากผู้ให้บริการด้านดิจิทัลท่ีมีมาตรฐานรับรองคุณภาพ โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุน

ธุรกิจร้านค้าและบริการ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าแปรรูป) 

กว่า ๔,๗๐๐ ราย ให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลที่เหมาะสมต่อธุรกิจ สามารถพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมการยกระดับ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเพิ่มช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย โดยคาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า ๒,๔๐๐ ล้านบาท

	 	 ๒.๒.๕	 ด�าเนนิโครงการสนบัสนนุการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม	(Innovation	and	Technology	

Assistance	 Program:	 ITAP)	 เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือ SMEs ในการบริหารโครงการและน�าวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดย ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ  

ในรูปแบบเครือข ่ายเ พ่ือให ้บริการได ้ครอบคลุม 

ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี 

ปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ 

SMEs ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ�านวน 

๑,๒๖๑ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุ 

กระบวนการผลิต (ร้อยละ ๔๓) การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๒) และการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐาน (ร้อยละ ๑๖) ซึ่งสามารถจ�าแนกตามราย

อุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยี ๓ อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมอาหาร 

(ร้อยละ ๓๑) อุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๔)  

และอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ ๗) 

ตามล�าดับ 

	 	 ๒.๒.๖	 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร	เครื่องมือ	และอุปกรณ์	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	

ของภาคการผลิตและบริการ	 เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ๓ ส่วน ในรูปแบบหน่วยงานของรัฐ/องค์กร 

ที่ไม่แสวงหาผลก�าไร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ  

และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรมและการผลิตระดับชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานราก  

ปัจจุบันได้ออกแบบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ จ�านวน ๓๕ เคร่ือง จ�าแนกเป็น

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในระดับอุตสาหกรรม จ�านวน ๑๘ เครื่อง และในระดับชุมชน จ�านวน ๑๗ เครื่อง 

ซึ่งสามารถลดรายจ่ายให้สถานประกอบการ/ชุมชน จ�านวน ๒๕ ราย นอกจากนี้ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลย ี

และองค์ความรูใ้นการสร้างเครือ่งจกัร เครือ่งมอื และอปุกรณ์ ด้วยกระบวนการวศิวกรรม หรอืหวัข้ออืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 

กบัการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้แก่นกัพฒันาเทคโนโลย ีนกัวจิยั บคุลากรในสถาบนัการศกึษา 

ผู้ประกอบการภาคเอกชน นักประดิษฐ์ จ�านวน ๑,๒๔๘ คน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๒.๒.๗	 ด�าเนินมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม		

จัดท�าร่างมาตรการ/แนวทางในการเพิ่มมูลค่าปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม โดยการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม 

โอเลโอเคมีคัล ซ่ึงได้ก�าหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย จ�านวน ๖ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ๑) ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นพื้นฐาน  

๒) น�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ ๓) ผลิตภัณฑ์สารซักล้างที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้สารตั้งต ้น 

เมทิลเอสเทอร์ซัลโฟเนต ๔) น�้ามันหล่อลื่นและจาระบีชีวภาพ ๕) พาราฟิน และ ๖) สารก�าจัดศัตรูพืช/แมลง  

และจดัท�าร่างมาตรการ/แนวทางในการขบัเคลือ่น ๕ มาตรการ ได้แก่ ๑) ด้านกระบวนการผลติเทคโนโลย ีวจัิย นวัตกรรม 

เช่น การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสู ่เชิงพาณิชย์ ๒) ด้านมาตรฐานและการทดสอบ 

เช่น การจัดท�ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓) ด้านสิทธิประโยชน์ เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุน  

๔) ด้านอุปสงค์ เช่น มาตรการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ ๕) ด้านอื่น ๆ  

เช่น มาตรการส่งเสริม/สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

เพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัล

  ๒.๒.๘	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน

แรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงาน ซึง่มสีถานประกอบกจิการได้รบัการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย

หรือประกาศแสดงตนเอง จ�านวน ๑,๑๕๕ แห่ง 
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 ๒.๓	 การสร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม	่

	 	 ๒.๓.๑	 พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่	 (Startup	 Incubation	 2020)	 ภายใต้โครงการจัดสร้าง	

Co-working	space	และการบ่มเพาะและเร่งรดัการเติบโตของ	Startup	และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)	ในจงัหวดัอบุลราชธาน	ีเพือ่สร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ให้สามารถ 

เป็นผู ้ประกอบการที่มีแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการ สามารถด�าเนินธุรกิจ 

ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup  

ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง จ�านวน ๑๕ ราย

	 	 ๒.๓.๒	 สร้าง	SMEs	ไทยสู่เวทีการค้าสากล	(ต้นกล้า	ทู	โกล) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สงขลา และชลบุรี ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๖๔๕ ราย 

 	 ๒.๓.๓	 จัดสมัมนาเชิงปฏบิตักิารหลักสตูร	“ครบเครือ่งเรือ่งการค้าออนไลน์	by	NEA”	ระหว่างวนัที่  

๑๗-๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการกลุม่ภาคเหนอื ทัง้นี ้มผีูป้ระกอบการ 

เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน ๓๔๘ ราย

  ๒.๓.๔ ยกระดบัศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลาง	ขนาดย่อม	และรายย่อย	(Micro-entrepreneurs,	

Small	 and	Medium-sized	 Enterprises:	MSMEs)	 และ	 SMEs	 โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ	

(Service	 Provider)	 ซึ่ งมุ ่ ง เน ้นการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม ่ 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม ่

ให้สามารถพัฒนาตนเอง นวัตกรรม รวมถึงสินค้าและบริการ  

ให้สามารถแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ โดยมี MSMEs		

และ SMEs ได้รบัการพฒันาด้านการเพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบธรุกจิ 

และยกระดั บผลิ ตภาพและศั ก ยภาพ ในการด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ  

จ�านวน ๓๐๕ ราย และมี SMEs ได้รับการรับรองและข้ึนทะเบียน 

ด้านให้ค�าปรึกษา (Consulting) และเป็นพี่เลี้ยง (Coaching)  

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจแก่ SMEs จ�านวน ๒๒ ราย 

  ๒.๓.๕	 ให้บริการค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	

ผ่านศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 (IP	 Advisory		

Center:	 IPAC)	 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ  

นักประดิษฐ์ และนักวิจัย ให้สามารถน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างย่ังยืน มีผู้เข้าใช้บริการ 

IPAC กว่า ๒,๔๐๐ ครั้ง

	 ๒.๔	 การพัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพในการสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 

	 	 ๒.๔.๑	 พัฒนาระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน	 (Self-Declaration)		

จ�านวน ๑ ระบบ และระบบการขึ้นทะเบียน/ก�ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน	 (Third	 Party) จ�านวน ๑ ระบบ  

รวมทั้งมีการอบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่ผู ้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการใช้งานระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน จ�านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๒.๔.๒	 พัฒนาแพลตฟอร์มสัญชาติไทย ได้แก่ แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการจัดส่งสินค้า (Delivery) 

และด้านการส่งเสริมการค้าขาย (Commerce) สัญชาติไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ MSMEs ให้สามารถ

ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู ่รอดได้ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ และแพลตฟอร์มด้านอาหาร 

และการท่องเที่ยวของไทยซึ่งเชื่อมโยงบริการด้านอาหารและการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการไทย ทั้งรายใหญ่  

รายกลาง รายเล็ก และวิสาหกิจเร่ิมต้น โดยมีมูลค่าลงทุนของภาครัฐและเอกชนรวมมากกว่า ๑๘๐ ล้านบาท 

สามารถยกระดับผู ้ประกอบการดิจิทัล จ�านวน ๑๑๖ ราย เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110  

ทัง้ด้านการเพิม่ศกัยภาพในการพฒันาซอฟต์แวร์และบรหิารโครงการหรอืด้านการพฒันาการให้บรกิารทีม่ปีระสทิธิภาพ 

เพื่อให ้ผู ้ประกอบการสามารถเข ้าสู ่ระบบมาตรฐาน อันน�าไปสู ่การพัฒนาและเพิ่มมูลค ่าให ้แก ่สินค ้า 

และบริการดิจิทัล นอกจากนี้ ได้ผลักดันการพัฒนาเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับประเทศและระดับสากลเพื่อช่วยยกระดับสินค้าดิจิทัลท่ีจ�าหน่ายในประเทศ และเป็นกลไกในการส่งเสริม 

ผู้ประกอบการไทยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล  

โดยผลิตภัณฑ์น�าร่องที่ให้การรับรองเครื่องหมาย “dSURE” คือ กล้องวงจรปิดชนิด IP Camera ที่ควบคุมด้วย 

โมบายแอปพลิเคชัน

	 	 ๒.๔.๓	 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)	 เช่น ๑) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีส�าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจ�าพวกที่ ๒ 

และจ�าพวกท่ี ๓ ประมาณ ๕๖,๐๐๐ โรงงาน ๒) ให ้บริการช�าระเงินค่าธรรมเนียมรายปีใบอนุญาต 

ประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตน�าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ การจดทะเบียนเครื่องจักร ช�าระค่าธรรมเนียม 

จดทะเบียนเครื่ องจักรผ ่ านช ่องทางเคาน ์ เตอร ์ เซอร ์ วิส  

ช่องทางออนไลน์ และธนาคาร ๓) ให้บริการยื่นค�าขออนุญาต

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒ ค�าขอจดทะเบียน 

กรรมสิทธิ์ เ ค รื่ อ งจั ก ร  และค� าขอจดทะ เ บียนนิ ติ ก รรม 

ผ่านช่องทางออนไลน์ ๔) ให้บริการยื่นค�าขอและออกใบส�าคัญ 

เกี่ยวกับวัตถุอันตรายผ่านระบบการอนุญาตวัตถุอันตรายเบ็ดเสร็จ 

ณ จดุเดียว (ระบบ (Hazardous Substance Single Submission: 

HSSS) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕) แจ้งและรับแจ้งการมีบุคลากร 

ด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงานทางไปรษณีย์แทนการมายื่น 

ด้วยตนเอง โดยพิจารณาภายใน ๙ วันท�าการและแจ้งกลับ 

ทางไปรษณีย์ และ ๖) ยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียน

บุคลากรด้านความปลอดภัยทางไปรษณีย์

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ให้แก่ผู้ประกอบการ

๕๖,๐๐๐ โรงงาน
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Farm Outlet
เกิดมูลค่าจ�าหน่ายรวม 
๑๙๓.๒๐ ล้านบาท

๓.	 การพัฒนาภาคเกษตร	

	 ๓.๑	 การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรในสินค้าเกษตรส�าคัญ   

  ๓.๑.๑	 ด�าเนนิโครงการศกึษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสนิค้าเกษตรของสถาบนัเกษตรกร	

ด้วยโซ่ความเย็น	(Cold	Chain) อยูร่ะหว่างจัดเตรยีมข้อมลูเพือ่ศกึษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสนิค้าเกษตร 

ของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเย็นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน ด�าเนินการได้ร้อยละ ๘๐

  ๓.๑.๒	 สนับสนุนเงินทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า		

ในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ

ของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการปรบัเปลีย่นอาชพีจากการผลติสนิค้าทีไ่ม่มศีกัยภาพไปสูส่นิค้าทีม่ศีกัยภาพ

 	 ๓.๑.๓	 จัดตลาดนัดข้าวเปลือก	 เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีอ�านาจต่อรองในการซื้อขาย 

ข้าวเปลือกมากขึ้น โดยในปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ได้จัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก จ�านวน ๓๐ ครั้ง ใน ๑๘ จังหวัด  

มีปริมาณผลผลิตรวม ๕,๗๕๓.๒๙๗ ตัน มูลค่าการจ�าหน่าย ๖๓.๓๖ ล้านบาท ซึ่งราคาจ�าหน่ายข้าวเปลือก 

โดยรวมสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป ๑๐๐-๒,๓๐๐ บาท/ตัน

  ๓.๑.๔	 พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

เกษตรชมุชน	(Farm	Outlet) เพ่ือเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้า

เกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เกษตรกร รวมท้ังเสริมสร้างความรู้ 

ในการพัฒนาสินค ้าให ้ตรงตามความต ้องการของผู ้บริโภค 

และเพือ่เพิม่มลูค่าสนิค้า ปัจจบุนัมศีนูย์จ�าหน่ายสนิค้าเกษตรชมุชน 

๔๐ แห่ง ใน ๔๑ จังหวัด เกิดมูลค่าการจ�าหน่ายรวม ๑๙๓.๒๐ ล้านบาท
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  ๓.๑.๕ ส่งเสรมิการตลาดผลไม้ โดยจดักิจกรรมเช่ือมโยง 
และเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพร่วมกับห้างสรรพสินค้า 
และจดังานแสดง/จ�าหน่ายผลไม้ เกิดมลูค่าการจ�าหน่ายรวม ๓๘.๔ ล้านบาท 
และมูลค ่าจากกิจกรรมจับคู ่ เจรจาธุรกิจรวม ๑.๒ ล ้านบาท  
รวมทั้งได ้ก�าหนดมาตรการการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๖๔  
จ�านวน ๑๖ มาตรการ เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร เช่น สนบัสนนุให้มรีถเร่
ไปรับซื้อผลไม้เพื่อน�าไปจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภค เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ตัน
และส่งเสรมิการรวบรวมรบัซือ้ผลไม้เพือ่เช่ือมโยงและกระจายออกนอก
แหล่งผลิต เป้าหมาย ๖๖,๖๐๐ ตัน
  ๓.๑.๖ พัฒนาระบบตลาดและส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	โดยผลักดันและขยายช่องทางการตลาด 
เพ่ือลดปัญหาการกระจกุตวัในช่วงทีผ่ลผลิตออกสูต่ลาด เช่น เนือ้หม ูไข่ไก่ สตัว์น�า้ ผลไม้ หอมแดง หอมใหญ่ และกระเทยีม 
ผ่านการจัดกิจกรรมการจัดหาพื้นที่จ�าหน่ายสินค้ากุ ้ง ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล้ียงกุ ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ซึง่สามารถจ�าหน่ายผลผลติได้ราคาสงูกว่าราคาหน้าฟาร์มเฉลีย่กโิลกรมัละ ๒๐ บาท  
เกดิมลูค่าการจ�าหน่าย ๑๑๓,๖๕๐ บาท และการจ�าหน่ายเนือ้หมภูายใต้โครงการ	“หมธูงฟ้า	ลดราคาช่วยประชาชน”
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มูลค่าการจ�าหน่ายรวมทั้งสิ้น ๔๐.๕๘ ล้านบาท สามารถลดภาระ
ประชาชนได้ จ�านวน ๗.๔๑ ล้านบาท
 	 ๓.๑.๗ เชือ่มโยงเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการในระบบตลาดข้อตกลงและผลกัดนัการใช้สญัญา	
ข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน	เพือ่ให้เกษตรกรและผูผ้ลติสนิค้าเกษตรมทีางเลอืกและช่องทางการตลาด 
ในการจ�าหน่ายผลผลิต ลดความเสี่ยงในการจ�าหน่ายผลผลิต มแีหลง่รองรับผลผลติและหลกัประกนัรายไดท้ี่แนน่อน 
โดยมีการท�าสัญญาข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร จ�านวน ๒๑๒ สัญญา ปริมาณ ๔๖,๒๔๔.๔๓ ตัน มูลค่ารวม  
๒,๐๗๖.๙๙ ล้านบาท 	
	 	 ๓.๑.๘ ด�าเนินโครงการน�าร่องพัฒนาเกษตรแม่นย�าสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมกับบริษัท 
กลุม่อตุสาหกรรม 7 บริษัท ทีเ่ป็นผูรั้บซ้ือผลผลติเกษตร 5 สนิค้า ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน�า้มนั อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน 
และมะเขอืเทศ โดยมเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 25,286 ราย ในพืน้ที ่298,111 ไร่ ครอบคลมุ 32 จงัหวัด

	 ๓.๒	 การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลัง
ของภาครัฐ	รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ดังนี้
	 	 ๓.๒.๑	 ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	และปัจจัยการผลิต	
   (๑) 	 ด้านพืช 
    (๑.๑) ผลติพนัธ์ุข้าวและกระจายเมลด็พนัธ์ุขยายและจ�าหน่าย ปรับปรุงสภาพได้เมลด็พันธุด์ี 
จ�านวน 49,062.92 ตัน และจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี จ�านวน 51,479.19 ตัน 
    (๑.๒) ขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายจ�าหน่าย ปรับปรุงสภาพ 
ได้เมล็ดพันธุ์ดี จ�านวน 12,265.73 ตัน จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว จ�านวน 12,869.87 ตัน 
    (๑.๓) ผลิตพืชพันธุ ์ดีในชั้นพันธุ ์คัด พันธุ ์หลัก พันธุ ์ขยาย และพันธุ ์จ�าหน่าย  
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ โดยกระจายไปสู ่เกษตรกรกลุ ่มเป้าหมายแล้ว  
ร้อยละ 83.82 ของผลการผลิตทั้งหมด แบ่งเป็น พืชไร่ 14 ชนิด พืชสวน 56 ชนิด และปัจจัยการผลิต 19 ชนิด  
    (๑.๔) ตรวจสอบรบัรองคณุภาพเมลด็พนัธุ ์จ�านวน 10,882 ตวัอย่าง แบ่งให้เกษตรกร 
รายย่อย 16,471 ราย กลุม่เกษตรกร 644 กลุม่ สหกรณ์การเกษตร 25 แห่ง วสิาหกจิชมุชน 7 แห่ง หน่วยงานภาครฐั 
292 แห่ง และหน่วยงานภาคเอกชน 155 แห่ง 
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   (๒)  ด้านประมง 
    (๒.๑) กระจายลูกพันธุ์สัตว์น�้าพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิตจากการผลิตสัตว์น�้าปรับปรุงพันธุ ์
จ�านวน 11 ชนิดพันธุ์ เช่น ปลานิล ปลานิลแดง ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ  
ปลาหมอ กุ้งก้ามกราม 
    (๒.๒) พฒันาการปรบัปรงุพนัธุส์ตัว์น�า้ทีม่มีาตรฐาน และปลอดโรค โดยผลติพนัธุส์ตัว์น�า้ 
พันธุ์หลัก-พันธุ์ขยาย จ�านวน 260,145 ตัว ประกอบด้วย การผลิตสัตว์น�้าพันธุ์หลัก จ�านวน 10,285 ตัว  
และการผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย จ�านวน 249,860 ตัว นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
จ�านวน 1,877 ราย บริหารระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ จ�านวน 8 แห่ง และต้ังศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สัตว์น�้าสวยงามและพรรณไม้น�้า จ�านวน 13 แห่ง
   (๓)  ด้านปศุสัตว ์
    (๓.๑) ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตพ่อพันธุ์โคนมและสร้างพันธุ์โคเนื้อ 
สร้างฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรเลีย้งสตัว์พนัธุด์ ีตลอดจนจดัการอาหารสตัว์เพือ่แก้ปัญหาคณุภาพน�า้นมดบิและพฒันา
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยมีสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม จ�านวน 241,414 ตัว 
    (๓.๒) ปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนา
บ�ารงุพันธุส์ตัว์ต่าง ๆ  เพือ่ผลติพนัธุส์ตัว์พนัธุด์ตีามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศสุตัว์และกระจายให้แก่เกษตรกรผูเ้ลีย้ง
สัตว์น�าไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ จ�านวน 984,305 ตัว 
   (๔) ด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี ได้แจกพันธุ์หม่อน ไข่ไหม ไข่ไหมอีรี่ และวัสดุย้อมสี  
ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๑๖,๘๕๕ ราย และผลิตและขยายพชืพนัธ์ุดโีดยจดัท�าแปลงแม่พนัธ์ุพืชพนัธ์ุด ีจ�านวน ๑๐ แปลง

	 	 ๓.๒.๒	 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	(Machinery	Ring)

	 	 	 (๑)	 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	มีการถ่ายทอดความรู ้

ด้านเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตร การท�าการเกษตรยุคใหม่ การเกษตรแม่นย�า และการเกษตรอัจฉริยะ 

ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๔,๑๗๗ ราย

	 	 	 (๒)	 พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว	์ (Motor	 Pool)		

โดยได้จดัตัง้ศนูย์เครือ่งจักรกลการเกษตรด้านปศสุตัว์ในด้านการจัดการแปลงพชือาหารสตัว์ และการส�ารองเสบยีงสตัว์ 

จ�านวน ๗ แห่ง ได้แก่ ศนูย์วจิยัและพัฒนาอาหารสตัว์ในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้ว บรุรีมัย์ ร้อยเอด็ ล�าปาง แพร่ เพชรบรูณ์ 

และสุพรรณบุรี และให้บริการแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร จ�านวน ๓,๙๑๙ ราย (จากเป้าหมาย ๔,๒๐๐ ราย)  

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๓ รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์การเกษตรส�าหรับศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ๒ แห่ง  

คอื ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์นครราชสมีาและศนูย์ซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัรกลนครราชสมีา เพือ่ให้บรกิารเกษตรกร

หรือกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการส�ารองเสบียงสัตว์

	 	 ๓.๒.๓	 บรหิารจดัการแหล่งน�า้	โดยมกีารก่อสร้างแหล่งน�า้ 

ในไร่นานอกเขตชลประทาน ด�าเนนิการแล้ว ๓๙,๙๓๐ บ่อ (จากเป้าหมาย 

๔๐,๐๐๐ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๙๙ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า

ในระดับไร่นา โดยการจัดอบรมหลักสูตรการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้แก่เจ้าของพื้นที่ จ�านวน ๒๐ แปลง (จากเป้าหมาย ๕๐ แปลง)  

คิดเป็นร้อยละ ๔๐

	 	 ๓.๒.๔	 ส่งเสรมิและสร้างทกัษะในการประกอบอาชพีทัง้ในและนอกภาคเกษตร	ได้แก่ การอบรมการจัดท�า 

บัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๓๘๒ ราย และการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านเพื่อสานต่ออาชีพเกษตรกร  

โดยมีประชาชนได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้การประกอบอาชีพเกษตรสมัยใหม่ จ�านวน ๕๐๐ ราย 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๓.๒.๕	 จัดท�าข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการ	 โดยมีความคืบหน้าในการจัดท�าฐานข้อมูล 

ด้านการเกษตรแห่งชาต	ิเช่น

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ความคืบหน้า	(ร้อยละ)

ข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) ๙๕

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ๗๗.๘๑

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน ๙๐

ระบบสารสนเทศอัจฉริยะด้านเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร ๒๔.๔๗

ระบบสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร ๘ สินค้า ได้แก่ พืช ๖ สินค้า 

ปศุสัตว์ ๑ สินค้า ประมง ๑ สินค้า 

๖๐

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค ๗๐

	 	 ๓.๒.๖	 ส่งเสรมิกลไกอาสาสมคัรเกษตร โดยการพฒันาหมอดนิอาสาและหมอดนิน้อย ซึง่จดัฝึกอบรม

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสา จ�านวน ๗๐,๐๙๑ ราย (จากเป้าหมาย ๗๒,๐๗๒ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๗

	 	 ๓.๒.๗	 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	เช่น

สินค้าเกษตร การด�าเนินการ

ดิน - พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน�้าเจ้าพระยา-แม่กลอง เพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงบ�ารุงดิน

ให้มีสภาพเหมาะสมกับการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ ๒,๓๒๔ ไร่

- ก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า ๕๑๙ ไร่ 

- พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ๙,๙๐๐ ไร่ 

ข้าว - ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ๔๖,๙๙๐.๐๑ ตัน และสามารถจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีได้ 

๔๙,๒๑๓.๖๐ ตัน 

- ขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายจ�าหน่าย ๑๑,๔๕๑.๖๖ ตัน  

และจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว ๑๒,๓๐๓.๔๑ ตัน 

หม่อนไหม - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม ๑๙ แห่ง 

- อนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม ๓๐ ลวดลาย 

- ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหมได้ ๑๘๒ ค�าขอ 

- ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไหมได้ ๖๖ ค�าขอ

ปศุสัตว์ - ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ มีสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ๑๙๘,๙๕๔ ตัว 

- พัฒนาสุขภาพสัตว์ เฝ้าระวังโรคเชิงรุก ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า 

บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทดสอบโรค ถ่ายพยาธิ พัฒนาระบบการป้องกันโรค

และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จ�านวน ๑๙,๐๐๙,๘๐๐ ตัว 

- เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย จ�านวน ๓๐,๙๓๑ ราย 
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	 	 ๓.๒.๘	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าเกษตร ผ่านการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู  ้

ให้แก่เกษตรกร ดังนี้

สินค้าเกษตร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	(ราย)

มันส�าปะหลัง ๒,๖๒๐

ปาล์มน�้ามัน ๓,๐๕๒

สับปะรด ๑,๓๐๐

มะพร้าว ๒๓๕

กาแฟ ๗๒๐

ไม้ดอกไม้ประดับ ๓๙๒

ไผ่และหวาย ๕๔๐

พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย มะม่วงหิมพานต์) ๑๖๗

พืชตระกูลถั่ว ๒,๓๒๐

อ้อย ๑,๐๗๕

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๒,๐๐๔

พืชผัก ๑๐๐

สินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ๘๐๐

ไม้ผลภาคใต้ชายแดน ๒๔๐

	 	 ๓.๒.๙	 ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

	 	 	 (๑) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 

กลุ่มการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด จ�านวน ๒,๒๐๘ แปลง 

	 	 	 (๒) พฒันาคณุภาพดนิในระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด�าเนนิการได้ ๓๔,๗๐๙.๙๐ ไร่

	 	 	 (๓)	 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว	จ�านวน ๑,๒๐๔ แปลง และเสริมสร้างศักยภาพ

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จ�านวน ๔๐๖ ศูนย์ 

	 	 	 (๔)	 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ โดยมีทีมท�างาน ๔ ทีม ได้แก่ ทีมการตลาด  

ทีมการลดต้นทุน ทีมบริหารจัดการ และทีมผู ้จัดการแปลง เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตร 

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ด�าเนินการได้ ๘๕ แปลง

	 	 	 (๕)	 ถ่ายทอดองค์ความรู ้ 	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตทางการเกษตร 

และการเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรด้วยระบบการผลติทีม่มีาตรฐานให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๓,๑๒๖ ราย/๑๒๙ แปลง

	 	 	 (๖)	 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประมง จ�านวน ๒ กลุ่มสัตว์น�้า คือ กลุ่มสัตว์น�้าจืด  

และกลุ่มสัตว์น�้าชายฝั ่ง โดยมีการด�าเนินการ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น�้าในพื้นที ่

ทีเ่หมาะสม จ�านวน ๗๕ แปลง คดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมาย ๗๕ แปลง ฝึกอบรมเกษตรกร (๒ หลกัสตูร) จ�านวน ๔๓๑ ราย 

ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต/มาตรฐาน จ�านวน ๒,๑๓๒ ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านจุลินทรีย์ 

จ�านวน ๒,๑๖๘ ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต จ�านวน ๕๑๑ ราย ถ่ายทอดความรู ้
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ด้านการบรหิารจัดการกลุม่แปลงใหญ่และจดัท�าบัญชีต้นทุน จ�านวน ๕๑๑ ราย สนบัสนนุสตัว์น�า้พนัธ์ุดใีห้แก่เกษตรกร 

จ�านวน ๔๐๙ ราย สนับสนุนจุลินทรีย์ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๒,๒๒๗ ราย ส่งเสริมการวางแผนตลาด  

จ�านวน ๕๙ แปลง ส่งเสรมิการยกระดบัมาตรฐานสนิค้า จ�านวน ๗๐๐ ราย ตรวจรบัรองมาตรฐานฟาร์ม จ�านวน ๖๑๔ ราย 

และให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม จ�านวน ๓๑๐ ราย

	 	 	 (๗)	 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ จ�านวน ๒๖ แปลง

	 	 	 (๘)	 พฒันาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพืน้ทีเ่ขตปฏริปูทีด่นิ จ�านวน 

๔๐ แปลง 

	 	 	 (๙)	 อบรมการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพให้เกษตรกร จ�านวน ๓๐,๐๐๑ ราย 

	 	 	 (๑๐)	 พัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(Good Agricultural Practices: GAP) และพัฒนาท่ีปรกึษาเกษตรกรเทคนคิการเป็นผูต้รวจประเมนิภายใน จ�านวน ๕๕๙ ราย 

เป้าหมายการด�าเนินการ ๔๗๐ ราย

	 	 ๓.๒.๑๐	 ควบคุมการใช้สารเคมี	 โดยมีการตรวจส่ิงเจือปนในสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต  

จ�านวน ๑๒๘,๙๔๑ ตัวอย่าง ตรวจปัจจัยการผลิตน�าเข้า สินค้าจากผู้จ�าหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์  

จ�านวน ๑๑๗,๑๖๗ ราย ออกใบอนญุาต/ใบรบัรองสขุอนามยั สขุอนามยัพชื จ�านวน ๕๐๒,๘๑๖ ฉบับ และอบรมเกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี ในพื้นที่ ๙๖๒,๒๐๔.๗๕ ไร่ 

	 	 ๓.๒.๑๑	 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

	 	 	 (๑)	 รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรต้นแบบ 

และสมาชิกเครือข่ายให้เกิดการผลิตที่ดีอย่างยั่งยืน จ�านวน ๔๐,๖๓๓ ราย 

	 	 	 (๒) ส่งเสริมองค์ความรู ้ เชิงปฏิบัติการตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ 

เกษตรกรเครือข่ายและผู้น�าเครือข่ายด้านการประมง โดยคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ๑๓,๒๓๐ ราย  

คัดเลือกเกษตรกรผู้น�า ๘๘๒ ราย ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย ๑๒,๘๗๐ ราย ส่งเสริมองค์ความรู้

เกษตรกรผูน้�า ๘๐๘ ราย สนบัสนนุพนัธุส์ตัว์น�า้ ๑๐,๐๕๕ ราย สนบัสนนุอาหารสตัว์น�า้ ๑๒,๘๗๐ ราย จดัเวทแีลกเปลีย่น 

เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม ๔๔๒ ครั้ง ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรต้นแบบและสมาชิกเครือข่าย 

๔๐,๖๓๓ ราย และถ่ายทอดความรู้ให้ชาวนาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ๒,๖๐๔ ราย

	 	 	 (๓)	 อบรมการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพให้เกษตรกร จ�านวน ๑๒,๐๐๑ ราย 

	 	 	 (๔)	 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักทฤษฎีใหม่ จ�านวน ๘๓๘ ราย 

	 	 	 (๕)	 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต

และให้ความรู้แก่เกษตรกร ๘,๔๙๓ ราย 

	 	 	 (๖)	 จั ดท� า แปลง เ รี ยน รู ้ เ พื่ อ สนั บสนุ น ให ้ เ ป็ นจุ ด เ รี ยนรู ้ เ กษตรทฤษฎี ใ ห ม่ 

ให้แก่ประชาชน ๓๓๕ ราย ขยายผลไปสู่แปลงในพื้นที่ของเกษตรกรแล้ว ๑๕๒ ราย 

	 	 ๓.๒.๑๒	 โครงการเกษตรผสมผสาน	โดยส่งเสริม 

การท�าเกษตรแบบผสมผสานในพืน้ทีส่วนมะพร้าว สวนปาล์มน�า้มนั 

และสวนยางพาราให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๓๖๐ ราย ส่งเสริม 

การปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังแก่เกษตรกรในพื้นที่  

๕,๐๐๐ ไร่/ราย พัฒนาคุณภาพดินในการท�าเกษตรผสมผสาน 

ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน จ�านวน ๑,๐๐๐ ไร่ และพัฒนาพื้นที ่

นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสานโดยจัดท�าระบบอนุรักษ ์

ดินและน�้า จ�านวน ๑,๒๐๐ ไร่ 
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	 	 ๓.๒.๑๓		 ธนาคารสินค้าเกษตร โดยจดัตัง้ธนาคารสนิค้าเกษตรด้านการประมงแห่งใหม่ในแหล่งน�า้ชมุชน 

จ�านวน ๒๐ แห่ง ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเพื่อเพิ่มผลผลิต จ�านวน ๒,๐๔๘,๐๐๐ ตัว และรับสมัครสมาชิกธนาคาร จ�านวน 

๑,๔๐๐ ราย นอกจากนี ้ยงัมกีารบรหิารธนาคารหม่อนไหม โดยฝึกอบรมและสนบัสนนุวสัดุให้กับธนาคารหม่อนไหมเดมิ 

จ�านวน ๑๘ แห่ง 

  ๓.๒.๑๔  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    (1)  พัฒนาแหล่งกักเก็บน�้าและแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยขุดสระน�้า 

ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้าไว้ใช้ในพื้นท่ีและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  

โดยภาครฐัได้สนบัสนุนงบประมาณ จ�านวน 18,565 บาทต่อบ่อ  และเกษตรกรร่วมสบทบ จ�านวน 2,500 บาทต่อบ่อ 

โดยมคีวามต้องการของเกษตรกรจากฐานข้อมลู จ�านวน 808,021 บ่อ ทัง้นี ้สามารถด�าเนนิการแล้วรวม 613,290 บ่อ 

     (2)  พัฒนาดิน

     (2.1) พฒันาคณุภาพดนิ ในพืน้ท่ีปลกูข้าวลุม่น�า้เจ้าพระยา-แม่กลอง จ�านวน 4,500 ไร่ 

และพ้ืนทีป่ลูกข้าวหอมมะลทิุง่กลุาร้องไห้ จ�านวน 9,900 ไร่ รวมทัง้จดัระบบอนรัุกษ์ดนิและน�า้ในพืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห้ 

จ�านวน 519 ไร่  พื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันภาคใต้ จ�านวน 2,000 ไร่ พื้นที่สวนยางพาราและสวนปาล์มน�้ามันภาคใต ้

จ�านวน 1,208.75 ไร่ พื้นที่ปลูกผลไม้ภาคตะวันออก จ�านวน 1,248 ไร่ และจัดท�าระบบฐานข้อมูล 

และเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต จ�านวน 80 แปลง 

     (2.2) ฟื ้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน  

จ�านวน 26,366,770 ไร่ ปรับปรุงคุณภาพดินจากปัญหาดินเปร้ียว ดินเค็ม และดินกรด จ�านวน 67,358 ไร่  

ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จ�านวน 945,130 ไร่  พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม 

จ�านวน 32,500 ไร่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติไม้ผล จ�านวน 1,200 ไร่ ฟ้ืนฟแูละป้องกนัการชะล้างพังทลายของดนิ 

ส่งเสริมการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า จ�านวน 945,130 ไร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน  

จ�านวน 1,587 แห่ง 

	 ๓.๓	 การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่	

	 	 ๓.๓.๑	 	พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

	 	 	 	 (๑)	 ส่งเสรมิความรูด้้านการสหกรณ์ให้แก่เกษตรกร ประชาชน และสมาชกิ จ�านวน ๑๐,๐๙๘ ราย 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร จ�านวน ๒๐ ระบบ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง จ�านวน ๑๒,๑๓๔ แห่ง และเกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วม

เป็นสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว จ�านวน ๑๖๙,๐๓๓ ราย นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ ์

และกลุ่มเกษตรกร จ�านวน ๑๑,๕๙๖ แห่ง และสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ จ�านวน ๗,๙๑๙ แห่ง  

ตรวจสอบความถูกต้องในการท�าธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก จ�านวน ๑๕,๒๙๖ ราย  

และฝึกอบรมด้านการจัดท�าบัญชีและงบการเงินให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ�านวน ๔๕๐ แห่ง 



99รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 (๒)	 พัฒนาเกษตรกร

	 	 	 	 (๒.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรแก่เกษตรกร 

จ�านวน ๓๖,๑๑๒ ราย จัดท�าเวทีขยายผล ถ่ายทอดความรู้ให้แก่อาสาสมัครเกษตร จ�านวน ๑๖,๓๔๕ ราย  

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรท่ัวไป จ�านวน ๑๙,๕๖๗ ราย และอบรมถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน สมุนไพร ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ จ�านวน ๒๐๐ ราย

    (๒.๒) ด� า เ นิน โครงการ ส่ง เสริ มอา ชีพประมง เพื่ อ ให ้ เ กษตรกรมี ศักยภาพ 

ด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้และการประมง โดยรับสมคัรและคดัเลอืกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๗,๑๗๐ ราย  

รับสมัครเกษตรกรรุ ่นใหม่เข ้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๖๓๐ ราย และประเมินศักยภาพของเกษตรกร 

ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และประเมินความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ จ�านวน ๗,๗๑๕ ราย และฝึกอบรม 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  

จ�านวน ๖,๗๒๖ ราย 

	 	 ๓.๓.๒	 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)

	 	 	 (๑)	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์เพื่อพัฒนา 

สู่การเป็น Smart Farmer และพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่าย 

การผลิตชุมชนต้นแบบ จ�านวน ๓,๘๔๗ ราย 

	 	 	 (๒)	 สร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง จ�านวน ๓๗๙ ราย 

	 	 	 (๓) อบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น	 Young	 Smart	 Farmer	 และพัฒนาให้เป็น		

Smart	Farmer	จ�านวน ๒๐,๗๔๒ ราย 

	 	 	 (๔)	 พัฒนาด้านองค์ความรู ้เกษตรกรปราดเปรื่องให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

จ�านวน	๑,๗๐๐ ราย 

	 	 	 (๕)	 ให ้ความรู ้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรุ ่นใหม่ 

จ�านวน ๑,๒๙๑ ราย 
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	 ๓.๔	 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 

	 	 ๓.๔.๑	 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

   (๑)	 ส่งเสรมิและพฒันาการผลติพ้ืนท่ีผลติ

ข้าวอินทรีย ์ จ�านวน ๖๘๕,๒๒๒.๒๕ ไร่ โดยมีเกษตรกรได้รับรอง

มาตรฐานการผลติข้าวอนิทรีย์ จ�านวน ๒๘,๖๓๑ ราย ๒๙๒,๘๑๔ ไร่  

และเกษตรกรได้รบัการประเมนิระยะปรบัเปลีย่น จ�านวน ๕๑,๕๓๑ ราย 

๓๙๒,๔๐๘.๒๕ ไร่

	 	 	 (๒)	 ตรวจรบัรองมาตรฐานปศสุตัว์อนิทรย์ี 

โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล้ียงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 

และพฒันาตลาดสเีขยีวให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๕๓ ราย และตรวจรับรอง 

พื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ จ�านวน ๕๔๘.๘๙ ไร่ 

	 	 	 (๓)	 อบรมการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพ จ�านวน ๑,๖๕๐ ราย 

	 	 	 (๔) ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู ่ระบบพร้อมใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย์ (Q) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ. ๙๐๐๐-๒๕๕๒) รวมทั้งพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายใน

ของกลุ่มเกษตรกรที่ท�าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ๑ รุ่น มีผลการด�าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓ 

	 	 	 (๕)	 พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์จ�านวน ๔,๐๐๐ ราย 

	 	 	 (๖)	 ตรวจสอบแหล่งผลิตพืชเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	 จ�านวน  

๔,๓๔๘ แปลง/๒๕,๓๘๘.๐๔ ไร่ ผ่านการรับรอง จ�านวน ๓,๐๑๐ แปลง/๑๗,๔๗๔.๐๔ ไร่ 

	 	 	 (๗) พฒันาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้อินทรย์ีส�าหรบัการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ 

และนาข้าวอินทรีย์ จ�านวน ๕๐๐ ราย ติดตามเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอินทรีย์  

จ�านวน ๑,๑๔๙ ราย แบ่งเป็นเกษตรกรรายใหม่ปี ๒๕๖๔ จ�านวน ๒๑๔ ราย และเกษตรกรรายเดมิ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

จ�านวน ๙๓๕ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต จ�านวน ๑,๑๐๖ ราย และตรวจประเมินเพื่อรับรองฟาร์มตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ จ�านวน ๒๐๖ ราย

	 	 	 (๘) ส่งเสรมิเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอนิทรย์ีด้วยระบบการรบัรองแบบมส่ีวนร่วม	ด�าเนินการได้ 

๘,๐๙๕.๗๒ ไร่ 

	 	 	 (๙)	 ส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรอนิทรย์ีในเขตปฏริปูทีด่นิ จ�านวน ๘๐๐ ไร่ เกษตรกรได้รบั 

การอบรม จ�านวน ๓๗๖ ราย 

   (๑๐) ส่งเสรมิสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	เพือ่ยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อนิทรย์ีให้ได้ระดบัสากล 

รวมทัง้ขยายช่องทางการจ�าหน่าย การตลาด และการสร้างมลูค่าเพิม่ ทัง้นี ้ได้ส่งเสรมิหมูบ้่านอนิทรย์ี จ�านวน ๒๒ แห่ง 

ใน ๑๘ จังหวัด และมียอดจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากการจัดกิจกรรมเช่ือมโยง/งานแสดงสินค้า รวมท้ังสิ้น 

๒๙.๑๓ ล้านบาท

	 	 ๓.๔.๒	 ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

	 	 	 (๑)	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดให้กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๒๕ กลุ่ม 

ครอบคลุมพื้นที่ ๓,๑๑๓ ไร่ 

	 	 	 (๒)	 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลท่ีเป็นอัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ี 

แก่เกษตรกร จ�านวน ๕๕๐ ราย 

ส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์

๖๘๕,๒๒๒ ไร่
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 (๓)	 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอบรม  

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติสนิค้าด้านการเกษตรตามอตัลกัษณ์และภมูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีแ่ก่เกษตรกร 

จ�านวน ๗๕๐ ราย 

	 	 	 (๔)	 ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม โดยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี จ�านวน ๑๙ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหม

อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ จ�านวน ๓๑๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ 

จ�านวน ๔๓๐ ราย และส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน จ�านวน ๑๖๐,๒๗๔ เมตร

   (๕) ส่งเสรมิการขึน้ทะเบยีนสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์	(Geographical	Indication:	GI)	

ปัจจุบันมีสินค้า GI จ�านวน ๑๔๑ สินค้า จาก ๗๗ จังหวัด

	 	 ๓.๔.๓	 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

	 	 	 (๑)	 ด้านพืช

	 	 	 	 	 (๑.๑)	 ถ่ายทอดความรูต้ามระบบมาตรฐาน	GAP	

ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ราย 

	 	 	 	 	 (๑.๒)	 ถ่ายทอดความรูด้้านการจดัการศตัรพูชื

และการใช้สารเคมอีย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๖,๑๓๐ ราย 

	 	 	 	 	 (๑.๓)	 ตรวจสอบแหล่งผลติเพือ่รบัรองมาตรฐาน 

ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พชื จ�านวน ๑๑๖,๒๖๓ แปลง/๙๖,๘๙๕ ราย/

๕๕๙,๒๑๐.๘๙ ไร่ ผ่านการรับรอง จ�านวน ๙๔,๐๓๒ แปลง/๗๗,๔๗๗ ราย/

๕๗๖,๔๑๔.๘๒ ไร่ และตรวจสอบโรงคดับรรจ ุโรงแปรรปู จ�านวน ๔๓๕ โรงงาน 

ผ่านการรับรอง จ�านวน ๔๗๑ โรงงาน 

	 	 	 	 	 (๑.๔) ตรวจประเมนิระบบการผลติข้าวอนิทรย์ี	

แบบรายกลุ ่ม โดยมีแปลงข้าวที่ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน  

จ�านวน ๑๐๗,๖๓๐ แปลง 
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	 	 	 	 	 (๑.๕)	 แปรรปูวตัถดุบิสมุนไพรให้ได้มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีดีในการผลิตอาหาร 

(Good Manufacturing Practice: GMP) จ�านวน ๕ แห่ง

	 	 	 (๒) ด้านประมง	 โดยตรวจประเมินฟาร์ม โรงงาน แหล่งผลิต และสถานแปรรูปสัตว์น�้า 

จ�านวน ๒๖,๑๙๒ แห่ง เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน จ�านวน ๔,๘๗๒ ราย เฝ้าระวังโรคสัตว์น�้า/ 

เชือ้ดือ้ยา จ�านวน ๑๕๑,๑๐๐ ตวัอย่าง ตรวจวเิคราะห์คุณภาพสนิค้าประมง จ�านวน ๑๐๒,๘๒๘ ตวัอย่าง เฝ้าระวงัป้องกนั 

การลักลอบน�าเข้าส่งออก จ�านวน ๘๖,๑๕๙ ครั้ง และผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม. ๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

จ�านวน ๑๕๘,๓๘๗ ซอง 

	 	 	 (๓) ด้านปศุสัตว์

	 	 	 	 	 (๓.๑) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์โดยตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน 

และร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด จ�านวน ๖๔,๘๕๐ แห่ง ๓๑๑,๙๔๒ ตัวอย่าง 

	 	 	 	 	 (๓.๒)	 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	 โดยตรวจประเมิน 

สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล จ�านวน ๓๑๗ แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า

ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด จ�านวน ๖๙๖ ตัวอย่าง 

     (๓.๓) จัดหาอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ก�ากับ ดูแล และก�าหนดข้อบังคับ  

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และพัฒนาระบบ 

คลงัข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ส�าหรบับนัทกึปรมิาณน�า้นมดบิจากเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมทัว่ประเทศ ด�าเนนิการได้ 

๑๐,๔๓๘ โรงเรียน 

     (๓.๔) จัดต้ังศูนย์บรกิารพชือาหารสตัว์ในพืน้ท่ีภาคเหนอื จ�านวน ๑ แห่ง และเกษตรกร

ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จ�านวน ๙๐ ราย

	 	 	 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท�าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	ดังนี้  

๑) ส่งเสริมการท�าเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยส่งเสริมให้สมาชิก

ท�าการเกษตรปลอดภัย จ�านวน ๕๖ แห่ง ๒) สมาชิกที่ผ่านการอบรมมีการวางแผนเพื่อเตรียมท�าเกษตรผสมผสาน 

ในพ้ืนที่ ๓,๖๗๕ ไร่ ๓) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการอบรมความรู้ในการท�าการเกษตรผสมผสาน 

ลักษณะเกษตรปลอดภัยและศึกษาดูงานแปลงตัวอย่าง จ�านวน ๗๓๕ ราย และ ๔) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ได้รับการอบรมความรู้ในการวิเคราะห์ดิน จ�านวน ๓,๗๕๘ ราย 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๓.๔.๔	 ส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

	 	 	 (๑) เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย 

ทางชีวภาพด้านปศุสตัว์ เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการข้ึนทะเบียนพันธุส์ตัว์ อนรุกัษ์พนัธุพื์ชอาหารสตัว์ และครอบครอง 

เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ ด�าเนินการได้ จ�านวน ๙๙๘ สายพันธุ์ 

	 	 	 (๒)	 ส่งเสรมิการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสมนุไพร	โดยถ่ายทอดความรูแ้ละจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแก่เกษตรกร จ�านวน ๙๗๕ ราย 

	 	 	 (๓)	 บรหิารความหลากหลายทางชวีภาพ	โดยการอนรุกัษ์และเก็บรกัษาพชื	จลุนิทรย์ี แมลง 

ไว้ในธนาคารเชือ้พนัธุพ์ชื (Gene Bank) แหล่งเกบ็รกัษาจลุนิทรย์ี พพิธิภณัฑ์พชื วชัพชืและแมลง แปลงรวบรวมพนัธุ ์

และการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม รวมจ�านวน ๕๓,๙๔๑ สายพันธุ์ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ ๒๔๘,๘๒๕ ไร่ 

	 	 ๓.๔.๕	 ส่งเสริมเกษตรแปรรูป

	 	 	 (๑)	 สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

และบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๓๘.๗๖

	 	 	 (๒)	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยถ่ายทอดความรู้และพัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๑,๕๘๕ ราย 

	 	 	 (๓)	 จดัตัง้ศนูย์บรกิารพชือาหารสตัว์ในพืน้ทีภ่าคใต้	จ�านวน ๑ แห่ง และเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จ�านวน ๑๐๐ ราย 

	 	 	 (๔)	 ส่งเสรมิและพฒันาการแปรรปูผลติภณัฑ์ประมง โดยการถ่ายทอดความรูด้้านเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมสตัว์น�า้ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๒๙๐ ราย สาธติการแปรรปูสตัว์น�า้ในกลุม่พืน้ท่ีเป้าหมาย จ�านวน ๑๖๔ ราย 

และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น�้า จ�านวน ๖๔ ราย

	 	 	 (๕) แปรรปูสนิค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จงัหวดั ๑ ชมุชน (One Province One Agro-Industrial 

Community: OPOAI-C) โดยจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรกลุม่เป้าหมายเพือ่เสรมิสร้างความรูด้้านการสร้างมลูค่าเพิม่ 

ให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด รวมท้ังการบริหารจัดการองค์กรสู ่ความยั่งยืน  

จ�านวน ๒,๖๐๗ ราย

	 	 	 (๖) ส่งเสรมิเกษตรอตุสาหกรรมครบวงจร โดยให้ค�าปรกึษาเชิงลกึแก่ผูป้ระกอบการเพือ่เพิม่

ศกัยภาพด้านการพฒันาผลติภณัฑ์เกษตรแปรรปู จ�านวน ๖๙ ผลติภณัฑ์ และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ จ�านวน ๑๘๑ ผลิตภณัฑ์ 

 	 	 ๓.๔.๖	 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

	 	 	 (๑) วิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพด ีมีเป้าหมายในการพัฒนาพันธุ์ข้าว จ�านวน ๔ พันธุ์ 

ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๕๓.๐๙

	 	 	 (๒)	 ขบัเคลือ่นผลงานวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน์  โดยคดัเลอืกองค์ความรู ้เทคโนโลย ีหรอืนวตักรรม 

ทีพ่ร้อมเผยแพร่เชิงสาธารณะ เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมลูค่า ลดต้นทนุการผลติ หรือแก้ไขปัญหาทางการเกษตร 

จ�านวน ๑๘ เรื่อง เช่น เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะขามป้อมและเทคโนโลยีการผลิตเผือกเชิงพาณิชย์

	 	 ๓.๔.๗	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

	 	 	 (๑) พฒันาศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร โดยปรบัปรงุฐานเรยีนรู ้

ด้านปศุสัตว์ของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอ�าเภอและระดับจังหวัด  

มีเกษตรกรเข้าร่วม จ�านวน ๑๒,๐๔๘ ราย 
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	 	 	 (๒)	 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จ�านวน ๑๔,๗๕๓ ราย 

	 	 	 (๓)	 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรด้านพชืให้เกษตรกรในศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธภิาพ

การผลิตสินค้าเกษตร จ�านวน ๖,๓๗๕ ราย และพัฒนาฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต จ�านวน ๒๙๕ ศูนย์ 

	 	 	 (๔)	 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าด้านหม่อนไหมและส่งเสรมิพฒันาให้บรกิาร และดแูล

เกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จ�านวน ๘๕๐ ราย 

	 	 	 (๕)	 พัฒนาแปลงศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง	ศูนย์หลัก จ�านวน ๘๘๒ ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 

จ�านวน ๔,๐๒๖ ศูนย์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๕๗,๙๓๘ ราย 

	 	 	 (๖)	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเพาะเล้ียงสตัว์น�า้ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๑,๗๕๖ ราย บรหิารระบบ 

ชลประทานเพ่ือการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ จ�านวน ๘ แห่ง และจัดตัง้ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยสีตัว์น�า้สวยงามและพรรณไม้น�า้ 

จ�านวน ๑๓ แห่ง 

	 	 	 (๗)	 พฒันาเทคโนโลยีการพฒันาทีด่นิในศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 

จ�านวน ๘๗๗ ศูนย์ 

	 	 ๓.๔.๘ สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยน�าผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดง 

และจ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 งานของดีทั่วไทย  

และ THAIFEX-ANUGA ASIA 2021 “The Hybird Edition” เกดิมลูค่าการค้าสนิค้าเกษตรนวัตกรรม รวม ๙.๙๔ ล้านบาท 

	 ๓.๕	 การดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในท่ีดินท�ากิน	 แหล่งเงินทุน	

โครงสร้างพื้นฐาน	และปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

	 	 ๓.๕.๑	 ด�าเนินโครงการธนารักษ์ประชารัฐ	ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ การส�ารวจรังวัดจัดท�า 

แผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุและสอบสวนสิทธิ ก�าหนดเป้าหมาย จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ราย สามารถด�าเนินการได ้

จ�านวน ๑๙,๖๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๖ และการจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร  

ก�าหนดเป้าหมาย จ�านวน ๑๘,๐๐๐ ราย สามารถด�าเนินการได้ จ�านวน ๘,๖๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๔ 

	 	 ๓.๕.๒	 ด�าเนนิโครงการสินเช่ือเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายสินเช่ือ 

ให้ผู ้ที่ได้รับผลกระทบ รวม ๘๘๔,๐๑๘ ราย เป็นเงิน ๘,๘๐๗ ล้านบาท ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุด 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

	 	 ๓.๕.๓	 ด�าเนินโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย	 เกิดจาก

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งสามารถสร้างธุรกิจชุมชน 

จ�านวน ๒,๕๗๓ ชมุชน จ�านวน ๒,๖๕๐ ธรุกจิ ทัง้นี ้ชมุชนทีผ่่านการพฒันา

ในปีทีผ่่านมามรีายได้เพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ มีจ�านวน ๑,๐๓๗ ชุมชน

	 	 ๓.๕.๔	 ด� า เนิ น โคร งการสิ น เชื่ อชุ มชนสร ้ า ง ไทย		

โดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๕ ต่อปี เป็นระยะเวลา 

๓ ปี ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน 

สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทั้งนี้ ได้มีการจ่ายสินเชื่อแล้ว จ�านวน ๑,๗๙๓ ราย 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๓.๕.๕	 ด�าเนินโครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก	่

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	

(โควิด-๑๙) เพื่อให้สินเชื่อให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙  

โดยชดเชยต้นทนุการด�าเนนิงานร้อยละ ๒ ของวงเงนิสนิเช่ืออนมุตั ิระยะเวลา ๒ ปี 

จ�านวนไม่เกนิ ๘๐๐ ล้านบาท และความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนจากสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิ 

รายได้ (Non-Performing Loan: NPLs) ร้อยละ ๕๐ ของสนิเช่ือท่ีอนมุตัท้ัิงหมด 

จ�านวนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินไม่เกิน ๑๐,๘๐๐ ล้านบาท 

ทั้งนี้ ได้มีการจ่ายสินเชื่อแล้ว ๘๘๔,๐๑๘ ราย

	 	 ๓.๕.๖	 จัดหาและอนุญาตการใช ้ประโยชน์ที่ดินภายใต ้	

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 (คทช.)	 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ 

โดยมผีลการด�าเนินงานต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจบัุน ดงันี ้๑) ก�าหนดพืน้ท่ีเป้าหมาย 

ได้ทั้งสิ้น จ�านวน ๑,๑๘๗ พื้นที่ ๗๐ จังหวัด เนื้อที่ ๒,๑๐๑,๐๒๔-๑-๓๗.๙๐ ไร ่

๒) ผลการจัดหาที่ดิน จ�านวน ๗๔๒ พื้นที่ ๗๐ จังหวัด เนื้อที่ ๑,๕๑๖,๐๒๑-๐-๓๑.๙๒ ไร่ ๓) อนุญาตให้จังหวัด 

ใช้พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตเิพือ่จดัทีด่นิท�ากนิให้ชมุชนแล้ว จ�านวน ๑๔๘ พืน้ที ่๕๗ จงัหวดั เนือ้ที ่๖๕๗,๘๗๓-๑-๒๗.๐๖ ไร่ 

และ ๔) จังหวัดยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว จ�านวน ๖๗ พื้นที่ ๓๓ จังหวัด เนื้อที่ ๒๙๙,๖๔๑-๑-๕๐.๖๐ ไร่

	 ๓.๖	 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ขับเคล่ือนโครงการ 

“ชมุชนไม้มค่ีา” เพือ่สนบัสนนุประชาชนให้ปลูกไม้มีค่าเพือ่ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งจะเป็นการเก็บออมและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนฐานราก  

โดยมีการผลกัดนักฎหมายและมาตรการต่าง ๆ  ในการส่งเสรมิให้มกีารปลกูไม้มค่ีา 

ทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือที่ดินท่ีมีสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีผลการด�าเนินการร้อยละ ๖๐ 

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนโครงการส่งเสริม อบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเพาะเห็ดไมเคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ี  

๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล�าพูน สงขลา ศรีสะเกษ และนครราชสีมา (สถานีวิจัย 

ส่ิงแวดล้อมสะแกราชร่วมกับจังหวัดสระแก้ว) ซึ่งคาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกป่า 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕๐ ไร่ และปลูกต้นไม้ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ต้น

	 ๓.๗	 การส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	

	 	 ๓.๗.๑	 พฒันาปรบัปรงุพนัธุส์ตัว์ในศนูย์วจิยัและพฒันาบ�ารงุพนัธุส์ตัว์ต่าง ๆ  เพือ่ผลติพนัธุส์ตัว์พันธ์ุดี 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสตัว์และกระจายสตัว์พนัธุด์ใีห้กบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์น�าไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธ์ุสัตว์ 

ด�าเนินการได้ ๙๓๔,๘๖๖ ตัว 

	 	 ๓.๗.๒	 ส่งเสริมด้านปศุสัตว์

	 	 	 (๑) ส่งเสรมิและพฒันาการปศสุตัว์	โดยถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งปศสุตัว์ให้กบัเกษตรกร 

กลุม่เกษตรกร และอาสาปศุสตัว์ และมุง่เน้นการสร้างเครอืข่ายเพือ่ให้เกิดความเข้มแขง็ ตดิตาม วเิคราะห์ แก้ไขปัญหา 

และเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่เกษตรกร จ�านวน 

๑๒,๔๔๑ ราย



นโยบายข้อ ๕
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน106

	 	 	 (๒)	 พัฒนาอาหารสัตว์	 โดยผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 

อาหารสัตว์ของแต่ละชั้นพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดี ผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพ 

การผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลน  

ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติอาหารสัตว์ทีม่คีณุภาพแก่เกษตรกรและให้บรกิารวิเคราะห์คณุภาพอาหารสตัว์ 

เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ ด�าเนินการได้ ๔๔,๕๔๔,๖๘๒ กิโลกรัม 

	 	 	 (๓)	 เพิม่ศกัยภาพการผลติปศสุตัว์คณุภาพสงู	โดยจดัตัง้ศนูย์บรกิารพชือาหารสตัว์ในพืน้ที่

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (เป้าหมาย ๒ แห่ง) และเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ได้รบัการเพิม่ 

ประสิทธิภาพการผลิต จ�านวน ๑๙๕ ราย

	 	 ๓.๗.๓	 เฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์

	 	 	 (๑)	 เฝ้าระวงั	ป้องกนั	ควบคุมและชันสตูรโรคสตัว์	โดยเฝ้าระวงัเชงิรกุ ควบคมุและป้องกนัโรค 

เฝ้าระวงัทางห้องปฏบิติัการ ตรวจวเิคราะห์ วนิจิฉยัและชนัสตูรโรคสตัว์ ควบคุมการเคลือ่นย้ายสตัว์ ซากสตัว์ วัตถุดบิ 

วัตถุอันตราย และบังคับใช้กฎหมายและระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการได้ ๒๓๔,๒๖๘ ตัวอย่าง 

	 	 	 (๒) จัดการสวัสดิภาพสัตว์	 โดยคุ ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และป้องกันการทารุณกรรม  

มีการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจ�าอ�าเภอ ก�ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ ควบคุมประชากรสัตว์ไม่มีเจ้าของ  

และเฝ้าระวังโรคในสัตว์เล้ียง ทั้งนี้ ได้ให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies) จ�านวน ๖๖๓,๑๘๖ ตัว  

และบริการผ่าตัดท�าหมันสัตว์ จ�านวน ๑๕,๖๓๗ ตัว 

	 ๓.๘	 การฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท�าประมงให้เกิดความย่ังยืน บนพ้ืนฐานของการรักษาทรัพยากร

ทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 

  ๓.๘.๑	 เพาะพนัธุส์ตัว์น�า้ โดยการศกึษาและพฒันา 

เทคโนโลยด้ีานการผลติสตัว์น�า้ให้มีคณุภาพควบคูก่บัการเพิม่ผลผลติ 

สัตว์น�้า ผลิตลูกพันธุ ์สัตว์น�้าทั้งสัตว์น�้าจืดและสัตว์น�้าชายฝั ่ง  

เพื่อปล่อยลงในแหล่งน�้าธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า 

จ�านวน ๔๔๔.๔๘๕ ล ้านตัว ขุดลอกแหล่งน�้าด ้วยเรือขุด 

๕๗๘,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร ขุดลอกแหล่งน�้าด้วยเครื่องจักรกล 

๔๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งก�าจัดวัชพืชในแหล่งน�้าเพื่อฟื้นฟู

แหล่งน�า้ ๒๐๗,๖๓๐ ตนั และบรหิารจดัการสถานทีแ่สดงพนัธุส์ตัว์น�า้

จ�านวน ๑๑ แห่ง มีผู้เข้าชม จ�านวน ๔๒๕,๘๘๖ ราย 

	 	 ๓.๘.๒	 ขยายพันธ์ุสัตว์น�้าพันธุ์ดี	 โดยกระจายลูกพันธุ์สัตว์น�้าพันธุ์ดีสู ่ภาคการผลิตจากการผลิต 

สัตว์น�้าปรับปรุงพันธุ์ ๑๑ ชนิดพันธุ์ เช่น ปลานิล ปลานิลแดง ปลาตะเพียนขาว และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้า 

ทีม่มีาตรฐาน สามารถผลติสตัว์น�า้พนัธุดี์ทีม่คีณุภาพและปลอดโรค รวมทัง้พ่อแม่พันธุส์ตัว์น�า้พนัธุด์ทีีไ่ด้รบัการยอมรบั 

จากภาคการผลติ โดยผลติพนัธ์ุสตัว์น�า้พนัธุห์ลกัและพนัธุข์ยาย ประกอบด้วย การผลติสตัว์น�า้พนัธุห์ลกั จ�านวน ๖,๔๓๕ ตวั 

และการผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย จ�านวน ๒๓๔,๘๖๐ ตัว

ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า
๔๔๔.๔๘๕ ล้านตัว
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๔.	 การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว

	 ๔.๑	 การพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว

  ๔.๑.๑	 ประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนข้อมลูมรดกทางวฒันธรรม	AR	Smart Heritage โดยน�าเทคโนโลยี 

AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ 

ส�าหรับผู้เที่ยวชมโบราณสถาน สามารถเห็นรูปแบบสันนิษฐานที่ปรากฏซ้อนทับลงบนโบราณสถานจริง

	 	 ๔.๑.๒	 สร ้างสรรค ์ศิลปะร ่วมสมัย	

เพ่ือต่อยอดทนุทางวฒันธรรม	(4DNA	สูก่ารสร้างสรรค์	

ผลิตภัณฑ์) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  

ภาคเอกชน และประชาชนในแต่ละอ�าเภอที่น�าแนวคิด

ศาสตร์ 4DNA และองค์ความรู ้ทางศิลปะร่วมสมัย 

มาถอดรหัสอัตลักษณ์ เมืองและชุมชน ต ่อยอด

พัฒนาการผลิตสินค ้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  

เช่น สี ลักษณะตัวอักษร บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า  

ลายผ้า ให้มีเอกลักษณ์และทันสมัย สามารถแสดงถึง 

อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

  4.1.3 การพฒันาศักยภาพชมุชนสู่การเป็นเมอืงแห่งศิลปะ เพือ่ส่งเสริมเครอืข่ายด้านศลิปวฒันธรรม

ของตนเองในพืน้ที ่โดยน�ามติิทางศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรมมาสร้างให้เกดิมลูค่าและคณุค่าทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

ตลอดจนส่งเสรมิให้เกดิพืน้ทีศิ่ลปะเพือ่การเรยีนรูส้�าหรบัเดก็ เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เพือ่ให้มคีวามรู้ความเข้าใจ 

ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสร้างจิตส�านึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง  

โดยจดัโครงการใน 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชยีงราย กระบี ่และนครราชสมีา โดยมกีลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ศลิปินในสาขาต่าง ๆ  

เช่น สาขาทศันศลิป์ ดนตรแีละการแสดง การออกแบบ ภาพยนตร์ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวรรณศลิป์ องค์กรเครอืข่าย 

ศลิปินเยาวชน นกัเรยีน นสิตินกัศึกษา นกัท่องเท่ียว และประชาชนท่ัวไป และจดักิจกรรมต่าง ๆ  เช่น กจิกรรมเทศกาล 

กินของหรอย จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน 15,000 คน กิจกรรมถนนศิลปะภายในงาน “Singha Park 

Chiangrai Farm Festival On The Hill” โครงการ

ช้างสร้างศิลป์ถิ่นช้าง-งู (ดอยสะโง้) ณ Sridonmoon  

Art Space ดอยสะโง้ กิจกรรมถนนศิลปะ ครั้งท่ี 1  

“บ้านศลิปินในสวนศลิป์” Chiang Rai Art Street in the 

garden ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซยีนเชียงราย 2020 

กิจกรรมถนนศิลปะ ครั้งที่ 2 เทศกาลศิลปะร่วมสมัย 

“เชยีงราย อาร์ตเฟสติวลั 2021” “เชยีงรายเมอืงศิลปิน 

ถิ่นศิลปะ” Chiang Rai City of Art and Artists  

และงานมหกรรมศลิปะมชีวีติ Living Arts Korat 2020 
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	 	 ๔.๑.๔	 พัฒนาพืน้ทีท่่องเทีย่วปลอดภยัส�าหรบันกัท่องเทีย่ว	

(Safety	Zone)	ใน ๕ พืน้ทีท่่องเทีย่วต้นแบบ ได้แก่ ๑) พืน้ท่ีท่องเท่ียวเขตเมอืง : 

ย่านเมืองเก่า จังหวัดน่าน ๒) พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน : ชุมชนบ้านไร่กองขิง 

จังหวัดเชียงใหม่ ๓) พ้ืนที่ท ่องเที่ยวที่มนุษย์สร ้างข้ึน : เอเชียทีค 

กรุงเทพมหานคร ๔) พืน้ทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ: หาดบางแสน จงัหวดัชลบรุ ี

และ ๕) พื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า : เยาวราช กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้าง 

ความตระหนกัรูถึ้งการปฏบิติัต่อนกัท่องเทีย่วในพ้ืนท่ีเพือ่รองรบัการท่องเท่ียว

วิถีใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ทั้งนี้ จะขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ 

ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน เกิดความประทับใจและเพิ่มความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว

	 	 ๔.๑.๕	 พัฒนาเนินทราย	 (Sand	 dune)	 ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามเส้นทางท่องเท่ียว	

Scenic	Route โดยมุ่งพัฒนาให้เป็น ECO Tourism (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) และมุ่งสู่การเป็นอุทยานธรณีโลก 

ของยเูนสโก โดยจะมกีารจดัท�าแผนพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเนนิทรายงาม (Sand dune) การพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวก 

พื้นฐานท่ีจ�าเป็นในแหล่งท่องเที่ยว การจัดอบรมบุคลากรในทุกภาคส่วน และการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ 

ในแหล่งท่องเที่ยว

	 	 ๔.๑.๖	 พัฒนาสนิค้าและบริการท่องเทีย่วให้มีมูลค่าเพิม่	เพือ่สร้างสรรค์และ/หรอืพฒันาต่อยอดเน้ือหา 

(Content) รวมทั้งตอบสนองความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย กระตุ ้นการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียว  

ทั้งนี้ ได้สร้างสรรค์ข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สะท้อนภาพลักษณ์ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวกว่า ๕๐ แหล่ง และเส้นทางท่องเท่ียวกว่า ๗ เส้นทาง สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว  

สินค้าและบริการการท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

ที่มีความทันสมัย มีแนวโน้มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีศักยภาพ 

ในการบรกิารนกัท่องเทีย่วและสามารถเพิม่มลูค่าทางการท่องเทีย่ว 

นอกจากน้ี ยังได้น�าเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 

ผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีจ�านวนสินค้าและบริการท่ีพร้อมเสนอขาย 

๑,๒๕๘ รายการ เช่น แพ็คเกจท่องเที่ยว จ�านวน ๒๐๕ รายการ 

สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงาม จ�านวน ๑๕๑ รายการ 

ที่พัก จ� านวน ๔๓๕ รายการ ทั้ งนี้  สามารถสร ้างรายได  ้

รวมจากพื้นที่ของสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการสร้างสรรค์ 

จ�านวน ๒๔๘,๐๖๓,๒๖๘ บาท

	 	 ๔.๑.๗	 น�ามาตรฐานสากลตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก	 (Global	 Sustainable	

Tourism	Criteria:	GSTC)	มาเป็นหลกัเกณฑ์ในการท�างานด้านการพัฒนาและยกระดับชมุชนและแหล่งท่องเทีย่ว	

ให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบจ�านวน ๖ พื้นท่ี ได้แก่  

๑) ต�าบลในเวยีง อ�าเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน ๒) ต�าบลเมืองเก่า 

อ�า เภอเมือง สุ โขทัย จั งหวัดสุ โขทัย ๓)  อ�า เภออูท่อง  

จังหวัดสุพรรณบุรี ๔) ต�าบลนาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

๕) ต�าบลเกาะหมาก จังหวัดตราด และ ๖) อ�าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย และจากการจัดอันดับ ๑๐๐ แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

ระดับโลก (Sustainable Destination Top 100) ในปี ๒๕๖๓ 

สามารถสร้างรายได้
รวมจากพื้นที่ของสินค้า

ทางการท่องเที่ยว
ที่ ได้รับการสร้างสรรค์

๒๔๘.๐๖ ล้านบาท
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

มแีหล่งท่องเทีย่ว จ�านวน ๒ แห่ง ทีไ่ด้รบัการจัดอนัดบั ได้แก่ อ�าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย และต�าบลในเวยีงจงัหวดัน่าน 

นอกจากนี้ ได้เสนอแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาตามเกณฑ์ GSTC เพื่อเข้ารับการจัดอันดับ TOP 100 อีก ๑ แห่ง 

คือ ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อย 

และอยู่ระหว่างรอการคัดเลือก

	 	 ๔.๑.๘	 น�าเกณฑ์การตดัสนิของเครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ของยูเนสโกมาเป็นคูม่อืในการพฒันาเมอืง	

และย่านสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันเมืองท่ีมีศักยภาพข้ึนสู ่ระดับสากลโดยคัดเลือกเมืองท่ีได้รับการพัฒนา 

และยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่และชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และต่อยอดให้สอดคล้องกับ 

เกณฑ์การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (ด้านการออกแบบ)  

และจังหวัดเพชรบุรี (ด้านอาหาร) โดยทั้ง ๒ จังหวัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยสมัครเข้าร่วม 

เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

	 ๔.๒	 การดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	รายได้สูง

	 	 ๔.๒.๑	 ผลักดันการเปิดประเทศเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ  ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้แก่ ๑) การจัดต้ังสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ  

(Golf Quarantine) ๒) การอนุญาตให้เรอืส�าราญและกฬีา 

(เรือยอร์ช) สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

เพื่อการท่องเที่ยว และ ๓) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร ่

ข้อเทจ็จริง และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการเปิดรบั 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการเดินทาง 

ท ่องเที่ยวของนักท ่องเที่ยวต ่างชาติ ในระยะแรก 

ด้วยโครงการ Phuket Sandbox โดยมีผลการด�าเนนิการ 

ดังน้ี มีนักท่องเท่ียวสะสมตั้งแต่วันที่ ๑-๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ จ�านวน ๑๑,๕๘๕ คน ค ่าใช ้จ ่ ายเฉลี่ย  

๕,๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน หรือ ๗๐,๐๐๐ บาทต่อทริป  

ก ่อให ้ เกิดรายได ้ประมาณ ๕๓๔.๓๑ ล ้านบาท  

และโครงการ Samui Plus Model มีนักท่องเที่ยวสะสม

ตัง้แต่วนัที ่๑๕-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจ�านวน ๕๒ คน 

ทั้งน้ี ในระยะต่อไปจะมีการผลักดันให้นักท่องเท่ียว 

ต ่างชาติที่ เข ้าร ่วมโครงการ Phuket Sandbox  

เดินทางท่องเ ท่ียวเชื่อมโยงระหว่างจั งหวัดภู เก็ต 

กับพื้นที่น�าร่องอื่น ๆ

	 	 ๔.๒.๒	 จัดท�าการพัฒนาแผนกลยุทธ ์ เพื่ อการขับเคลื่ อนการท ่องเที่ ยวสีขาวภายใต ้	

โมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั่วถึง และสมดุล  

โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนอง

กระแสนิยมการท่องเที่ยวยั่งยืน การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และการลดการใช้ทรัพยากร 

และของเหลือทิ้ง
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  ๔.๒.๓	 ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ	

ในราชอาณาจักร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔ โดยการให ้

สทิธปิระโยชน์ในรปูแบบการคืนเงิน สงูสดุร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่าย 

ในประเทศไทย ให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีเงินลงทุน 

ไม่ต�่ากว่า ๕๐ ล้านบาท รวมทั้งได้ปรับเพิ่มเงื่อนไขการให้ 

สิทธิประโยชน ์ เพิ่มเติมเ พ่ือกระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ทัง้นี ้ได้มกีารคนืเงนิ 

ให้ผูส้ร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ รวม ๗ ราย สร้างรายได้เข้าประเทศ 

๑,๓๑๗.๐๒ ล้านบาท ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ 

สู่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ

  ๔.๒.๔	 พฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 

โดยได ้ศึกษาวิเคราะห์และจัดท�าแนวทางการพัฒนาสินค้า 

และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงการออกแบบ 

รูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับ 

กลุ ่มเป้าหมายเพ่ือรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ มีมูลค่าสูง  

และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีศักยภาพ 

และยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัระดับสากลเพือ่รองรบั

แนวโน้มการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างมีทิศทาง

และเกิดผลเป็นรูปธรรม 

	 	 ๔.๒.๕	 น� า เสนอคุณค ่าของสินค ้ า มูลค ่ าสู ง	

และสินค้าวิถีไทยที่สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม เช่น การน�าเสนอสินค้า  

Art & Carft และงานผ้าของภาคเหนอื การประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว 

และกิจกรรมท่องเที่ยวพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของภาคใต้ โดยสามารถสร้างการรบัรูไ้ด้ ๔๓,๔๐๑,๖๓๖ ครัง้ 

และมกีารใช้จ่ายเพือ่ซือ้สนิค้ามลูค่าสงูและสนิค้าวิถไีทยทีส่ร้างสรรค์

มูลค่าเพิ่ม จ�านวน ๖๐,๕๘๘,๓๗๒ บาท

	 	 ๔.๒.๖	 ขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่าย	

นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง 

มาครั้งแรก (First Visitor) ในพื้นที่และ/หรือในกลุ่มใหม่ท่ียังไม่เคยด�าเนินการ และกระตุ้นกลุ่มนักท่องเท่ียว 

ที่เดินทางซ�้าในตลาดเป้าหมายหลักให้เดินทางกลับมาท่องเท่ียวประเทศไทยอีกครั้ง ท้ังนี้ สามารถสร้างการรับรู้ 

ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ๙๘๒,๙๕๒,๒๕๓ ครั้ง และเสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ๑๔,๒๐๗ คน 

	 	 ๔.๒.๗	 ขยายตลาดนักท่องเท่ียวกลุ ่มเชิงกีฬา  

เพือ่สร้างการรบัรู้เกีย่วกบัศักยภาพและภาพลกัษณ์ของประเทศไทย

ที่สามารถรองรับการบริหารจัดการด้านการกีฬาและสามารถ

กระตุ้นให้กลุ ่มตลาดเป้าหมายเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย 

ของการเดินทาง ทั้งนี้ สามารถสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้ ๑๓๓,๘๑๔,๑๓๐ ครั้ง และเสนอขาย

แพ็คเกจท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ๕,๓๑๖ คน

การสร้างภาพยนตร์
ต่างประเทศในไทย

สามารถสร้างรายได้
ให้ประเทศ 

๑,๓๑๗.๐๒ ล้านบาท

เกิดการใช้จ่าย
เพื่อซื้อสินค้ามูลค่าสูง

และสินค้าวิถีไทย
ที่สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม 

๖๐.๕๙ ล้านบาท



111รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๔.๒.๘	 จดักจิกรรมขบัเคลือ่นเมอืงสร้างสรรค์เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	(Thailand	Creative	Cities	

Network	 2021) และจัดท�า Thailand Creative City Handbook โดยรวบรวมหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะ 

จากผูเ้ชีย่วชาญในการขบัเคลือ่นเมอืงสร้างสรรค์ของยเูนสโกเพือ่เป็นเครือ่งมอืให้แก่เมอืงต่าง ๆ  ได้น�าไปใช้พฒันาเมอืง

ตามเกณฑ์เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ

	 	 ๔.๒.๙	 ยกระดับพื้นที่และความพร ้อม	
ของชุมชน	เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเรือส�าราญในพื้นที ่
ชายฝั่งตะวันออก โดยมีพื้นที่ชุมชนนาเกลือเป็นต้นแบบ  
และน�าเกณฑ์การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืส�าหรบัแหล่งท่องเท่ียว 
หรือ GSTC For Destinations มาเป็นกรอบในการพัฒนา 
รวมท้ังจัดท�าแผนการพัฒนา ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว 
และวางแนวทางการพัฒนาชุมชน รวมถึงกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย  
มีสุขอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ 
การ เชื่ อมโยงการท่อง เที่ ยว ใน รูปแบบเรื อส� าราญ 
กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในภาคตะวันออก
	 	 ๔.๒.๑๐	สร้างการรบัรูกิ้จกรรมการท่องเทีย่ว	
โดยชุมชนใกล้กรงุเทพมหานครในกลุม่เอก็ซ์แพท	(Expat) 
โดยจัดกิจกรรมน�าคณะผู้บริหาร คณะทูต และชาวต่างชาต ิ
ที่ท�างานในประเทศไทย หรือ เอ็กซ์แพท (Expat) เที่ยวชม 
กิจกรรมในพื้นที่คุ ้ งบางกะเจ ้า อ�าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ และเส้นทางท่องเท่ียวต้นแบบ  
“วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองด�าเนิน” พื้นท่ี 
คลองด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างการรับรู ้
ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในกลุม่ตลาดชาวต่างชาติทีท่�างานและพ�านกัในประเทศไทย

	 ๔.๓	 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
	 	 ๔.๓.๑	 ด�าเนนิโครงการยกระดบัและพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการและชมุชน	ได้ด�าเนนิการ ใน ๒ กลุม่ 
ได้แก่ การพัฒนายกระดับชุมชนและโฮมสเตย์ท่ียังไม่ได้มาตรฐานให้เข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และการพัฒนา 
ยกระดับชุมชนและโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานให้เป็นต้นแบบ มีจุดขาย และสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น Healthy Homestay 
Eco-Friendly Homestay การพัฒนาบ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ กิจกรรม Camping ชุมชน และสตูดิโอชุมชน 
นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
ที่พักนักเดินทาง Home Lodge เพื่อเพิ่มจ�านวนที่พัก 
ที่มีคุณภาพใกล้แหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ 
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย เป็นธรรม และสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการจัดอบรม
เพือ่เพิม่ทกัษะในการบรหิารจดัการ จ�านวนไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ คน และตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พัก 

ของนักเดินทางจ�านวนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ แห่ง
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  ๔.๓.๒	 ด�าเนนิโครงการท่องเทีย่วสขีาว

โดยจัดอบรมให ้กับผู ้ ให ้บริการนักท่องเที่ยว 

ที่ต้องสัมผัสนักท่องเที่ยวโดยตรง เพื่อให้บริการ 

ได้อย่างสะอาด ปลอดภัย ถกูสุขอนามัย และเป็นธรรม 

โดยเน้นกลุ่มผู้ให้บริการร่ม เตียงผ้าใบ อาหารรถเข็น 

แผงลอย และจ�าหน่ายสินค้าท่ีระลึก เพื่อสร้าง 

ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ารับบริการ 

ทั้งนี้ ได้จัดอบรม จ�านวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม 

รวมจ�านวน ๒๒๒ คน 

	 	 ๔.๓.๓	 ด�าเนินโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยวไทย	

เพ่ือรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่	 (New	 Normal) โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร 

ด้านธรุกจิน�าเทีย่ว มคัคเุทศก์ และผูน้�าเทีย่ว เช่น การอบรมหลกัสตูรการพฒันามคัคเุทศก์ด้านภาษาจนีเพือ่การท่องเท่ียว 

เชิงสุขภาพวิถีใหม่แบบ (New Normal) การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายหลัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการอบรมหลักสูตรเทคนิคการให้บริการนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 

อย่างมืออาชีพ (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรและกัญชา)

	 	 ๔.๓.๔	 ด�าเนินโครงการ	 Amazing	 Thailand	 Safety	 &	 Health	 Adminstration	 (SHA) 

เพ่ือยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมท่องเท่ียวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	และสร้างความม่ันใจ	

ในความปลอดภัยและสุขลักษณะ โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่น 

เรือ่งความปลอดภยัด้านสขุอนามยัให้แก่นักท่องเทีย่ว

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยยึดหลักแนวทาง

การด�าเนินงานและมาตรการป้องกันความเส่ียง 

เรือ่งโควดิ-๑๙ ส�าหรบัสถานประกอบการ รวมทัง้จดัท�า 

แพลตฟอร์มให้นักท่องเที่ยวร่วมแสดงความคิดเห็น 

และความพึ งพอ ใจต่ อก า รด� า เ นิ น ง านของ 

สถานประกอบการท่ีได้รับมาตรฐาน SHA ทั้งนี้  

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการ 

ที่ได้รับมาตรฐาน SHA ร้อยละ ๘๔.๒๖

	 	 ๔.๓.๕	 พฒันาต้นแบบแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชนเชงิสร้างสรรค์สูก่ารตลาดการท่องเท่ียวเชิงคณุภาพ 

สร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๘๑ ชุมชนท่องเท่ียวปลอดภัยไร้โควิด-๑๙ และการขับเคลื่อนเครือข่าย 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงด�าเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเท่ียว 

เพื่อให้บริษัทน�าเที่ยวสามารถน�าไปจัดท�าโปรแกรมเสนอขายนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ชุมชนสามารถยกระดับ 

ทางการตลาดและปรับตัวเพื่อพัฒนาการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้
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	 ๔.๔	 การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด

	 	 ๔.๔.๑	 ด�าเนนิโครงการเทีย่วมัน่ใจ	บอกได้ทกุเรือ่ง	Thailand	

Traveller	 Voice โดยจัดท�าช่องทาง Online feedback ให้นักท่องเท่ียว 

สามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองสุขอนามัยและความสะอาดปลอดภัย 

ของสถานประกอบการ /แห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว  และแ จ้ ง เหตุ ต่ า ง  ๆ  

ผ่าน www.thailandtravellervoice.com โดยจะรวบรวมความคิดเห็น 

จากนักท่องเที่ยวส่งให ้กับผู ้ประกอบการ หน่วยงาน/คณะท�างาน 

ที่ เ ก่ียวข ้องกับการก�ากับดูแลเรื่องสุขอนามัยความสะอาดปลอดภัย  

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดการด�าเนินงานต่อไป  

ทั้งนี้ สามารถสร้างการรับรู้ได้ ๑๒๗,๘๗๗,๔๘๘ ครั้ง

	 	 ๔.๔.๒	 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันอาชญากรรมที่ส ่งผลกระทบต่อนักท่องเท่ียว	

และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยตรง เช่น ๑) จัดท�าฐานข้อมูลบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อการท่องเที่ยว  

บคุคลเฝ้าระวงั รวมถงึส�ารวจพืน้ทีเ่สีย่ง จดุเสีย่ง เพือ่เป็นการลดจดุล่อแหลม/จดุเสีย่งในแหล่งท่องเทีย่วหลกัและรอง 

โดยใช้ CCTV และ ๒) พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุให้มีประสิทธิภาพโดยด�าเนินโครงการบูรณาการระบบรับแจ้งเหต ุ

นักท่องเที่ยว ๑๑๕๕ และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา 

ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที

	 	 ๔.๔.๓	 ยกระดบัด้านความปลอดภยัในแหล่งท่องเทีย่ว 

โดยจดัท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภยัในพืน้ทีพ่เิศษ 

เมืองเ ก่าน่านเพื่อจัดการกับสภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน 

ซึง่ได้ทดลองใช้ในต�าบลในเวยีง อ�าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ส่งผลให้

เมอืงเก่าน่านได้รับการรบัรองให้เป็น สดุยอด ๑๐๐ แหล่งท่องเทีย่ว

ยัง่ยนืระดับโลก จากหน่วยงาน Green Destinations Foundation 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

  ๔.๔.๔	 ยกระดับความพร ้อมด ้านสุขอนามัย	

ให้กับชุมชน โดยจัดท�าโครงการคิดถึงชุมชน ซึ่งเป็นการน�าผู ้ประกอบการท่องเที่ยวลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 

เพื่อน�าองค์ความรู้ด้านการตลาดไปอบรมให้แก่ชุมชนการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัย การป้องกันความเสี่ยง

จากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีบริษัทน�าเที่ยวที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับสิทธ ิ

เข้าร่วมโครงการคิดถึงชุมชน จ�านวน ๔๐ บริษัท ชุมชนท่ีมีความพร้อมได้รับเลือกน�าไปขาย จ�านวน ๔๓ ชุมชน  

และสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักได้ จ�านวน ๗๙ เส้นทาง 

เมืองเก่าน่าน
ได้รับการรับรองให้เป็น

สุดยอด ๑๐๐ แหล่งท่องเที่ยว
ยั่งยืนระดับโลก
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	 ๔.๕	 การส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน

	 	 ๔.๕.๑	 ส�ารวจและทดสอบสินค้าท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  

โดยจัดท�าคลิปวิดีโอสร้างการรับรู ้และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวชุมชน น�านักท่องเท่ียวเรียนรู ้และสัมผัส 

การท่องเที่ยวชุมชน และเสนอขายกิจกรรมท่องเที่ยวเยี่ยมชมชุมชนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในเส้นทางอุดรธานี-

หนองคาย-เลย-ขอนแก่น รวมทั้งเสนอขายรายการน�าเที่ยว ๕ เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง-

จันทบุรี-ตราด เส้นทางกรุงเทพฯ-สุโขทัย-อุตรดิตถ์-ล�าปาง เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-ศรีสะเกษ-บุรีรัมย์  

เส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบุรี-สมุทรสงคราม-บุรีรัมย์ และเส้นทางกรุงเทพฯ-สงขลา-ปัตตานี-ยะลา

	 	 ๔.๕.๒	 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ภายใต้ “โครงการคิดถึงชุมชน”  

เพ่ือช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ผ่านกระบวนการทดลองกิจกรรม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Product Testing) โดยน�านักท่องเที่ยวกลุ ่มครอบครัวเข ้าทดสอบเส้นทาง 

และกิจกรรมในพื้นที่ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู ่ชุมชนและนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว 

ที่บริหารจัดการโดยชุมชน

	 	 ๔.๕.๓	 จัดการแข่งขันกฬีาเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมกฬีา ซึง่เป็นการส่งเสรมิการจ้างงาน สร้างรายได้ 

และมลูค่าทางเศรษฐกจิ ท�าให้เกดิการกระจายรายได้สูชุ่มชน อกีทัง้ยงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ด้านกฬีาของประเทศ 

โดยสามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการแข่งขันกีฬาในอนาคต 

(Thailand sports destination) ทัง้น้ี มีการจัดการแข่งขันระดบันานาชาต ิเช่น ๑) การแข่งขันวิง่รายการ อัลตร้า เทรล 

ไทยแลนด์ ๒๐๒๐ หรอื “วิง่เทรล ดอยอนิทนนท์” ระหว่างวนัที ่๓๐ ตลุาคม-๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ณ ดอยอนิทนนท์ 

จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ ๑๙๗ ล้านบาท ๒) การแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน” 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ ๙๓๕ ล้านบาท  

และ ๓) การแข่งขนั Jet Ski-World Cup 2020 ชงิแชมป์โลก 

ระหว่างวนัที ่๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ชายหาดจอมเทียน 

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

จากประเทศต่าง ๆ กว่า ๒๐ ประเทศ และสามารถ 

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ ๕๖๘ ล้านบาท  

ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันดังกล่าวอยู ่ภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของศูนย์บริหาร

สถานการณ ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.	 การพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า	 การบริการ	 และการลงทุน

ในภูมิภาค

 ๕.๑	 การส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน

  ๕.๑.๑	 ผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดน		

โดยเร่งผลักดันการเปิดท�าการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า 

สามารถสร้างมูลค่าการค้าชายแดน จ�านวน ๑.๕๑ ล้านล้านบาท 

ดังนี้ 

	 	 	 (๑) ชายแดนไทย-มาเลเซยี	ผลกัดนัเปิดด่าน 

เป็งกาลนักโูบ (ตรงข้ามด่านตากใบ จงัหวดันราธวิาส) และด่านบกูติบหุงา 

(ตรงข้ามด่านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส) โดยประเทศมาเลเซีย

อนุญาตให้ขนส่งสินค้าได้ทางเรือ (แพขนานยนต์) ผ่านทาง 

ด่านตากใบ-ด่านเป็งกาลันกูโบได้

	 	 	 (๒)	 ชายแดนไทย-ลาว	จงัหวดัอบุลราชธานแีละแขวงสาละวนัได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการอนุญาตให้น�าเข้า-ส่งออกได้ตามประเภท ชนิด และปริมาณ ที่ทั้งสองฝ่ายก�าหนด เพื่อเสนอต่อ 

รัฐบาลทั้ง ๒ ฝ่าย โดยเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะสามารถเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงเฉพาะการขนส่งสินค้าได้

เปิดท�าการจุดผ่านแดน
สร้างมูลค่าการค้า

ชายแดน 
๑.๕๑ ล้านล้านบาท
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  ๕.๑.๒	 แก้ไขปัญหาการส่งออกสกุรมชีวีติไปราชอาณาจกัรกมัพชูา เนือ่งจากราชอาณาจกัรกมัพชูา 
ได้ออกมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตส่งออก/น�าผ่านสุกรจากประเทศไทยไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา  
ซึ่งมีผู้ได้รับอนุญาต จ�านวน ๕ ราย ดังนั้น จึงมีการจัดประชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อเร่งติดตามการเจรจา
ขอเพิ่มรายชื่อผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม โดยราชอาณาจักรกัมพูชาได้เพิ่มจ�านวนผู้ส่งออกไทย 
ที่ได้รับอนุญาต เป็น ๑๐ รายแล้ว
	 	 ๕.๑.๓	 ผลกัดนัเปิดจดุผ่านแดนเพือ่การขนส่งสนิค้าเพิม่เตมิภายใต้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)	อย่างเคร่งครัด โดยสามารถเปิดจุดผ่านแดนแล้ว ๔๔ แห่ง ดังนี้
	 	 	 (๑) ด้านสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา	: เพิ่มจาก ๕ แห่ง เป็น ๑๒ แห่ง เช่น จุดผ่อนปรน
การค้าบ้านมะม่วง จังหวัดตราด จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนส้ม จังหวัดจันทบุรี และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านซับตารี 
จังหวัดจันทบุรี 
	 	 	 (๒)	 ด้านสหภาพเมียนมา	: เพิ่มจาก ๓ แห่ง เป็น ๙ แห่ง เช่น จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจุดผ่อนปรนการค้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ แห่ง
	 	 	 (๓)	 ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 : เพิ่มจาก ๑๑ แห่ง เป็น ๑๔ แห่ง  
เช่น จดุผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ จังหวดัเลย จุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์ค ุจงัหวัดอ�านาจเจรญิ และจดุผ่อนปรนการค้า 
บ้านใหม่ชายแดน จังหวัดน่าน
	 	 	 (๔)	 ด้านประเทศมาเลเซยี	: เพิม่จาก ๕ แห่ง เป็น ๙ แห่ง เช่น จดุผ่านแดนถาวรปาดงัเบซาร์ 
และบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา
  ๕.๑.๔	 แก้ไขปัญหาสถานการณ์ด่านขนส่งสินค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	และสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยติดตามสถานการณ์เปิด-ปิดด่าน และประสานให ้
ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) แก้ไขปัญหาและอ�านวยความสะดวก เช่น ด่านโหย่วอ้ีกวน  
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ตรงข้ามด่านหหูง ิจงัหวดัหล่างเซนิ สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม) สคต. หนานหนงิ 
ได้เจรจาแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าผลไม้ โดยขยายเวลาท�างานของเจ้าหน้าที่ด่านและเพิ่มช่องทางให้บริการ 
เพือ่แก้ปัญหารถตดิขดัหน้าด่าน และด่านบ่อหานหรือโม่หาน มณฑลยนูนาน (ตรงข้ามด่านบ่อเตน็ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรฐั 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) สคต. คุนหมิง และ สคต. เวียงจันทน์ ได้ประสานหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นประเทศไทย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเปิดใช้ส�านักงานที่ท�าการด่านแห่งใหม ่
ของด่านบ่อหานและด่านบ่อเตน็ บรเิวณเขตหลกั ๒๙/๓ เพือ่ให้มช่ีองทางเข้า-ออกหลายช่องทาง สะดวก และรวดเรว็มากขึน้
	 	 ๕.๑.๕	 ให้บรกิารประชาชนในการออกหนงัสอืผ่านแดนด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Border	Pass) 
โดยการออกหรือต่ออายหุนงัสอืผ่านแดนด้วย e-Border Pass เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนไทยทีต้่องการ
เดนิทางสัญจรข้ามแดนไปยังประเทศเพือ่นบ้านทัง้ ๔ ด้านประเทศ ได้แก่ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย อีกทั้งให้บริการออกหนังสือผ่านแดน 
ให้กับผู้ขบัรถขนส่งสนิค้าไปยงัประเทศเพือ่นบ้านเพือ่เป็นการส่งเสรมิ 
การค้าขายชายแดน และสินค้าที่จ�าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค 
ของประชาชนทั้ง ๔ ด้านประเทศ โดยมีประชาชนมารับบริการ 
ในการออกหรือต่ออายุ e-Border Pass จ�านวน ๓๔๖,๙๓๖ ฉบับ  
คิดเป็นเงิน จ�านวน ๑๑,๖๐๔,๐๓๐ บาท ทั้งนี้ สามารถลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการให้บรกิารประชาชนได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ รวมทัง้ลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชนในการตดิต่อราชการ และเสรมิสร้างความเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีชายแดนบนพื้นฐานการรักษาสมดุลระหว่าง 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการรักษาความมั่นคงของชาติ 

ประชาชนใช้บริการ
e-Border Pass

๓๔๖,๙๓๖ ฉบับ
คิดเป็นเงิน ๑๑.๖๐ ล้านบาท
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๕.๒	 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน	

	 	 ๕.๒.๑	 เช่ือมโยงการน�าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์	 (x-Ray)		

หรือระบบโทรทัศน์วงจรปิด	 (Closed-circuit	 television:	CCTV)	มาใช้ในการตรวจปล่อย	 โดยการวิเคราะห์

แนวทางการปฏิบัติส�าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray ระบบ CCTV ระบบยานพาหนะผ่านแดน  

(Vehicle Information System: VSI) และระบบตรวจสอบป้ายทะเบยีนยานพาหนะ (License Plate Recognition 

System: LPRs) เพื่อจัดท�าร่างระเบียบ

ปฏบิติัส�าหรับการตรวจปล่อยสนิค้าทีเ่ป็น 

การน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาช่วยสนบัสนนุ 

การตรวจสอบสินค้าให ้มีความสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้อง 

แม่นย�าและเสริมสร ้างความปลอดภัย 

ให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า ซึ่งเบื้องต้น 

พบว่าสามารถตรวจสอบสินค ้าในราย 

ที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะกระท�าความผิดแทน 

การตรวจสอบสินค้าทุกรายได้ จึงได้ใช้งาน

ระบบ x-Ray และระบบ CCTV ควบคู่ไปกับ 

การตรวจสินค้าทางกายภาพ และได้มี

การจัดตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าระเบียบ

แนวทางการปฏิบัติส�าหรับการตรวจ

ปล่อยสินค้า

  ๕.๒.๒	 ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	 Local	 Profile	 โดยน�าหลักการบริหารความเสี่ยง 

ทางศุลกากร ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้มีการปฏิบัต ิ

ตามกฎหมายและระเบียบมาใช้ในการด�าเนินงาน ให้มีการพัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 

โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธภิาพ Local Profile เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเส่ียงในการอ�านวยความสะดวก 

ทางการค้าแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตและมีความเสี่ยงท่ีจะกระท�าความผิดต�่า รวมทั้งได้ก�าหนดมาตรการท่ีเข้มงวด 

ในการตรวจสอบสนิค้าทีม่คีวามเสีย่งสงู และสนิค้าทีม่สีดัส่วนการตรวจพบการส�าแดงข้อมลูในใบขนสนิค้าทีไ่ม่ถกูต้อง 

จากจ�านวนใบขนสินค้าที่มีการติดเงื่อนไขด้านการบริหารความเสี่ยงในระบบโปรไฟล์ขาเข้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้คัดเลือก 

ส�านักงานศุลกากรกรุงเทพและส�านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นส�านักงานศุลกากร 

จัดเก็บรายได้ที่มีศักยภาพในการจัดท�า Local Profile รวมถึงด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรคลองใหญ่  

และด่านศลุกากรมาบตาพดุทีม่ศีกัยภาพในการจดัท�า Local Profile เพือ่ศกึษาข้อมลูรายละเอยีดการน�าเข้า/ส่งออก 

มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
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๖.	 การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน	

	 ๖.๑	 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ัวประเทศและสามารถรองรบัการขนส่ง	

และการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ 

  ๖.๑.๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางถนนเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภูมิภาค

และลดปัญหาการจราจรติดขัด 

   (๑) พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	

สายพัทยา-มาบตาพุด

ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ระยะทางรวม ๓๒ กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) และลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท 

ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ และ ๓๖

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	

สายบางปะอิน-นครราชสีมา

- ความคืบหน้า งานโยธาร้อยละ ๙๒.๒๖ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา 

ส�าหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๖

ซึ่งจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครราชสีมา 

ให้เหลือเพียง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	

สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

- ความคืบหน้า งานโยธาร้อยละ ๕๗.๖๘

- ก�าหนดเปิดให้บริการ	ปี ๒๕๖๖

ซึ่งจะเชื่อมต่อการเดินทางไปภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อลดระยะเวลา

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดกาญจนบุรีให้เหลือเพียง ๑ ชั่วโมง

   (๒)	 ก ่อสร ้างถนนและสะพานเ พ่ือเพิ่มศักยภาพโครงข ่ายการเดินทางในภูมิภาค  

เช่น ถนนเลยีบชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบท จังหวดัชุมพร ระยะทาง ๒๓.๕๘๙ กโิลเมตร 

และอยูร่ะหว่างด�าเนินการก่อสร้าง เช่น ถนนสาย ง๒ และ ง๓ ผงัเมอืงรวม จงัหวดัมกุดาหาร ระยะทาง ๗.๕๓๕ กิโลเมตร 

มีผลการด� า เนินงานร ้อยละ ๗๙.๗๑  

และทางลอดต่างระดบั บนถนนสายเลีย่งเมอืง 

สันป่าตอง -หางดง  อ� า เภอสัน ป่าตอง  

จั งหวัด เชียงใหม่ มีผลการด�า เนินงาน 

ร้อยละ ๘๒.๒๔
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๖.๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมทางบกเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าและการลงทุน

รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

   (๑) พัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าที่อ�าเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือรองรับการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศไทย สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารจัดการ 

   (๒)	 ก่อสร้างศนูย์การขนส่ง

ชายแดนจังหวัดนครพนม เพื่ออ�านวยความสะดวก 

และเป ็นจุด ให ้บริการแบบเบ็ด เสร็ จส� าหรับ 

การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศไทยไปยงัสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ท่าแขก) สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม (เมืองวินห์) และทางตอนใต ้

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลกว่างซี)  

และรองรับการขนส่ง ต่อ เนื่ อ งหลายรูปแบบ  

(Multimodal Transport) อีกทั้งมีพื้นที่รองรับการเช่ือมโยงกับระบบรางตามแผนการพัฒนารถไฟทางคู่ 

สายบ้านไผ่-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการเชื่อมต่อการขนส่งอย่างไร้รอยต่อ 

   (๓) อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มการเดินรถในเส้นทางท่าอากาศยานสกลนคร-มุกดาหาร  

เส้นทางสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภา-อุทยานแห่งชาติเขาสก-ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา และเส้นทาง

สถานีรถไฟสมุทรสาคร-มหาชัย-อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

   (๔)  ก่อสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายก โดยได้เปิดใช้สถานเีมือ่วนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๖๓ 

เพื่อรองรับสถานีขนส่งผู้โดยสารเดิมที่จัดตั้งและด�าเนินการโดยเอกชน ซึ่งสิ้นสุดสัญญาไปแล้ว

  ๖.๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางราง 

   (๑)	 พัฒนาระบบรถไฟ

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

โครงการความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบ
รถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาค	ช่วงกรุงเทพมหานคร-
หนองคาย	ระยะที่	๑	ช่วง
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา

- ลงนามในสัญญางานโยธาแล้วจ�านวน ๑๑ สัญญา จากทั้งหมด ๑๔ สัญญา 
- ลงนามในสัญญางานออกแบบและควบคุมงานและลงนามสัญญา 
งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงขบวนรถไฟแล้ว 
- เปิดให้บริการในปี ๒๕๖๙	

โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม	๓	สนามบิน	เส้นทาง
ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

อยู่ระหว่างการประสานรื้อย้ายสาธารณูปโภค การเวนคืนที่ดิน 
และการออกแบบรายละเอียด มีก�าหนดการเปิดให้บริการในปี ๒๕๗๑



นโยบายข้อ ๕
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน120

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม	
สายบางซื่อ-รังสิต	
ระยะทาง	๒๖.๓๐	กิโลเมตร	
และสายสีแดงอ่อน	สายบางซื่อ–ตลิ่งชัน	
ระยะทาง	๑๕.๒๖	กิโลเมตร

ด�าเนินการแล้วเสร็จและได้เปิดเที่ยวปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้
บริการระบบรถไฟฯ ผ่านระบบออนไลน์มายังสถานีกลางบางซื่อ

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดังนี้
- ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร  
สัญญาที่ ๑ (ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร) มีผลการด�าเนินงาน
ร้อยละ ๙๐.๖๙ สัญญาที่ ๓ (ช่วงอุโมงค์รถไฟ) มีผลการด�าเนินงาน 
ร้อยละ ๘๗.๒๒ สัญญาที่ ๒ (ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ)  
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการและรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก�าหนดเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๕
- ช่วงลพบุรี-ปากน�้าโพ ระยะทาง ๑๔๘ กิโลเมตร สัญญาที่ ๑ 
(ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม) มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๕๙.๑๒ 
สัญญาที่ ๒ (ช่วงท่าแค-ปากน�้าโพ) มีผลการด�าเนินงาน 
ร้อยละ ๖๗.๗๘ ก�าหนดเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๕
- ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง ๑๖๙ กิโลเมตร 
สัญญาที่ ๑ (ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล) มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๙๐.๒๐  
สัญญาที่ ๒ (ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน) มีผลการด�าเนินงาน 
ร้อยละ ๘๘.๐๓ ก�าหนดเปิดให้บริการปี ๒๕๖๕
- ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๘๔ กิโลเมตร  
มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๙๓.๔๓ ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๔
- ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร 
สัญญาที่ ๑ (ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย) มีผลการด�าเนินงาน 
ร้อยละ ๘๑.๘๒ สัญญาที่ ๒ (ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร)  
มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๗๘.๘๐ ก�าหนดเปิดให้บริการปี ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างรถไฟ อยู่ระหว่างด�าเนินการ	ดังนี้
- โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  
อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคา 
คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
- โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-
นครพนม อยู่ระหว่างจัดท�าร่างขอบเขตของงาน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๒)	 พฒันาระบบรถไฟฟ้า	ปัจจบุนัรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเปิดให้บรกิารแล้ว ๖ ส ี๑๑ เส้นทาง 

ระยะทาง ๒๑๐.๕๑ กิโลเมตร จากแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า ทั้งหมด ๕๕๔ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๘ 

ของโครงข่ายทัง้ระบบ รวมถงึสถานีกลางบางซือ่ทีม่กี�าหนดเปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศและของภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ มีโครงการรถไฟฟ้า 

ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ ดังนี้

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 

ช่วงแคราย-มีนบุรี

อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างทาง สถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบ�ารุง 

มีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๔.๒๙ ก�าหนดเปิดให้บริการปี ๒๕๖๕

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ช่วงลาดพร้าว

อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างทาง สถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบ�ารุง 

มีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๓.๒๘ ก�าหนดเปิดให้บริการปี ๒๕๖๕

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี 

(สุวินทวงศ์)

อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างทาง สถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบ�ารุง 

มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๕.๕๔ ก�าหนดเปิดให้บริการปี ๒๕๖๗

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม

อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนเพื่อด�าเนินงานก่อสร้างส่วนตะวันตก

และติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถสายสีส้มตลอดทั้งเส้นทาง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 

(วงแหวนกาญจนาภิเษก)

อยู่ระหว่างทบทวน TOR จัดท�าราคากลางใหม่ และจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างงานโยธา ทั้งนี้ ในส่วนงานศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนงานระบบ 

ได้จัดตั้งคณะท�างานตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล

เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพิ่มเติม

ตามที่กฎหมายก�าหนด
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ท่าเรือแหลมฉบัง
สามารถรองรับ

ปริมาณตู้สินค้าได้
๑๘ ล้านตู้ต่อปี

   (๓)	 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	 เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

[มผีลใช้บงัคบัตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยรีะบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบราง 

ของประเทศ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง สร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา 

เทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและจัดท�าฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง 

เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติและการสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบราง

  ๖.๑.๔	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางน�้า	

   (๑) พฒันาการขนส่งทางน�า้จากท่าเรือบางสะพาน	จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์	ไปท่าเรือแหลมฉบงั

เพื่อลดปริมาณรถบรรทุกจากภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลดอุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร  

และค่าบ�ารุงรักษาทางถนน โดยจะให้บริการเดินเรือ RoRo Ferry 

ขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ และรถบรรทุกสินค้า ซ่ึงเป็นเรือขนาด 

๗,๐๐๐ ตนักรอส สามารถรองรบัรถยนต์ส่วนบคุคลและรถบรรทกุได้ 

ประมาณ ๑๐๐ คัน และรองรับผู้โดยสาร จ�านวน ๕๘๖ คน  

ซึง่ได้มกีารทดลองการเดนิเรอืแล้วเมือ่วนัที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�าแผนจัดการฉุกเฉินระหว่างเดินทาง

จากท่าเรือสงขลามายังสัตหีบ ซึ่งจะต้องสามารถติดต่อสื่อสาร 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเส้นทางการเดินทาง

   (๒)	 พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	 ระยะที่	 ๓ 

เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ  

ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับปริมาณตู้สินค้ารวมกันได้ 

ประมาณ ๑๘ ล ้านตู ้ ต่อปี โดยมีแผนการเป ิดให ้บริการ 

ในปี ๒๕๖๘ ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน 

ภายในประเทศและชุมชนโดยรอบจากภาคอุตสาหกรรม เกษตร 

การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งต้นน�้า 

และปลายน�้า ทั้งนี้ งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 

ระยะที ่๓ (ส่วนที ่๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง

ผู้รับจ้างด�าเนินการ (ส่วนที่ ๒) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค อยู่ระหว่าง 

เตรียมเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และงานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที ่๓ (ส่วนที ่๑-๔) ปัจจบุนัได้ลงนามในสญัญาแล้ว 

โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๗๐

บริการเดินเรือ 
RoRo Ferry 

รองรับผู้โดยสาร ๕๘๖ คน 
รถยนต์และรถบรรทุกสินค้า 

๑๐๐ คัน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๖.๑.๕	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางอากาศ 

   (๑) ด�าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

กจิกรรม ผลการด�าเนนิงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง

หลังที่ ๑ (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) 

ลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร

เทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ 

และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ 

(งานโครงสร้างและงานระบบหลัก)

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง

หลังที่ ๑ (ชั้น ๒-๔) 

และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ 

(งานระบบย่อย)

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

งานจ้างก่อสร้างอาคารส�านักงาน

สายการบินและอาคารจอดรถ

ด้านทิศตะวันออก

อยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบประกอบอาคารของอาคารส�านักงาน

และอาคารที่จอดรถ มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๗๗.๘๗

งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคาร

ผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก

เร่งด�าเนินการโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ 

ส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก และส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก 

รวมทั้งประสานขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อแนวทาง

ในการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารจากหน่วยงาน

ระดับสากล เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(International Civil Aviation Organization: ICAO) 

และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

(The International Air Transport Association: IATA)

งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างเปลี่ยนแนวก่อสร้างงาน ๑๑๕ กิโลโวลต์ 

(มีปัญหาอุปสรรคใต้ดิน) มีผลการด�าเนินงานก่อสร้างร้อยละ ๙๘.๗๖

งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่ง

ผู้โดยสารอัตโนมัติ 

(Automated People Mover: APM)

น�าเข้ารถ APM ครบแล้ว จ�านวน ๖ ขบวน และอยู่ระหว่าง

การทดสอบอุปกรณ์ระบบการสื่อสารและระบบการควบคุมอัตโนมัติ 

(Communication, Automatic Train Control) 

การใช้งานด้วยระบบไฟฟ้า (Static Test) และการทดสอบ

ประสิทธิภาพในการท�างาน (Dynamic Test) 

มีผลการด�าเนินงานรวมร้อยละ ๙๒.๑๔
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กจิกรรม ผลการด�าเนนิงาน

งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพาน

ล�าเลียงกระเป๋า (Baggage Handling 

System: BHS) และระบบตรวจจับ 

วัตถุระเบิด (Explosive Detection 

Equipment: EDS) (ขาออก)

อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS) 

และ Make-up Carousels ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างเพื่อเตรียมงาน

ติดตั้งระบบ BHS และเชื่อมต่อระบบกับสายพานล�าเลียงกระเป๋าเดิม 

รวมทั้งทบทวนการเชื่อมต่อระบบการควบคุมปฏิบัติการ 

มีผลการด�าเนินงานรวมร้อยละ ๘๖.๕๒

งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ BHS & EDS 

(ขาเข้า)

อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบ BHS 

(ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) ในช่อง BHS ส�าหรับการติดตั้งเพิ่มเติม

ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นและเตรียมจัดท�าร่างขอบเขตของงาน

    ทั้งน้ี ในส่วนทางวิ่งเส้นท่ี	 ๓	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ของระบบทางวิ่ง จาก ๖๘ เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น ๙๔ เที่ยวบินต่อชั่วโมง รองรับการเติบโตของปริมาณการจราจร

ทางอากาศและช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งสินค้าท่ีตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

อยู่ระหว่างปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างและปรับปรุงคุณภาพดินของทางวิ่งด้านทิศเหนือ มีผลการด�าเนินงานรวม 

ร้อยละ ๙.๑๕

   (๒) พัฒนาท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น การปรับปรุง	

ความยาวทางวิง่ท่าอากาศยานแม่สอด	เพือ่ขยายความยาวทางวิง่ จากเดมิ ๔๕ x ๑,๕๐๐ เมตร เป็น ๔๕ x ๒,๑๐๐ เมตร 

ซ่ึงจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับอากาศยาน จากเดิม ๗๒ ท่ีนั่ง เป็น ๑๘๐ ที่นั่ง โครงการก่อสร้าง	

ลานจอดเครือ่งบนิพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบนิ	ท่าอากาศยานกระบี ่เพือ่ให้สามารถรองรบัเครือ่งบนิขนาด B737 ได้ 

จากเดิมจ�านวน ๑๐ ล�า เป็น ๔๐ ล�า ในเวลาเดียวกัน และโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร		

ท่าอากาศยานนครพนม เพื่อขยายอาคารที่พักผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ จากเดิม ๓๐๐ คนต่อชั่วโมง 

หรือ ๐.๘๕ ล้านคนต่อปี เป็น ๖๐๐ คนต่อชั่วโมง หรือ ๑.๗ ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ยังมโีครงการที่อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น มีผลการด�าเนินงาน 

ร้อยละ ๘๑.๒๙ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีผลการด�าเนินงาน 

ร้อยละ ๖๔.๙๑ โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยานตรงั มผีลการด�าเนนิงานร้อยละ ๒๐.๒๖ 

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู ้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๒.๘๑  

และโครงการขยายลานจอดเคร่ืองบนิ พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และตดิต้ังสะพานเทียบเครือ่งบิน พร้อมระบบน�าจอด 

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๘.๖๙

   (๓) โครงการจัดสร้างอาคารหอบังคับการบิน	 อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ		

รวมทั้งจัดหาระบบและอุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศ	ณ	ท่าอากาศยานเบตง เพื่อสนับสนุนการเปิดให้บริการ

การเดินอากาศ ซึ่งได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๖.๒	 การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง 

  ๖.๒.๑	 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว 

   (๑)	 พฒันาการเดนิเรอืโดยสารในคลองแสนแสบ มกีารด�าเนนิการแล้วเสรจ็ เช่น การพฒันา 

เรือไฟฟ้าต้นแบบ การติดตั้งอุปกรณ์ GPS และแอปพลิเคชันส�าหรับการตรวจสอบเรือ และการเพิ่มจ�านวนเรือ 

ให้บริการ จาก ๕๕ ล�า เป็น ๖๐ ล�า นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบ 

ให้เป็นท่าเรือต้นแบบ โดยด�าเนินการแล้ว ๓ ท่าเรือ (ท่าเรืออโศก ท่าเรือนานาเหนือ และท่าเรือทองหล่อ)  

และอยูร่ะหว่างด�าเนินการทีท่่าเรอืผ่านฟ้าลลีาศ รวมทัง้การปรบัปรงุและพฒันาระบบโทรทศัน์วงจรปิด คลองแสนแสบ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีก�าหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

   (๒)	 พัฒนาเรือไฟฟ้า ได้ร่วมมือกับ

บริษัทเอกชนพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบในแม่น�้าเจ้าพระยา 

เพือ่เพิม่ความสะดวก รวดเรว็ และสามารถยกระดบัคุณภาพชวิีต 

ของประชาชนในการเดนิทางรปูแบบวถิชีวีติใหม่ (New Normal) 

ที่ ไร ้มลพิษ เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม พร ้อมเช่ือมโยง 

ระบบโครงข่าย “เรือ รถ ราง” ทั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชน 

ใช้บริการฟรีระหว่างทดลองเดินเรือในช่วงสิ้นปี ๒๕๖๓  

ถึงต้นปี ๒๕๖๔ 

	 	 	 (๓)	 ยกระดับท่าเรือในแม่น�้าเจ ้าพระยาเป ็นสถานี เรือเชื่อมโยงระบบขนส่งอื่น		

โดยมีแผนพัฒนาให้เป็นท่าเรือโดยสารอัจฉริยะ (Smart Pier) มีระบบที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย สามารถเชื่อมต่อ 

กับระบบขนส่งรูปแบบอ่ืนเพ่ือรองรับการใช้ระบบตั๋วร่วม รวมท้ังมีระบบควบคุมความปลอดภัยเพ่ือรองรับ 

การให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้พัฒนาท่าเรือสะพานพุทธให้เป็นท่าเรือต้นแบบ

  ๖.๒.๒	 พัฒนาระบบ Feeder	 เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนและแผนพัฒนาการเชื่อมต่อ	

การเดินทาง ได้แก่ ก่อสร้างที่หยุดรถไฟวุฒากาศ ในเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย เพื่ออ�านวยความสะดวก 

ให้กับประชาชนในการเชื่อมต่อการเดินทางของรถไฟระหว่างเมือง โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  

และอยูร่ะหว่างก่อสร้างจุดจอดรถไฟแห่งใหม่ใกล้อนสุรณ์แฝดสยามอนิ-จนั จงัหวดัสมุทรสงคราม พร้อมทัง้ก่อสร้างถนน 

ที่จอดรถยนต์ รถตู ้ และรถโดยสาร ตลอดจนการพัฒนาพื้นท่ี 

บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�าที่หยุดรถเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงจะช่วยลดความหนาแน่น 

ของผู้โดยสารและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสถานี

รถไฟแม่กลองและที่หยุดรถลาดใหญ่ โดยคาดว่าจะก่อสร้าง 

และพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ได้เปิดให้บริการ

จุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง “ท่าเรือพระนั่งเกล้า” รถไฟฟ้า 

สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และจุดจอดรถโดยสารประจ�าทาง 

บริเวณใต้สถานีสะพานพระนั่งเกล้าเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 	 ๖.๒.๓	 พฒันาการบรหิารจดัการจราจร ประกอบด้วย การใช้ระบบ	M-Flow เพือ่อ�านวยความสะดวก 

และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านมอเตอร์เวย์ โดยเริ่มด�าเนินการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หมายเลข ๙ และจะเปิดให้บริการภายในปี ๒๕๖๔ โดยจะขยายผลการด�าเนินการบนมอเตอร์เวย์ที่เหลือทุกสาย 

และการจัดท�าโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการจราจร โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่  

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษา 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เปิดให้บริการจุดเชื่อมต่อ

การเดินทางท่าเรือพระนั่งเกล้า 
รถไฟฟ้าสายสีม่วง

และจุดจอดรถโดยสาร
ใต้สถานีสะพานพระนั่งเกล้า
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  ๖.๒.๔	 พัฒนาถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 

เช่น ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนทางแยกต่างระดับ 

บางขุนเทียน-เอกชัย จากเดิม ๑๐ ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทาง

ชั้นพิเศษ ๑๔ ช่องจราจร โดยด�าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง

ก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สายธนบุรี-ปากท่อ 

(ถนนพระราม ๒) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย 

และทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก-

กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

  ๖.๒.๕	 ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนอื-ใต้	ต้นแบบในเมอืงภมูภิาคจงัหวดัขอนแก่น 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะราคาถูกและทั่วถึง รวมทั้งลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้ปัจจุบัน 

ทัง้นี ้อยูร่ะหว่างแก้ไขปัญหาเรือ่งพืน้ทีท่ีจ่ะใช้ซ่อมบ�ารงุรถไฟ โดยจะมีสถานทีัง้หมด จ�านวน ๑๖ สถาน ีเป็นโครงการ 

ยกระดับ ๖ สถานี และระดับดิน ๑๐ สถานี รวมระยะทาง ๒๒.๘ กิโลเมตร

	 	 ๖.๒.๖	 ให้บรกิารน�าส่งผูโ้ดยสารเข้าสูร่ะบบขนส่งทางราง	

โดยรถเวียน	 (Shuttle	 bus)	 เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-

แอร์พอร์ต	 เรล	 ลิงค์ลาดกระบัง เน่ืองจากชุมชนเคหะร่มเกล้า

เป ็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู ่ เป ็นจ�านวนมาก 

แต่ยังไม ่มีระบบขนส่งมวลชนท่ีสามารถอ�านวยความสะดวก 

ให้แก่ประชาชนในการรับ-ส่ง ไปยังสถานีแอร์พอร์ตลิงค์โดยตรง 

ประชาชนส่วนใหญ่จึงน�ารถส่วนตัวมาจอดไว้บริเวณรอบ ๆ  

สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิด

ความแออัดและกีดขวางการสัญจรของผู้ที่มาใช้ระบบขนส่งมวลชน 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้างด�าเนินโครงการ 

	 	 ๖.๒.๗	 ให้บริการน�าส่	งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่	งทางรางโดยรถเวียน	 (Shuttle	bus)	 เส้นทาง	

ดนิแดง-BTS	สนามเป้า	(B2) เน่ืองจากศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๒ ดนิแดง มเีจ้าหน้าทีแ่ละผูใ้ช้บรกิารจ�านวนมาก 

แต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่สามารถอ�านวยความสะดวกในการรับ-ส่ง ไปยังระบบรถไฟฟ้า BTS โดยตรง  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้างด�าเนินโครงการ 

	 	 ๖.๒.๘	 จัดท�าแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจรเป็นพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาจังหวะเวลาสัญญาณ 

ไฟจราจรไม่สอดคล้องกับปริมาณจราจรบริเวณทางแยก ในบางช่วงเวลา ซึ่งการน�าระบบการจัดการจราจรเป็นพื้นที ่

มาใช้จะท�าให้จังหวะสัญญาณไฟจราจรมีความสอดคล้องกับปริมาณจราจรในทุกช่วงเวลาและช่วยบรรเทาปัญหา 

การจราจรตดิขดั ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างท่ีปรกึษาจดัท�าแผนพฒันาระบบการจดัการจราจรเป็นพืน้ที ่มผีลการด�าเนนิการ

ร้อยละ ๘๕.๗๕ 

ให้บริการ
Shuttle bus

เส้นทาง
ชุมชนเคหะร่มเกล้า-

แอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง



127รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๖.๓	 การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

	 	 ๖.๓.๑	 จัดท�าแผนพลังงานชาติเพ่ือรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านพลังงาน	

ทีเ่กดิข้ึนอย่างรวดเรว็	โดยยกร่าง “แผนพลงังานชาต”ิ ฉบบัใหม่ทีม่ทีศิทางการพฒันาพลงังานทีเ่ป็นกรอบการพฒันา 

และการลงทุนใหม่ของประเทศ ได้แก่ ด้านไฟฟ้า เน้นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  

การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้า 

แบบกระจายศนูย์และการผลติเองใช้เองทีม่ากขึน้ ด้านก๊าซธรรมชาติ 

เชื้ อ เพลิงสะอาดที่ เป ็นพลังงานส�าคัญในการผลิตไฟฟ ้า  

เน้นการเปิดเสรแีละการจัดหาเพือ่สร้างความมัน่คงให้กบัระบบพลงังาน

ของประเทศ ด้านน�้ามัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากยานยนต์ไฟฟ้า 

ที่ขยายตัวขึ้น จะมีการปรับแผนพลังงานภาคขนส่งและพิจารณา 

การบรหิารการเปล่ียนผ่านให้กระทบต่อผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องให้น้อยทีส่ดุ 

ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปรับเป้าหมายการผลิต 

และการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

จากทกุภาคส่วนให้เข้มข้นมากขึน้ ทัง้นี ้ได้ยกร่างกรอบแผนพลงังานชาติ 

แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการจัดท�าเป้าหมายการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานระยะยาว 

  ๖.๓.๒	 ด�าเนนิโครงการโซล่าร์ภาคประชาชน	โดย

สนับสนุนให้ภาคประชาชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ

มีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ได้ปรับหลัก

เกณฑ์รับซ้ือไฟฟ้าใหม่โดยปรับเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าส่วนเกินจาก

กลุ่มบ้านผูอ้ยูอ่าศัยทีจ่�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ จากเดมิรบัซ้ือในราคา

ไม่เกนิ ๑.๖๘ บาทต่อหน่วย เป็น  ๒.๒๐ บาทต่อหน่วยเพือ่จงูใจการ

ลงทุนเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายรับซื้อ ๕๐ เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมี

การสนบัสนุนโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บน

หลงัคาส�าหรบักลุม่โรงเรยีน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสบูน�า้เพือ่

การเกษตร (โครงการน�าร่อง) พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๕๐ เมกะวัตต์ 

แบ่งเป็นรบัซือ้จากกลุม่โรงเรยีน สถานศกึษา ๒๐ เมกะวตัต์ กลุม่โรง

พยาบาล ๒๐ เมกะวตัต์ และกลุ่มสบูน�า้เพือ่การเกษตร ๑๐เมกะวัตต์ 

ในอัตรา ๑ บาทต่อหน่วย

  ๖.๓.๓	 ด�าเนนิโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนเพือ่เศรษฐกจิฐานราก เพือ่สร้างงาน สร้างอาชพีและรายได้ 

ให้แก่เกษตรกรในชมุชน เพือ่ให้เกดิการหมนุเวียนของเศรษฐกจิในชมุชนและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก โดยเปิดให้ 

ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากยืน่เสนอขอขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนเพือ่เศรษฐกจิฐานราก (โครงการน�าร่อง) 

จ�านวน ๑๕๐ เมกะวัตต์ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ มีผู้ยื่นข้อเสนอ จ�านวน ๒๔๖ ราย แบ่งเป็นชีวมวล ๑๔๓ ราย 

และก๊าซชีวภาพ ๑๐๓ ราย โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจ�านวน ๙๕ ราย และจะมีการแข่งขันด้านราคาต่อไป

  ๖.๓.๔	 ส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้า	(Electric	Vehicle:	EV)	โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า

แห่งชาติได้มีแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย ๓๐@๓๐ คือ การต้ังเป้าผลิตรถท่ีปลดปล่อยมลพิษ 

เป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของการผลิตยานยนต์ในประเทศทั้งหมด 

ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกท่ีจะน�าพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�่า 

“แผนพลังงานชาติ” 
ฉบับใหม่เป็นกรอบ

การพัฒนาและการลงทุนใหม่
ของประเทศ
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ในอนาคต โดยระยะที่ ๑ (ระยะเร่งด่วน) ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ น�าร่องส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

และโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรบัยานยนต์ไฟฟ้าท่ัวประเทศ ระยะที ่๒ (ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘) พฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

และการผลิตแบตเตอรี่ และระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๙-๒๕๗๓) ขับเคลื่อนแผนและมาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย ๓๐@๓๐ ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 

จ�านวน ๗๒๕,๐๐๐ คัน รถจักรยานยนต์ จ�านวน ๖๗๕,๐๐๐ คัน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของการผลิตในปี ๒๕๗๓  

รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตและใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าด้วย ดังนั้น การส่งเสริมการใช ้

รถยนต์พลงังานไฟฟ้า จึงเป็นการน�านวตักรรมทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมาใช้ อีกท้ังช่วยประหยดัพลงังานและเช้ือเพลิง 

  ๖.๓.๕ กระตุน้เศรษฐกิจฐานรากกระจายสูช่มุชนทัว่ประเทศ มกีารจดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุ

กิจกรรมด้านพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยใช้ศักยภาพด้านพลังงาน 

ของชมุชนอย่างเตม็รปูแบบ สร้างโอกาสในการเข้าถงึการใช้พลงังานแบบพ่ึงพาตนเองในลกัษณะโครงการพลงังานชุมชน 

และระบบผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมจ�านวน ๒,๔๐๐ ล้านบาท โดยก�าหนดเป็นกรอบงบประมาณ 

ของทุกจังหวัด จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท และเป็นเงินส่วนกลางส�าหรับจัดสรรเพิ่มเติมอีก ๕๐๐ ล้านบาท  

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซ่ึงมีโครงการท่ีเสนอขอรับงบประมาณท้ังหมด ๑,๘๖๑ โครงการ 

รวมวงเงิน ๔,๕๔๙ ล้านบาท

  ๖.๓.๖	 ขยายระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โดยภาคเหนอื คลังน�า้มันจังหวดัพจิิตรและระบบการขนส่งน�า้มนัทางท่อ ระยะท่ี ๑ (อยธุยา-พจิติร) ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

และเปิดด�าเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อระยะที่ ๒ (ก�าแพงเพชร-ล�าปาง)  

มคีวามคบืหน้าร้อยละ ๙๔ ส่วนคลงัน�า้มนัจงัหวดัล�าปาง	

มีการก ่อสร ้างคืบหน้าร ้อยละ ๙๙ และในส่วน	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ระบบการขนส่งน�้ามัน 

ทางท่อก่อสร้างคืบหน้าไปร้อยละ ๘๑	คลังน�า้มนัขอนแก่น	

มีการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ ๗๒ ทั้งนี้ เมื่อโครงการ

แล้วเสร็จจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งน�้ามัน 

ของประเทศด้วยระบบทีม่คีวามปลอดภยัสงูลดอบุตัเิหตทุี่

เกิดข้ึนจากการขนส่งน�า้มนัด้วยรถบรรทกุ ลดภาวะโลกร้อน 

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดต้นทนุการขนส่งน�า้มนั 

อกีทัง้ประชาชนภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

จะได้ใช้น�้ามันในราคาที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร

  ๖.๓.๗	 บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building	 Energy	 Code:	 BEC)		

ส�าหรับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม 

กฎกระทรวงพลังงานก�าหนดประเภทหรอืขนาดของอาคารและมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการออกแบบอาคาร

เพ่ือการอนรุกัษ์พลงังาน ซึง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๔ โดยในปีแรกจะบงัคบัใช้กบัอาคาร ๙ ประเภท 

ที่มีขนาด ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ปีที่ ๒ อาคารขนาด ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป และปีที่ ๓ อาคารขนาด  

๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป ทัง้นี ้การใช้เกณฑ์มาตรฐาน BEC จะช่วยให้อาคารประหยดัพลงังานได้ประมาณร้อยละ ๑๐
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๖.๔	 การยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลงังานให้มคีวามทนัสมยั	ทัว่ถงึ	เพยีงพอ	มัน่คง	และมเีสถียรภาพ	

	 	 ๖.๔.๑	 พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	 (Micro	 Grid)	 เพ่ือแก้ไขปัญหา	

ไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ติดตั้งระบบต่าง ๆ เสร็จแล้วและสามารถลดผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชน เช่น ร้านค้าที่ต้องมีการแช่วัตถุดิบ โรงเรียน และโรงพยาบาล 

  ๖.๔.๒ ติดตั้งระบบโครงข่ายอัจฉริยะ	 (Smart	

Metro	 Grid) ในพ้ืนที่น�าร่องบริเวณถนนพระราม ๔ พญาไท 

เพชรบุรี และรัชดาภิเษก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพระบบไฟฟ้า ลดเวลา 

ในการแก ้ไขไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าดับ และผู ้ ใช ้ ไฟฟ้ามี ส่วนร่วม 

ในการบรหิารจดัการพลงังาน โดยมผีลความคบืหน้าคดิเป็นร้อยละ ๔๗

  ๖.๔.๓ เปลี่ ยนระบบสายไฟฟ ้าอากาศเป ็น	

สายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น ลดปัญหา

ไฟตก/ไฟดับ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

อันเนือ่งมาจากอบุติัเหตุรถชน/เก่ียวเสาไฟฟ้า รวมถึงเกิดทัศนยีภาพ

ที่สวยงาม ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการ รวมระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร 

โดยมโีครงการทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ รวมระยะทาง ๔๘.๖ กโิลเมตร 

ได ้แก่ โครงการสีลม โครงการจิตรลดา โครงการปทุมวัน  

โครงการพหลโยธิน โครงการพญาไท โครงการสุขุมวิท  

โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพิ่มเติม) และโครงการนนทรี 

(บางส่วน) 

	 ๖.๕	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าประปา โดยปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายพื้นท่ีการให้บริการ 

น�้าประปาเพ่ือให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	 มีการด�าเนินการ ดังนี้ ๑) ขยายก�าลัง 

การผลิตน�้าที่โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

การให้บริการน�้าประปา รวมถึงลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์น�้าดิบจากลุ่มน�้าเจ้าพระยาด้อยคุณภาพส�าหรับ 

การผลิตน�้าประปา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างและงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ขยายพื้นที่บริการน�้าประปา 

ไปยังชุมชนที่อยูห่่างไกลหรือชุมชนผู ้มีรายได้น ้อย โดยก่อสร้างวางท่อประปาแล้วเสร็จ ระยะทางรวม  

๑๓๑.๒๗๗ กิโลเมตร และ ๓) ขยายและปรับปรุงระบบประปาส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน 

มีสุขอนามัยรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้ใช้น�้าประปาที่ได้มาตรฐานและได้รับบริการน�้าประปา 

ที่มีคุณภาพตามข้อแนะน�าขององค์การอนามัยโลก

	 ๖.๖	 การแก้ปัญหาระบบระบายน�า้และระบบบ�าบดัน�า้เสยี	

	 	 ๖.๖.๑	 เพิ่ มประสิทธิภาพในการระบายน�้ า	

และบ�าบัดน�้าเสีย เช่น ๑) ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน�้า 

จ�านวน ๓ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ 

ซึ่ งอยู่ระหว่างด� า เนินการ และเมื่ อด� า เนินการแล ้ ว เสร็ จ 

จะสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ ๑,๒๗๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

และน�้าเสียได้รับการบ�าบัดคุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง 

ก่อนระบายลงสู ่แหล่งน�้าสาธารณะร้อยละ ๙๙ ท�าให้สุขภาพ 

ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยมีประชากรได้รับประโยชน ์

เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
๔๘.๖ กิโลเมตร 

จากเป้าหมาย ๑๖๗ กิโลเมตร

ศูนย์บริหารจัดการ
คุณภาพน�้า ๓ แห่ง 

ในพื้นที่ นนทบุรี นครปฐม 
และสมุทรปราการ 
สามารบ�าบัดน�้าเสียได้ 

๑.๒๗ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
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จ�านวน ๘๑,๐๐๐ คน และ ๒) ซ่อมแซมระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพื้นที่จังหวัดพะเยา กระบี่ ราชบุรี สงขลา และพิษณุโลกซ่ึงเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะท�าให้ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�้าเสียได้รับการบ�าบัดคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งก่อนระบายลงสู่

แหล่งน�้าสาธารณะร้อยละ ๙๙ และประชากรได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๗๖,๐๐๐ คน

  ๖.๖.๒	 น�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	จ�านวน ๖.๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 

และมีปริมาณน�้าส�ารองใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณน�้าเสียที่บ�าบัดได้ ซึ่งน�้าที่ผ่านการบ�าบัดมีคุณภาพ 

และมาตรฐาน สามารถน�าไปใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสมได้ เช่น การเกษตรกรรม ล้างพื้น ล้างถนนสาธารณะ  

รวมทัง้ท�าให้สขุภาพของประชาชนและส่ิงแวดล้อมมีคณุภาพดขีึน้ และประชากรได้รบัประโยชน์ จ�านวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ คน

  ๖.๖.๓	 พัฒนาและฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบตลอดความยาว	 ๗๔	 กิโลเมตร		

แบ่งการด�าเนนิการเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๔) ระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) และระยะยาว 

(พ.ศ. ๒๕๗๑ เป็นต้นไป) โดยมีโครงการรวมทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ วงเงิน ๗๙,๙๕๕.๗๖ ล้านบาท โดยปัจจุบัน 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑)	 การพัฒนาท่าเทียบเรือให้ครอบคลุมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานครทั้งสาย  

โดยใช้เรือไฟฟ้าในการสัญจร สามารถรองรับการใช้บริการ ๘๐๐-๑,๐๐๐ คนต่อวัน 

   (๒)	 การบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานและอาคารประเภทต่าง	 ๆ พร้อมมีระบบรวบรวม 

และบ�าบัดน�้าเสียรวม ๓๙ แห่ง รองรับการบ�าบัดน�้าเสียในคลองแสนแสบได้ ๑,๓๕๕,๕๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

   (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าในคลองแสนแสบในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

มอีโุมงค์ระบายน�า้ทีส่ามารถเร่งการระบายน�า้ได้ ๓๐ ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท ีและเขือ่นป้องกนัตลิง่ ๓๓.๓๒ กโิลเมตร 

ช่วยเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันน�้าท่วม ๙๖,๘๗๕ ไร่ และในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานีสูบน�้า ประตูระบายน�้า 

เครื่องสูบน�้า รวมทั้งการปรับปรุงคลองเพื่อให้คลองสามารถระบายน�้าได้ ๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเพิ่มพื้นที่

ที่ได้รับการป้องกันน�้าท่วม ๑๐,๐๐๐ ไร่
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๗.	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ

	 ๗.๑	 การรกัษาคลืน่ความถ่ีและสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม	อนัเป็นสมบตัขิองชาตใิห้เกดิประโยชน์

แก่ประเทศชาติและประชาชน	และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์	และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ	5G

  ๗.๑.๑	 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 ได้ขยาย 

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ  

(โครงการเน็ตประชารัฐ) ไปยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกลที่ไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ จ�านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน  

โดยจดัจุดให้บริการอนิเทอร์เน็ตแบบไร้สายสาธารณะประจ�าหมูบ้่าน หมูบ้่านละ ๑ จุด ระดบัความเรว็ ๑๐๐/๕๐ Mbps 

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ Wi-Fi	เน็ตประชารัฐ ประมาณ ๑๐.๒๓ ล้านคน และมีผู้ลงทะเบียนรายใหม ่

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ คน ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือน ๒-๓ ล้านคน ซ่ึงส่วนใหญ่ 

จะใช้งานเพื่อค้าขายออนไลน์และค้นคว้าหาข้อมูล นอกจากนี้ ได้ขยายโครงข่ายต่อยอดจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 

ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล และสุขศาลาพระราชทาน ที่ยังไม่มีโครงข่ายเข้าถึง จ�านวน ๑,๖๗๑ แห่ง ภายใต้ชื่อ 

“โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” และมีนโยบายเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ  

(Open Access) ให้ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมท่ีได้รบัใบอนุญาตจากส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิสามารถเชือ่มต่อโครงข่ายให้บรกิารกบัประชาชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

เพื่อลดต้นทุนในการวางโครงข่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดอัตราค่าใช้บริการให้กับประชาชนได้  

ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท�าสัญญาและเปิดให้บริการประชาชนแล้ว จ�านวน ๔ ราย โดยมีประชาชน

ใช้บริการแล้ว จ�านวน ๒๕๖,๗๔๖ คน 

   นอกจากนี้ ได้มีการน�าโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายเน็ตอาสา

ประชารฐั เพือ่ท�าหน้าทีร่ายงานข้อมลูข่าวสาร แจ้งเหต ุตดิต่อประสานงานระหว่างชาวบ้านในหมูบ้่านกบัหน่วยงานรฐั 

และพฒันาแอปพลเิคชนัเครอืข่ายเนต็อาสาประชารฐัเพือ่เป็นสือ่กลางในการตดิต่อข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  และในปี ๒๕๖๓ 

ได้สร้างอาสาสมัครดิจิทัลเพื่อเป็นตัวแทนในการท�าหน้าท่ีช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน ์

จากดิจิทัลแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะจัดให้มีอาสาสมัครดิจิทัลประจ�าหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
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	 	 ๗.๑.๒	 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น	ASEAN	Digital	Hub		

เพือ่ยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศไทยให้มโีครงข่ายเชือ่มต่อระหว่างประเทศท่ีมเีสถยีรภาพ มคีวามหลากหลาย 

และมีความจุเพียงพอ รองรับความต้องการของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสามารถ

รองรบัความต้องการใช้งานทีเ่พ่ิมสูงขึน้อย่างก้าวกระโดดในแต่ละปี โดยเฉพาะธรุกิจ e-Commerce ธรุกิจการท่องเท่ียว 

และจองโรงแรม รวมถงึการจัดท�าข้อมลูสือ่บนัเทงิต่าง ๆ  เช่น สือ่ออนไลน์ (Online Media) และเกมออนไลน์ (e-Sport) 

นอกจากนี ้ยงัสอดรบักบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และโครงการเขตส่งเสรมิ 

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ซ่ึงจะเป็น

ศนูย์กลางของธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เช่น 5G AI Cloud IoTs 

Smart City และ Big Data ด้วย โดยประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค 

จะสามารถเชื่อมโยงหากันได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร  

การเดินทาง การขนส่ง การผลิต การค้า และการลงทุน เพื่อให้เป็นไป 

ตามเป้าหมายการเป็นระเบียงเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได ้

จากการด�าเนินโครงการจะท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งาน 

ที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยยังมีสภาพแวดล้อม 

และอัตราค่าบริการที่สามารถแข่งขันกับประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ได้โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

	 	 	 (๑)	 จัดหาอุปกรณ์ เ พ่ิมความจุ โครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างชายแดนประเทศไทย 

กับราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

และไปยงัสถานเีคเบลิใต้น�า้ในประเทศไทย เช่น จังหวัดชลบุร ีเพชรบุร ีสงขลา และสตูล ขนาดความจุรวม ๒,๓๐๐ Gbps  

เพื่อเพิ่มความจุโครงข่าย ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

	 	 	 (๒)	 ขยายความจโุครงข่ายเคเบลิใต้น�า้ระหว่างประเทศของระบบท่ีมอียู ่๑,๗๗๐ Gbps แล้วเสร็จ 

ส่งผลให้ราคาค่าบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG)  

ปรบัลดลงร้อยละ ๔๕-๕o และวงจรเช่าส่วนบคุคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) 

ปรับลดลงร้อยละ ๓๐ ซึ่งการปรับลดอัตราค่าบริการท�าให้มีการใช้งานบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 

จ�านวนกว่า ๑,๐๑๓ Gbps การใช้งานวงจรเช่าส่วนบคุคลระหว่างประเทศ จ�านวนกว่า ๓,๑๕๓ Gbps และสทิธกิารใช้งาน 

ความจุมีการใช้งาน ๑,๒๙๐ Gbps	 (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) ท้ังนี้ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการผ่านโครงข่าย

อนิเทอร์เน็ตในรปูแบบเปิด (Over-The-Top: OTT) รายใหญ่ด�าเนนิการตดิตัง้เครือ่งแม่ข่าย (Server) ในประเทศไทย

เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อ (Hub) ในการให้บริการแล้ว 

   (๓) ร่วมก่อสร้างเคเบิลใต้น�้าระบบใหม่เช่ือมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสิทธิการใช้งานวงจรเคเบิลใต้น�้าระหว่างประเทศระบบใหม ่

ทีเ่ชือ่มต่อประเทศไทยกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก รองรบัการใช้งานรวมแล้ว ๒๗ Tbps เส้นทางละ ๙ Tbps 

ได้แก่ ๑) ประเทศไทยไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ๒) ประเทศไทยไปยัง 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ๓) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศญ่ีปุ่น โดยขณะนี้

อยู่ระหว่างส�ารวจเส้นทางใต้น�้าทางด้านใต้ของระบบเคเบ้ิลใต้น�้า โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถทดสอบ 

ระบบเคเบิ้ลใต้น�้า และส่งมอบสิทธิการใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๕ 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๗.๑.๓	 จดัให้มบีรกิารอนิเทอร์เนต็ ณ	แหล่งเรยีนรู	้

ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอาชพี สร้างธรุกิจ และเพิม่รายได้ในชมุชน 

ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งยังเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม

ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตแล้วจ�านวนไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๖ แห่ง โดยมีจ�านวน 

ผู้ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๒,๓๒๔,๙๖๕ ราย

  ๗.๑.๔ ส่งเสริม	 สนับสนุน	 หรือให้ความช่วยเหลือการด�าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ	

และสังคม รวมทั้งขับเคลื่อนเทคโนโลยี	 5G	ของประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้กรอบนโยบาย ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) Digital Manpower 

๒) Digital Health ๓) Digital Agriculture ๔) Digital Technology ๕) Digital Government & Infrastructure 

และ ๖) Digital Agenda และกรอบวงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ส�าหรับการขับเคลื่อนโครงการน�าร่อง 

ในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย

  ๗.๑.๕ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ประกอบด้วย 

   (๑) จัดท�านโยบาย เรื่อง แนวทางด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม 

วงโคจรประจ�าที่ (Geostationary-Satellite Orbit: GSO) ตามมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ตามท่ีประเทศไทยได้จองสิทธิการใช้คลื่นความถ่ีและต�าแหน่งวงโคจรกับ ITU 21 Filing 7 และได้ด�าเนินการ 

ตามแผนการบริหารสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที ่๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

เพื่อเป็นแนวทางการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ของประเทศไทย ตลอดจนการพิจารณาอนุญาตก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม ซึง่เป็นครัง้แรกทีป่ระเทศไทยจะเปิดตลาดเสรดีาวเทยีม โดยเปลีย่นจากระบบสมัปทาน

มาสู่ระบบใบอนุญาต ส่งผลให้กิจการดาวเทียมมีการด�าเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้รับบริการจากเทคโนโลยใีหม่ของดาวเทยีม โดยมีผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั เช่น การอนญุาตให้ใช้สทิธใินการเข้าใช้ 

วงโคจรดาวเทยีมประเภทวงโคจรไม่ประจ�าท่ี จ�านวน ๕ ข่ายงานดาวเทียม ซ่ึงเป็นครัง้แรกของประเทศไทยท่ีมกีารอนญุาต 

ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมโดยระบบการอนุญาต

   (๒) จัดท�านโยบายการพิจารณาอนุญาต

ให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ (Landing Rights)		

โดยก�าหนดเง่ือนไขทีส่�าคัญต่าง ๆ  เช่น เงือ่นไขการเข้าสูต่ลาดระดบัรฐั 

และเงือ่นไขในระดบัผูป้ระกอบการ (Firm Level) และคณะรฐัมนตรไีด้มีมติ 

เมือ่วนัที ่๙ กรกฎาคม ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ๒๒ มถินุายน ๒๕๖๔ 

เห็นชอบแล้ว ส่งผลให้การด�าเนินการดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน 

และเหมาะสมส�าหรับก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตฯ  

เกดิการแข่งขันเสรีเป็นธรรม สร้างบรรยากาศการลงทนุ และเพิม่ทางเลือก 

ให ้ผู ้บริโภค รวมทั้งเป ็นการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานดิจิทัล 

ด้านดาวเทียมสื่อสารและกิจการโทรคมนาคม 

ให้บริการอินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้ชุมชนแล้ว

๘,๒๔๖ แห่ง
มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการกว่า 

๒ ล้านราย
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   (๓) ก�าหนดแผนการบรหิารจดัการทรัพย์สนิภายหลงัสิน้สดุสญัญาด�าเนนิกิจการดาวเทยีมสือ่สาร 

ภายในประเทศ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติและคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ได้เหน็ชอบให้ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารจดัการทรัพย์สนิของโครงการดาวเทียมสือ่สาร 

ภายในประเทศภายหลังสิ้นสุดสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศไปจนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรม

ของดาวเทียม (สัญญาด�าเนินการฯ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) และให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคมด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมและบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญามอบสิทธิบริหารจัดการดาวเทียม

เรียบร้อยแล้ว 

  ๗.๑.๖	 ส�ารวจข้อมลูสถานภาพการรูเ้ท่าทนัส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย	(Media	Information	

Literacy:	 MIL)	 เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาสมรรถนะดิจิทัลของประชาชนทั้งในมิติของเพศ ช่วงอายุ  

และสถานภาพความพกิาร การศกึษา และเศรษฐกจิ โดยประเมนิสถานภาพการเข้าใจดิจทิลัของกลุม่ตวัอย่างทัว่ประเทศ 

จ�านวน ๓๗,๗๗๖ คน คะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะดิจิทัลทั้ง ๙ ด้าน 

คอื “๖๘.๖” จดัอยูใ่นระดบั “ด”ี สามารถประเมนิได้ว่าประชาชนไทย 

มคีวามรู ้ทกัษะ ความเข้าใจ และสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างานได้อย่างเหมาะสม 

อย่างไรกต็าม ยงัต้องเร่งพฒันาสมรรถนะดจิทิลัต่าง ๆ  ให้มพีฒันาการ 

เพ่ิมสูงขึ้นจากระดับ “พื้นฐาน” เป็นระดับ “ดี” จนถึงระดับ 

“ดีมาก” เพื่อให้พลเมืองไทยมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลชั้นแนวหน้า 

	 ๗.๒	 การพัฒนาการอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า	 การน�าเข้าส่งออก	 และโลจิสติกส์	

ในรูปแบบดิจิทัล

	 	 ๗.๒.๑	 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม		

โดยให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส ์เพื่อการลดต้นทุน 

และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัส่งเสรมิการประยุกต์แก่ผูป้ระกอบการ โดยได้พัฒนาเกีย่วกบัการบรหิารโลจสิติกส์ 

ให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว จ�านวน ๒๕ กิจการ จากเป้าหมาย จ�านวน ๒๕๐ กิจการ 

  ๗.๒.๒	 ผลกัดนัการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครฐัเพือ่ให้บรกิารแบบ	Business	to	Government	

(B2G)	ผ่านระบบการบรกิารเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครฐัและภาคธรุกจิ	(National	Single	Window:	NSW) 

โดยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW Single Form ให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองกับผู้ประกอบการ 

น�าเข้า/ส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงระบบ 

NSW Single Form ให้รองรบัการยืน่เอกสารเพิม่เตมิประกอบการยืน่ 

ใบอนุญาต/ใบรับรองเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 

ที่ต ้องยื่นค�าขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐ 

หลายหน่วยงาน ซึง่จะช่วยลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด�าเนนิการ 

ของผู้ประกอบการ ทัง้นี ้มกีารด�าเนนิการในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์

ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form เช่น ๑) การพัฒนาระบบ

คนไทย
มีความสามารถในการ

ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อยู่ ในระดับดี

พัฒนา NSW Single Form
ให้รองรับการเชื่อมโยง

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/

ใบรับรองกับผู้ประกอบการน�าเข้า/ส่งออก



135รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ค�าขอหนังสือรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ซ่ึงได้เปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  

๑๕ กนัยายน ๒๕๖๓ ๒) การพฒันาระบบการขอใบแจ้งการน�าเข้า/ส่งออกสินค้าเคม ีวตัถุอนัตรายด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ 

ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form และได้เปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  

และ ๓) การพฒันาระบบค�าขอใบอนญุาตน�าเข้า/ส่งออกน�า้ตาลทราย ซึง่ได้เปิดให้บรกิารตัง้แต่วนัที ่๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔

  ๗.๒.๓	 เพิม่ประสทิธภิาพการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ด้วยระบบ	Bill	Payment	เพือ่ให้ระบบ

การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นการเพิ่มช่องทางการช�าระเงิน 

ที่สะดวกและมีต้นทุนต�่าให้กับประชาชน โดยรับช�าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น และ/หรือเงินประกัน 

ผ่านระบบ e-Payment ด้วยวิธีตัดบัญชีผู้ประกอบการ และได้พัฒนาระบบการรับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับช�าระ (Bill Payment) เพื่อเพิ่มช่องทางการรับช�าระเงิน 

ให้รองรับผู้ประกอบการและประชาชนทุกกลุ่ม

	 ๗.๓	 การส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสผู้ประกอบการรายย่อย	

ทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด

	 	 ๗.๓.๑	 ส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ	

e-Commerce	 เพื่อให้ผู ้ผลิตสินค้าชุมชนซึ่งเป็นผู ้ประกอบการ 

ระดับเศรษฐกิจฐานรากมีช่องทางจ�าหน่ายสินค้าเพิ่มข้ึนผ่านระบบ 

ออนไลน์ โดยน�าสินค ้าและบริการของชุมชนมาซื้อขายผ่าน  

www. tha i l andpostmar t . com และผ่านร ้ านค ้ า ชุมชน 

หรือที่ท�าการไปรษณีย์ที่ให้บริการแบบครบวงจร พร้อมทั้งมีระบบ 

การขนส่งที่ครอบคลุมทั่ วประเทศ ป ัจจุ บันมี ผู ้ประกอบการ 

ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จ�านวน ๒,๙๙๗ ร้านค้า ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชน

มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ�าหน่ายสินค้าชุมชน ทั้งนี้ มีการซื้อขาย 

ผ่านระบบออนไลน์ ประมาณ ๑๘๕.๖๒ ล้านบาท ระหว่างวันที่  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  ๗.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	and	

Medium	Enterprises:	SMEs) ปรับเปลี่ยนธุรกิจการซื้อขายในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ดังนี้

   (๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงและประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มช่องทางการขายสินค้า 

และการจัดส่งสินค้า เช่น ระบบรับช�าระเงินออนไลน์ (e-Payment) ระบบจ�าลองการสนทนา (Chatbot)  

ระบบการสัง่อาหารหรอืสนิค้า (Delivery) ระบบการขนส่งสนิค้า (Logistics) ระบบบรหิารจดัการจดุขาย (Point of Sales: 

POS) และระบบบริการ (Service) เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย 

สร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ  

และรองรับการแข่งขันรูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายสร้างการรับรู้ 

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัให้กบัธรุกจิ SMEs ผูป้ระกอบการ 

รายย่อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ราย  

ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี 

และลพบุรี และพร้อมวางแผนต่อยอดสู่ปริมณฑลอีก ๔ จังหวัด  

คือ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

มีเป้าหมายในการ
สร้างการรับรู้และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้แก่ธุรกิจ SMEs และ

ผู้ประกอบการรายย่อย ๓๐,๐๐๐ ราย
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   (๒)	 เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยการท�าตลาดผ่านสื่อดิจิทัล	 (Digital		
Marketing)	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 และ	 ๒๕๖๔	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ 
ด้วยการน�าหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพผู้ประกอบการ และศักยภาพของสินค้า  
ให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการให้ค�าปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า  
รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

กิจกรรม
จ�านวน	(ราย)

ปี	๒๕๖๓ ปี	๒๕๖๔

ส่งเสริมการท�าธุรกิจออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ๕,๑๗๐ ๑,๙๗๒

ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ๑,๘๓๙ ๒,๓๕๓

ผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพด้วย Digital Marketing รวม ๗,๐๐๙ ๔,๓๒๕

   (๓)	 ฝึกอบรมการใช้ระบบซอฟต์แวร์เพือ่การบรหิารจดัการให้แก่ผู้ประกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs) ภาคการค้า บริการ และภาคการผลิต  
Digital marketing และให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชงิลกึในการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการ SMEs ด้วยเทคโนโลยดีจิิทัล 
รวมถึงการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (IOT & Embedded Technology) ตลอดจนการพัฒนา
อตุสาหกรรมการผลติเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันด้วยดจิทัิล โดยด�าเนนิการพฒันาแล้ว จ�านวน ๙๖๖ กจิการ 
จากเป้าหมาย ๑,๗๐๐ กิจการ
  ๗.๓.๓ พัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบการ	
และผู้ที่สนใจให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ	 e-Commerce  
โดยต่อยอดการพัฒนาก�าลังคนให้มีความรู ้และทักษะดิจิทัล 
ระดบัวชิาชพี องค์ความรู ้ความเข้าใจ ทกัษะใหม่ (Upskill, Reskill)  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม  
ภาคธรุกิจ ซ่ึงเป็นการสร้างก�าลงัคนท่ีมีคุณภาพและสามารถใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีในการท�าธุรกรรมออนไลน์เพ่ือสร้างอาชีพ ทั้งนี้  
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจ 
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มีผู ้เข้าร่วมอบรม 
จ�านวน ๑,๐๗๔ คน และทักษะความส�าเร็จในอาชีพ (Vocational Skill) จ�านวน ๖๓๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๗๑๐ คน  
รวมทั้งได้มีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาให้เป็น Digital Coach จ�านวน ๓๒๗ คน  
ส�าหรับการสร้างเครือข่ายโค้ชดิจิทัลชุมชนได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปยังคนในชุมชน จ�านวน ๑,๖๐๓ คน  
และจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดให้มีการทดสอบสมรรถนะด้าน e-Commerce มีผู้เข้าร่วมการทดสอบแล้ว 
จ�านวน ๙๔๓ คน และมีผู้สอบผ่าน จ�านวน ๘๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๔ 
  ๗.๓.๔ คุม้ครองผูใ้ช้บรกิารธรุกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ โดยให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนออนไลน์ ให้ค�าแนะน�า 
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�านวน ๓๔,๙๐๐ เรื่อง สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ร้อยละ ๘๓ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 
ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาการซื้อขายออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์สูงถึงร้อยละ ๘๙ นอกจากนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน 
ของการรบัเรือ่งร้องเรยีนออนไลน์เป็นการท�างานเชงิรกุ โดยน�าเทคโนโลยกีารรวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลูสาธารณะ 
เพือ่ฟังเสยีงผูบ้รโิภคออนไลน์ (Social Listening) มาประกอบการวเิคราะห์ปัญหาท่ีก�าลงัจะเกิดข้ึน เพือ่ลดปัญหาฉ้อโกง 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมทดสอบ
สมรรถนะด้าน

e-Commerce ๙๔๓ คน
สอบผ่าน ๘๕๑ คน
คิดเป็น ๙๐.๒๔%
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๘.	 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีการวจิยัและพฒันา	และนวตักรรม

	 ๘.๑	 การพฒันาสภาพแวดล้อมและระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อการส่งเสริมวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีการวจิยัและพฒันา	

และนวตักรรม 

  ๘.๑.๑ บรหิารจัดการพืน้ทีใ่ห้เอือ้ต่อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	ได้แก่

   (๑) ด�าเนนิโครงการพัฒนาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิ

พิเศษภาคตะวนัออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor	 of	Innovation:	 EECi)  

เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยขยายผลและเป็นแหล่งปรับแปลงเทคโนโลยีขั้นสูง 

จากต่างประเทศให้เข้ากบับรบิทของประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีน ประกอบด้วย 

๔ เมืองนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ดังนี้  

๑) เมืองนวตักรรมชีวภาพ	 (EECi	BIOPOLIS)	๒)	 เมอืงนวตักรรมระบบอตัโนมตัิ	

หุน่ยนต์	และอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ	(EECi	ARIPOLIS)	๓)	เมอืงนวตักรรมอาหาร	

(FOOD	 INNOPOLIS)	 และ ๔)	 เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ	 (SPACE		

INNOPOLIS)	 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญ่ในพ้ืนที ่

วังจันทร์วลัเลย์ จงัหวดัระยอง มคีวามคบืหน้าร้อยละ ๘๘ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

ประมาณปลายปี ๒๕๖๕ 

   (๒) ด�าเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innopolis)	 จัดตั้งข้ึนในอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่เป็นการด�าเนินงานทีช่่วยตอบโจทย์ให้กบัภาคเอกชนด้านนวัตกรรมอาหาร 

และการเร่งให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านอาหารให้มากขึ้น ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub)  

นวตักรรมอาหารโลกได้อย่างแท้จริง โดยปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการทีไ่ด้รับการเสรมิสร้างความสามารถในการด�าเนนิธุรกจิ

นวัตกรรมอาหาร จ�านวน ๓๗๔ ราย ประกอบด้วย ๑) การด�าเนนิงานของศนูย์บรกิารเบด็เสร็จ (One-Stop Service: OSS) 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการวจัิยและพฒันา จ�านวน ๑๓๖ ราย และ ๒) การจดักจิกรรมเสรมิสร้างความสามารถ 

ให้แก่ผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มบริการของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Service Platform)  

จ�านวน ๒๒๗ ราย
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   (๓) สร้างอทุยานวทิยาศาสตร์ เพือ่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญัในการส่งเสรมิและพฒันา

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง โดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริม 

และรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนา ได้แก่ ๑) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ด�าเนินการส่งเสริม 

ให้เกดินวตักรรมสนับสนุนการท�าวจัิยและพฒันาในภาคเอกชน และ ๒) อาคารอ�านวยการอทุยานวทิยาศาสตร์ภมูภิาค  

จ�านวน ๓ แห่ง ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา เพือ่เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้กลไก 

การให้บริการสร้างส่งเสริมและสนบัสนนุบรกิารเพือ่สร้างนวตักรรมแบบครบวงจร และ ๓) สถานวีจัิยสิง่แวดล้อมสะแกราช 

เพื่อเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserves) ของโลกและเป็นสถานที่ส�าหรับการวิจัย 

และถ่ายทอดองค์ความรูท้างด้านสิง่แวดล้อมและนเิวศวทิยาป่าเขตร้อน

   (๔) จัดสร้างศนูย์การเรยีนรูว้วิฒันาการในการใช้ประโยชน์พันธุพื์ชและความหลากหลาย

ทางชวีภาพ เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูท้างด้านพฤกษศาสตร์ ด้านการเกษตรศาสตร์ กฏีวิทยา การอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 

และความสัมพันธ์ของแมลงกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งจะเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดง

ความหลากหลายทางชวีภาพด้านพชืทีถ่กูต้องตามหลกัวชิาการสากล รวมท้ังเป็นศูนย์การเรยีนรูเ้ก่ียวกบัการอนรุกัษ์

พนัธกุรรมพชื การวจิยัต่อยอดบนองค์ความรูข้องเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy) เพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื 

โดยปัจจบุนัได้จดัค่ายวทิยาศาสตร์เพือ่การอนรุกัษ์ทรพัยากรชวีภาพ รวมถงึจดัแสดงพรรณพชื แมลง และการใช้ประโยชน์ 

จากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวจัิย ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและบรกิาร โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน ๓,๕๕๒ คน 

  ๘.๑.๒	 สร้างพืน้ฐานแห่งการพฒันา ได้แก่

   (๑) ส่งเสรมิโครงสร้างพืน้ฐานด้านคณุภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการให้ค�าปรกึษา 

และบริการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยจนถึงกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยปัจจุบันได้ให้บรกิารวเิคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล 

แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ�านวน ๒๒,๑๔๐ รายการ เช่น พัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐาน 

สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาความสามารถในการสอบเทียบเครื่องชั่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตและจ�าหน่าย  

และพัฒนาระบบสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัการไหลของของเหลว (น�า้มนั) แบบปรมิาตร

   (๒) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านแสงซนิโครตรอน โดยการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

เครือ่งก�าเนดิแสงซนิโครตรอนอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้แสงซนิโครตรอนทีผ่ลติได้มคีวามเสถยีรและมีพลงังานมคีณุภาพ 

อย่างเตม็ประสิทธภิาพ และรองรบัการให้บรกิารของภาคการผลติและสงัคม โดยปัจจบุนัได้ให้บรกิารงานทางวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ๓๕๑ รายการ เช่น การบริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร 

และการเกษตร และบริการวเิคราะห์ ทดสอบผลติภณัฑ์ทางด้านอปุโภค รวมทัง้ออกแบบและสร้างเครือ่งเคลอืบกระจก 

ส�าหรับโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกจากความร่วมมือ

ของ ๑๕๐ องค์กร จาก ๒๕ ประเทศ ในการสร้างหมู่กล้องโทรทรรศน์กว่า ๑๐๐ ตัว ที่ราชอาณาจักรสเปน

และสาธารณรัฐชิลี นอกจากนี้ ได้ประยุกต์การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อรับมือ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) เช่น การวจิยัและพฒันาหน้ากากผ้าไหมเพือ่ทดแทน

หน้ากากทางการแพทย์ การพัฒนาชุดทดสอบการซึมผ่านของอนุภาคส�าหรับหน้ากากของบุคลากรทางการแพทย์  

การพัฒนาอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล (Personal Protective Equipment: PPE) รวมถึงการวจิยัและพฒันาห้องแยกโรค 

ความดนัลบส�าหรบัโรงพยาบาลสนาม และได้มอบให้กบัโรงพยาบาลต่าง ๆ เพือ่ใช้ประโยชน์
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๓) ส่งเสรมิโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (National S&T 

Infrastructure: NSTI)	เป็นการพฒันาและบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ทีส่�าคัญของประเทศ ประกอบด้วย ธนาคารทรพัยากรชีวภาพแห่งชาต ิศนูย์โอมกิส์แห่งชาติ ศูนย์ทรพัยากรคอมพิวเตอร์

เพือ่การค�านวณขัน้สงู สถาบนัเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื และศนูย์เทคโนโลยไีมโครอเิลก็ทรอนกิส์ 

โดยจะให้บริการทางด้านเทคนิควิชาการที่มีมาตรฐานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการท�างาน 

ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่สร้างงานวจิยัทีมี่คณุค่าต่อประเทศ เช่น การพฒันาชดุตรวจ 

ไฮบริดชัวร์ (HybridSure) ส�าหรับตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้อย่างแม่นย�ามากกว่าร้อยละ ๙๙  

และการใช้ Supercomputer วิเคราะห์ล�าดับพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งมีลักษณะ 

เป็นข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึท�าให้สามารถตดิตามจดุแพร่กระจายเชือ้ได้ทนัสถานการณ์

  ๘.๑.๓	 พฒันาบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 

   (๑) ด�าเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	

ระยะที่	 ๓	 ระยะที่	 ๓+	 และระยะที่	 ๔	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง  

๖ สาขาวิชาหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีโลหะวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

และคอมพิวเตอร์ วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน นาโนเทคโนโลย ีและสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ตลอดจนได้ปรับแนวทางการจัดสรรทุนโดยเน้นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

ในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม โดยเพิม่สาขาใหม่ทีส่�าคญัเพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต ทัง้นี ้การด�าเนนิโครงการ

ตัง้แต่ระยะที ่๑ ถงึระยะที ่๔ มผีูท้ีไ่ด้รบัจดัสรรทนุรวมทัง้สิน้ ๕,๑๙๓ คน 

มีผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว จ�านวน ๓,๖๗๘ คน โดยนักเรียนทุน 

ทางด้านวทิยาศาสตร์ทีส่�าเรจ็การศกึษาได้ท�าประโยชน์ให้กบัหน่วยงาน 

และประเทศทัง้ในด้านการเกษตร อตุสาหกรรม การแพทย์ พลงังาน 

ความมั่นคง การขนส่งจราจร ภัยพิบัติ และการศึกษา รวมทั้ง 

การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย โดยมีผลท่ีได้รับจากนักเรียนทุน 

ที่ส�าเร็จการศึกษา ได้แก่ โครงการวิจัยและผลงานวิจัย/วิชาการ 

ประมาณ ๗,๗๐๐ รายการ ผลงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

โดยได ้ รับรางวัลระดับชาติทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  

และมีการ เสนอผลงานเพื่ อขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

กว่า ๑๘๐ รายการ

   (๒) สร้างก�าลงัคนแนวใหม่ภายใต้โครงการยกระดบัภาคอตุสาหกรรม ด้วยการบรหิารจดัการ 

นวัตกรรมองค์กรแบบทัว่ถงึ หรอื TIME (Total Innovation Management Enterprise) เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาส 

ให้นักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ได้เข้าเรียนและฝึกทักษะ 

ในสถานประกอบการ ซึง่จะเป็นส่วนช่วยบ่มเพาะให้นกัศกึษาก้าวสูก่ารเป็นบคุลากรทกัษะสงูท่ีจะช่วยขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม 

ระดับประเทศ เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสถานศึกษา 

จะมหีลกัสูตรการเรียนการสอนทีเ่หมาะกบัอตุสาหกรรมแต่ละประเภท และเกดิการพฒันาก�าลังคนตามความต้องการ

ของภาคอตุสาหกรรม ปัจจุบนัมนีกัศึกษาเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน ๖๔๗ คน

นักเรียนทุนรัฐบาล
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�าเร็จการศึกษาแล้ว 
๓,๖๗๘ คน

จากทั้งหมด ๕,๑๙๓ คน
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   (๓) พฒันาทกัษะด้าน	Industrial	Internet	of	Things	(IIoT) แบบเข้มข้นส�าหรบับคุลากร

ระดบัอาชวีศกึษา ซึง่เบือ้งต้นได้ประสานงานเครอืข่ายอาชวีะในพืน้ที ่EEC จ�านวน ๑๖ วทิยาลยั และจดัประชมุหารอื

ร่วมกบัสถานประกอบการในโครงการและวทิยาลยักลุม่เป้าหมายเพือ่หาแนวทางการด�าเนนิงานร่วมกนั รวมทัง้มุง่เน้น 

การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นท่ี EECi ซ่ึงได้คัดเลือกโรงเรียนท่ีจะเข้าร่วม 

การอบรมและจดทะเบียนหลักสูตร จ�านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ 

ค�านวณด้วยบอร์ด KidBright ๒) หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย)  

ด้วยบอร์ด KidBright และ ๓) หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม KidBright AI 

   (๔) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เพื่อมุ ่งเสริมศักยภาพของผู้ใช้บริการและสร้างกลุ่มผู ้ใช้บริการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้จัดกิจกรรม  

Synchrotron User and Application Promotion Activity (SUAPA) จ�านวน ๙ ครั้ง ส่งผลให้มีผู้ประกอบการ 

รายใหม่และผู ้ประกอบการด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับ 

ความสามารถทางการแข่งขัน จ�านวน ๒๒ คน มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริม 

ความรู ้ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง จ�านวน ๔๔๔ คน และมผีูเ้ข้ารบัการถ่ายทอดความรู้ 

และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

จ�านวน ๑๗๑ คน 

   (๕) ยกระดับฝีมือแรงงานของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การพัฒนา

ทกัษะฝีมือแรงงาน เพือ่รองรบัการท�างานร่วมกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพผ่านรปูแบบการจดัอบรม

เชิงปฏิบัติการ เช่น พัฒนาทักษะด้านมาตรวิทยามิติส�าหรับครูช่างอุตสาหกรรมให้กับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๖๔ คน และการอบรมเลือกใช้เครื่องมือวัดความดัน 

ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิตและการทวนสอบผลการสอบเทียบ เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๔ ให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๑๔๐ คน 

  ๘.๑.๔ ส่งเสริมการยกระดับและต่อยอดทางเทคโนโลยี

	 	 	 (๑) ด�าเนนิโครงการระบบดาวเทยีมส�ารวจเพือ่การพฒันา	(THEOS-2) เพือ่เพ่ิมศกัยภาพ

และต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ สร้างความเข้มแข็ง 

ทางด้านเทคโนโลยอีวกาศผ่านศนูย์วจิยัและพฒันาดาวเทยีม รวมถงึการวจัิยและพฒันานวตักรรมร่วมกบัภาคเอกชน

และภาคอตุสาหกรรมของประเทศ เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพิม่ในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศด้านเศรษฐกจิ

อวกาศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวมใน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร 

และความมั่นคงอาหาร ด้านการบริหารจัดการน�้าแบบองค์รวม ด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และระบบนเิวศ ด้านความปลอดภยัทางสงัคมและความมัน่คงของชาต ิและด้านจดัการการเมอืง โดยการด�าเนนิงาน 

ของระบบ THEOS-2 แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ  คือ การพัฒนาแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม  

และการสร้างดาวเทยีม ประกอบด้วย ดาวเทยีมหลกั ๑ ดวง และดาวเทียมเลก็ ๑ ดวง โดยปัจจุบันการพฒันาดาวเทียมหลกั 

ได้ผ่านการทดสอบในส่วนของการสั่น (Vibration) เรียบร้อยแล้ว โดยผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้ออกแบบไว้  

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถส่งดาวเทียมได้ช่วงประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕
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   (๒) สร้างเครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน	 3	 GeV	 และห้องปฏิบัติการ		

โดยเครือ่งก�าเนิดแสงซนิโครตรอนระดับพลงังาน 3 GeV เป็นเครือ่งก�าเนดิแสงทีม่พีลงังานแสงสงูขึน้กว่าเครือ่งปัจจบุนั 

๒.๕ เท่า มคีวามเข้มแสงสงูขึน้มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ เท่า ซึง่จะส่งผลให้มนีกัวิจยัเข้ามาใช้ประโยชน์แสงซนิโครตรอน 

ได้มากถงึ ๑,๓๐๐ โครงการต่อปี โดยการด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้ออกแบบรายละเอยีดเชงิวศิวกรรมของเครือ่งเร่งอนภุาค 

และระบบล�าเลียงแสง ๕ ระบบแล้ว และในปี ๒๕๖๔ ด�าเนินการใน ๓ ส่วนส�าคัญ ได้แก่ ๑) การออกแบบอาคาร 

เครือ่งก�าเนิดแสงซินโครตรอนและอาคารปฏบิตักิารโดยรอบ ซึง่ได้ลงนามในสญัญาเรยีบร้อยแล้ว ๒) การพฒันาต้นแบบ 

อุปกรณ์ส�าหรับสร้างเครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถ 

ถ่ายทอดสูภ่าคอตุสาหกรรมได้ภายในปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ และ ๓) การสร้างความร่วมมอืระหว่างภาคอตุสาหกรรมไทย 

โดยเป้าหมายปี ๒๕๖๔ คาดว่าสามารถสร้างความร่วมมือได้ไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท

   (๓) จัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย  ์

และการฉายรงัสใีนอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ สามารถลดการพึง่พาการน�าเข้าสารจากต่างประเทศ ท�าให้ค่ายามีราคาลดลง 

เป็นการเพิม่โอกาสให้คนไทยเข้าถงึการรกัษาได้มากขึน้และยงัเป็นการสนบัสนนุความก้าวหน้าทางการแพทย์ของไทย

ให้ก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในภมูภิาคอาเซียน นอกจากนี ้ยงัสามารถใช้ล�าอนุภาคพลังงาน

สูงจากเครื่องไซโคลตรอนในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง (Power Electronic) ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

จากพลงังานทดแทนได้ สามารถผลติไอโซโทปรงัสสี�าหรบัเทคนคิสารตดิตามทางชวีภาพ การศกึษาวจิยัทางการแพทย์ 

การศึกษาวิจัยทางด้านการเกษตรและปรับปรุงขยายพันธุ์พืช และสนับสนุนงานวิจัยด้านฟิสิกส์ โดยปัจจุบัน 

มีความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารร้อยละ ๗๗ 
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   (๔) ยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ด้วยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 

เพ่ือส่งเสริมให้เกดิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีพ่ฒันาในประเทศ ยกระดบัผลติภาพการผลติ สนบัสนนุ

การสร้างผลติภณัฑ์ท่ีเพิม่มลูค่าสงูและการผลติในรปูแบบใหม่ท่ีสร้างมูลค่าในเชิงพาณชิย์ รวมท้ังส่งเสรมิผูป้ระกอบการ

ให้มศีกัยภาพสามารถแข่งขนัในระดับสากล โดยปัจจุบนัได้ด�าเนนิการ ดงันี้

    (๔.๑) พัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่จ�าเป็นของประเทศ 

ด้วยมาตรฐานการวัดและสอบเทียบเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อ ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบประเภท 

ทีใ่ช้วิธีการวัดแรงทีแ่กนยางล้อและการวดัแรงบดิทีแ่กนของถนน 

    (๔.๒) พัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่จ�าเป็นของประเทศ 

ด้วยมาตรฐานความสะท้อนเชิงสเปกตรัมของทรงกลมรวมแสงแบบออนไซต์ เพื่อใช้วัดความสะท้อนของแสง 

เชิงสเปกตรัมของผิวภายในทรงกลมรวมแสงส�าหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดหลอดไฟของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  

ทดสอบ สอบเทยีบต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

    (๔.๓) เสริมสร้างความเข้มแขง็ของผูป้ระกอบการ ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

โดยการเพ่ิมศกัยภาพให้กบัผูผ้ลติช้ินส่วนยานยนต์ตามแนวโน้มเทคโนโลยยีานยนต์ในอนาคต โดยมสีถานประกอบการ

ทีเ่ข้าร่วมโครงการกบัสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ จ�านวน ๔ ราย 

   (๕) ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ เพือ่สนับสนนุการพฒันาผูป้ระกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาให้มีขีดความสามารถการแข่งขันส�าหรับ 

ตลาดในประเทศ รวมทัง้สร้างความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล โดยมผีูป้ระกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการ 

เพ่ือรับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน จ�านวน ๑๒ ราย 

	 ๘.๒	 การสร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		

มีผลการด�าเนินงานส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๘.๒.๑ จดัท�าระบบข้อมลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(National Research and Innovation 

Information System: NRIIS) เป็นการสร้างฐานข้อมลูงานวจิยัของประเทศทัง้หมดให้มเีอกภาพทีม่คีวามปลอดภยั

และสิทธิการเข้าถงึระบบอย่างถกูต้อง ลดความซ�า้ซ้อนของระบบบรหิารจดัการงานวิจยัของประเทศและความซ�า้ซ้อน 

ของการสนับสนุนงานวจิยัของประเทศ ทัง้นี ้ ระบบ NRIIS จะท�าให้ผูใ้ช้กลุม่ต่าง ๆ ได้รบัประโยชน์ ได้แก่ นกัวจิยั
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สามารถเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้แบบฟอร์มเดียวยื่นข้อเสนอที่เดียวและสามารถน�าออกข้อมูล 

จากฐานข้อมูลนักวิจัยมาใส่ในแบบฟอร์มรวมทั้งสามารถติดตามสถานะของโครงการวิจัยได้ ผู้บริหารงานวิจัย	

สามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนหรือโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา 

ให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศจะมีข้อมูลภาพรวมงบประมาณ 

และงานวจิยัของประเทศเพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจดัการและพฒันาการวจิยัของประเทศต่อไป ซ่ึงปัจจบัุนอยูร่ะหว่าง

พัฒนาระบบงานวจัิยและงบวจิยัด้านวทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรมของประเทศ มคีวามคบืหน้าร้อยละ ๕๐ 

  ๘.๒.๒ พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ๑) การรายงาน 

การวเิคราะห์ข้อมลูทีส่ะท้อนขดีความสามารถในการแข่งขนัด้าน อววน. ต่อสาธารณชน และ ๒) พฒันาศูนย์ข้อมลู  

โดยเป็นการพฒันาเกณฑ์การประเมนิความสามารถด้าน อววน. ของผูป้ระกอบการไทยเพือ่จดัท�าแบบส�ารวจประเมนิ 

ขีดความสามารถนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย ส�าหรับงานเผยแพร่ดัชนีช้ีวัดท่ีส�าคัญ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

การส�ารวจและจัดเกบ็ข้อมลูความสามารถด้าน อววน. ของผูป้ระกอบการไทย จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ราย และประมวลผล

วเิคราะห์และน�าเสนอแผนภาพข้อมลูโดยจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ความสามารถด้าน อววน. ของผูป้ระกอบการไทย 

พร้อมทัง้พฒันาเวบ็ไซต์ข้อมลู อววน. เพือ่จดัท�าแผนภาพแสดงข้อมลูทีส่�าคญัในการตดิตามงานนโยบายและสามารถ

เชือ่มโยงข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ 

  ๘.๒.๓ พฒันาระบบภมูสิารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ เป็นการพฒันาโครงสร้าง

เส้นทางบินและติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดความแม่นย�าในการน�าร่องและน�าร่อน 

ของอากาศยาน ส่งเสริมความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางทางอากาศ โดยใช้จุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ก�าหนด 

จากเทคโนโลยดีาวเทยีมทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่โลก	 เพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารควบคมุจราจรทางอากาศ 

และตอบโจทย์ของประเทศไทยในการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบนิของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทีอ่งค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) มกีารด�าเนนิการ 

ในส่วนของการจัดท�ามาตรฐานการควบคมุคณุภาพการจัดท�าและให้บรกิารข้อมูลภมูสิารสนเทศการบินตามข้อก�าหนด 

ICAOการพฒันาต้นแบบระบบแพลตฟอร์มเพือ่วเิคราะห์ระบบการคมนาคมทางอากาศแบบองค์รวม และการทดสอบ 

การจัดท�าข้อมลูภมูสิารสนเทศเชงิเลขส�าหรับการจราจรทางอากาศ 

 ๘.๓	 การเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่	

ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ มผีลการด�าเนนิงานส�าคญั ดงันี้

  ๘.๓.๑	 สร้างมาตรฐานการวจิยั โดยส่งเสรมิสนบัสนนุหน่วยงานให้สามารถน�ามาตรฐานและจริยธรรม

การวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันมี ๑๘ หน่วยงานท่ีได้ร่วมด�าเนินการจัดท�ากฎหมาย  

มาตรฐานการวจัิย แนวทางปฏบิตั ิ และคูม่อืฉบบัต่าง ๆ เพือ่สนบัสนนุการรบัรองมาตรฐานการวจิยั ทัง้นี ้ ได้จดัท�า 

ร่างกฎหมายแล้วเสรจ็ จ�านวน ๒ ฉบบั ได้แก่ พระราชบญัญตักิารส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ การวจัิยและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(มาตรา ๓๓ วรรค ๓) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การวิจัยและข้อก�าหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหา 

กับหลักศาสนา วฒันธรรม จารตีประเพณ ีหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน พ.ศ. .... และประกาศคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสริมการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์และรับรองมาตรฐานสถานที่ 

ด�าเนินการต่อสตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
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  ๘.๓.๒	 จัดตั้งหน่วยบริการ ได้แก่

   (๑) จดัตัง้ศนูย์กลางการวิจัยและพัฒนานวตักรรมด้านเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

เพ่ือบริการทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ โดยการจัดให้มีศูนย์ทดสอบ Aerospace  

ที่ให้บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์แก่บริษัท Aerospace ท่ีลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ 

และระบบคุณภาพมาตรฐานส�าหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

   (๒) บริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง  

เป็นการเสริมประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางและความปลอดภัยในการเดินรถไฟ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและสากล ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 

ด้านการทดสอบวิเคราะห์ด้านระบบราง สนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนในประเทศเพื่อทดแทนการน�าเข้า ตลอดจนวิจัย

พัฒนาแก้โจทย์ปัญหาด้านระบบรางของประเทศสูก่ารสร้างความยัง่ยนืในการขนส่งระบบราง ซึง่ปัจจบุนัได้ให้บรกิาร

ทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พร้อมให้บริการทดสอบรับรอง จ�านวน ๓ รายการ 

	 ๘.๔	 การสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน	 ห้องปฏิบัติการต้นแบบท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร	์

เทคโนโลยี	วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน�้า	มีผลการด�าเนินงานส�าคัญ ดังนี้

  ๘.๔.๑	 พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมรองรับการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

ด้วยระบบมาตรวทิยาเพือ่คุ้มครองผูบ้รโิภคและสนบัสนนุการส่งออก เช่น ต้นแบบเครือ่งวดัความช้ืนของเมลด็พนัธุพ์ชื  

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นในพ้ืนที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ ์พืช และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความรู ้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรกร ชุมชน ผ่านการฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการ ให้ค�าปรึกษา วิเคราะห์ทดสอบ สนับสนุนและบริการฐานข้อมูล 

  ๘.๔.๒ พฒันาโรงงานต้นแบบไบโอรไีฟเนอร	ี(Biorefinery	Pilot	Plant)	เพือ่ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ 

จากผลผลติและความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย ปัจจบุนัมคีวามก้าวหน้าในการด�าเนนิการร้อยละ ๑๗.๕ 

และอยูร่ะหว่างจดัหาระบบครภุณัฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรไีฟเนอรแีละตดิตัง้ในโรงงานต้นแบบฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็

และพร้อมเปิดด�าเนินการได้เต็มรูปแบบในช่วงปี ๒๕๖๖

  ๘.๔.๓ จัดตั้ งศูนย ์นวัตกรรมการผลิตย่ังยืน		

(Sustainable	 Manufacturing	 Center:	 SMC) เพื่อเป็น

ศนูย์กลางนวัตกรรมด้านระบบอตัโนมติั หุน่ยนต์ และระบบอจัฉรยิะ

ในอุตสาหกรรม เพือ่สนบัสนนุเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green 

Economy) ปัจจุบนัมคีวามคบืหน้าการด�าเนนิงานคดิเป็นร้อยละ ๓ 

โดยอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

ส�าหรับการด�าเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อม

ด้านบุคลากรและโครงสร้างการด�าเนินงาน เพื่อเป็นศูนย์สาธิต 

ด้านอตุสาหกรรมอจัฉริยะ พฒันาแพลตฟอร์มทีผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมการผลติ ผูพ้ฒันาระบบ (System Integrator: SI) 

นวตักร นักวจิยั ตลอดจนนกัศกึษาในสาขาทีเ่กีย่วข้องสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัเตรียมไว้  

ทัง้ในรูปแบบการสาธติ การเรยีนรู ้และการทดลองปฏบิติัจรงิ

จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
การผลิตยั่งยืน 

เพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม
ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ 

และระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม
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  ๘.๔.๔ ก�ากับดูแลและตรวจก�ากับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน รวมท้ังพัฒนาส่งเสริม 

ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล	 โดยก�าหนดมาตรฐาน จัดท�าคู่มือวิธีการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม  

รบัรองเครือ่งมอืวเิคราะห์ทดสอบด้านมลพษิ ตรวจก�ากบั และขึน้ทะเบยีนห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์เอกชน รวมทัง้สิน้ 

๒๘๓ ราย แบ่งออกเป็น ขึน้ทะเบยีนโรงงานแล้ว จ�านวน ๑๑๐ ราย และขึน้ทะเบยีนแบบนติบิคุคล จ�านวน ๑๗๓ ราย 

รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนบุคลากรเป็นผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จ�านวน ๗๑๔ คน และข้ึนทะเบียน 

เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ๒,๑๒๒ คน รวมทั้งสิ้น ๒,๘๓๖ ราย

  ๘.๔.๕	 จัดตั้ งศูนย ์ทดสอบยานยนต 	์

และยางล ้ อแห่ งชา ติ  บนพื้ น ที่  ๑ ,๒๓๔.๙๘ ไ ร่ 

ณ เขตสวนป่าลาดกระทงิ ต�าบลลาดกระทงิ อ�าเภอสนามชยัเขต 

จังหวัดฉะเชิ ง เทรา เพื่ อให ้บริการทดสอบยางล ้อ 

ตามมาตรฐาน UN R117 (มอก. ๒๗๒๑-๒๕๖๐ เสียงจาก 

ยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก  

และการต ้านทานการหมุน) ซึ่งอยู ่ระหว่างก่อสร ้าง 

สนามทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ๔ สนาม ได้แก่  

สนามทดสอบระบบเบรกมอื สนามทดสอบการยดึเกาะถนน

ขณะเข้าโค้ง สนามทดสอบระบบเบรก และสนามทดสอบพลวตั

๙.	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	

	 ๙.๑	 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	

	 	 ๙.๑.๑	 พฒันาความสามารถในการแข่งขนัด้านดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม	โดยจดัท�ายทุธศาสตร์ 

และการปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถแสดงสถานะการพัฒนาที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ 

กรอบการจัดเก็บข้อมูลของสถาบันการจัดอันดับนานาชาติ

  ๙.๑.๒	 ส่งเสริมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดท�า (ร่าง) แผนแม่บทการด�าเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ และจัดท�าร่างกฎหมายล�าดับรอง 

ภายใต้พระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น หลกัเกณฑ์และวธิกีารขอความยนิยอมจากเจ้าของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมส�าหรับ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ แห่ง  

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งได้จัดท�าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล

และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่จะส่งผลให้เกดิ 

ความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

และส ่งเสริมให ้หน ่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ของประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
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  ๙.๑.๓ ด�าเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐเพื่อผลักดันและสนับสนุนให้รัฐ 

เกิดการเปลีย่นผ่านไปสูร่ฐับาลดิจิทลัอย่างเป็นรปูธรรมโดยสนบัสนุนการใช้เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ในหน่วยงานภาครัฐ 

ได้แก่ การร่วมกบักรมสรรพากรในการจัดท�าใบก�ากบัภาษ ีใบเพิม่หนี ้ใบลดหนี ้ใบรับในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์แทนกระดาษ 

(e-Tax Invoice & Receipt) จ�านวน ๑,๐๘๘,๐๓๗,๙๗๒ ฉบับ การจัดท�าใบก�ากับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

ทีเ่ป็นทางเลือกให้ผูป้ระกอบการทีมี่รายได้ไม่เกนิ ๓๐ ล้านบาทต่อปี (e-Tax Invoice by email) จ�านวน ๓๓๗,๗๐๒ ฉบบั 

รวมไปถงึการสนบัสนนุหน่วยงานของรฐัให้สามารถออกใบเสรจ็รบัเงนิ 

อเิลก็ทรอนกิส์แทนการใช้กระดาษ โดยมโีรงพยาบาลศริิราชเป็นต้นแบบ 

มผีลการด�าเนนิงาน จ�านวน ๗,๖๕๕,๒๖๑ ฉบบั ตลอดจนการผลกัดนั 

ให ้หน่วยงานของรัฐสามารถใช ้ลายมือชื่ ออิ เล็กทรอนิก ส์ 

เพือ่ออกใบอนญุาตอเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่มสี�านกังานคณะกรรมการอ้อย 

และน�า้ตาลทรายร่วมด�าเนินการ จ�านวน ๔๓๕,๐๙๕ ฉบับ นอกจากน้ี 

ได้พัฒนา Digital Service Sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ

เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

สามารถทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเพื่อรองรับการจัดท�าหนังสือ

หรือเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  

ก่อนการให้บรกิารจรงิภายในสภาพแวดล้อมและการให้บรกิารทีจ่�ากดั เพ่ือให้สามารถรองรบัรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิใหม่ ๆ  

ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมทดสอบในสนามทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเก่ียวกับ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service Sandbox) จ�านวนทั้งสิ้น ๕ หน่วยงาน

  ๙.๑.๔	 ส่งเสริมการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	 (Digital	 ID)	 โดยจัดท�ากฎหมาย 

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เช่น ๑) การผลักดันให้เกิดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

ทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... และ ๒) การจัดท�าหลักเกณฑ์ 

เก่ียวกับการก�ากับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่จ�าเป็น  

เช่น หลักเกณฑ์การให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identity Provider 

Service) หลักเกณฑ์การให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพิสูจน ์

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital identity platform service)  

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการฉ้อโกง (Fraud control)

  ๙.๑.๕	 ส่งเสรมิการใช้งานและรบัรองระบบควบคมุการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	(e-Meeting)	

โดยประกาศใช้พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถงึประกาศกระทรวงดจิทิลั 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. ๒๕๖๓ และจดัให้มีการตรวจรับรองระบบควบคุมการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Meeting) เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ 

ให้ผูใ้ช้บรกิาร โดยเฉพาะการประชมุทีต้่องมผีลทางกฎหมาย การประชมุวาระลบั และการลงคะแนนเสยีง โดยปัจจบุนั

มีระบบที่ได้รับการรับรองแล้ว ๔ ระบบ 

สนับสนุนการใช้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ในหน่วยงานภาครัฐ
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  ๙.๑.๖	 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายและการแก้ไข	

ปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ ๑) จัดต้ังห้องปฏบิตักิารนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล�า้ของประเทศไทย 

ในจังหวัดพิจิตรและอุดรธานี เพื่อท�าต้นแบบนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและกลไกการขับเคลื่อนที่สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างรวดเรว็และเป็นรปูธรรม และ ๒) สร้างแพลตฟอร์มนวตักรรมนโยบายเพือ่อนาคตไทย ภายใต้โจทย์ 

“พลิกวิกฤต COVID-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย” จ�านวน ๒ ข้อเสนอ คือ ข้อเสนอนโยบาย “แชร์ ช่วย ใช้” 

และ “โครงการศูนย์ดูแลฟื้นฟูและสถานที่พักอาศัยผู้สูงอายุวิถีพุทธ เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัยจากเมืองสู่ชนบท 

หลัง COVID-19” เพื่อผลักดันและพัฒนาข้อเสนอนโยบายไปสู่การปฏิบัติใช้งานได้จริง

  ๙.๑.๗ สร้างแพลตฟอร์ม	“นลิมงักร”	ต่อยอดธรุกจิ	

นวัตกรรม	 โดยสร้างการเรียนรู ้ด ้านการพัฒนานวัตกรรม  

การบรหิารจดัการธุรกจิ และการสร้างแบรนด์ เพือ่ให้เกดิตราสนิค้า 

ทีเ่ป็นทีรู้่จักและขยายหรือสร้างการเติบโตทางธรุกิจ รวมท้ังพฒันา 

ศักยภาพผู ้ประกอบการและสตาร ์ทอัพในพื้น ท่ีภูมิภาค 

สู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม

	 ๙.๒	 การเร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลิตและบริการ	

ให้สามารถแข่งขันได้	

	 	 ๙.๒.๑	 ด�าเนินโครงการ	 SME-D	 Startup	 to		

Innovation	 ติดปีก	 Startup	 &	 SMEs	 สู่การพัฒนาธุรกิจ

เชิงนวัตกรรม	 โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ Startup & SMEs  

รวมทัง้การวเิคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น เพือ่สร้างโอกาสทางการแข่งขนั 

ทั้ งนี้  ระหว่างเ ดือนเมษายน ๒๕๖๓-กุมภาพันธ ์  ๒๕๖๔  

มผีูป้ระกอบการเข้าร่วมโครงการและได้รบัการวเิคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น 

ณ สถานประกอบการ จ�านวน ๒๖ กิจการ สามารถน�าความรู ้

และเครื่องมือที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงองค์กรได้

  ๙.๒.๒ สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ	SMEs	ท่ีมศัีกยภาพท่ีต้องการสนิเชือ่แต่หลักประกนัไม่เพียงพอ	

ให้มโีอกาสเข้าถึงสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ โดยด�าเนนิโครงการค�า้ประกันสนิเช่ือ SMEs ทวค่ีา (Portfolio Guarantee 

Scheme ระยะที่ ๘ หรือ PGS ระยะที่ ๘) วงเงินรวม ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด�าเนินการรับค�าขอค�้าประกัน 

ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ณ วันที่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผลการค�้าประกันสะสมตั้งแต่เริ่มรับ 

ค�าขอค�า้ประกนัจนสิน้สดุรบัค�าขอค�า้ประกนั จ�านวน ๕๓,๕๔๔ ฉบับ 

วงเงิน ๑๔๙,๑๔๖ ล้านบาท และโครงการค�้าประกันสินเชื่อ SMEs 

สร ้างชาติ (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่  ๙ 

หรือ PGS ระยะที่  ๙) วงเ งินรวม ๑๕๐,๐๐๐ ล ้านบาท 

ระยะเวลารับค�าขอค�้าประกันตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓- 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผลด�าเนนิงาน ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ได้ให้การค�า้ประกนัสินเชือ่ตามโครงการดงักล่าวแล้ว คดิเป็นจ�านวน

หนังสือค�้าประกัน ๑๓,๗๗๕ ฉบับ วงเงิน ๕๗,๖๔๖ ล้านบาท

ผู้ประกอบการ
Startup & SMEs

๒๖ กิจการ 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

ค�้าประกันสินเชื่อ
SMEs ทวีค่า
(PGS ระยะที่ ๘) 

วงเงิน ๑๔๙,๑๔๖ ล้านบาท
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  ๙.๒.๓ ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย	

(Micro	Entrepreneurs) โดยด�าเนินโครงการค�า้ประกนัสนิเช่ือเพือ่ผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที ่๓ 

วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลารับค�าขอค�้าประกันตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  

มีการค�้าประกันสะสมตั้งแต่เริ่มรับค�าขอค�้าประกันจนสิ้นสุดรับค�าขอค�้าประกัน จ�านวน ๑๙๐,๙๘๑ ฉบับ  

วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการค�้าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะท่ี ๔  

วงเงนิรวม ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ได้ให้การค�า้ประกนัสนิเช่ือแล้วคดิเป็นจ�านวนหนงัสอืค�า้ประกนั จ�านวน ๘๙,๒๑๔ ฉบับ 

วงเงิน ๘,๕๓๗ ล้านบาท

  ๙.๒.๔ ด�าเนินโครงการค�้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่	(Start-up)	และผู้ประกอบการ	

เทคโนโลยีนวตักรรม	(Innobiz) วงเงนิรวม ๘,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลารบัค�าขอค�า้ประกัน ต้ังแต่วนัท่ี ๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒-

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีผลการค�้าประกันรวม จ�านวน ๓,๖๘๙ ฉบับ วงเงิน ๖,๕๗๙ ล้านบาท

  ๙.๒.๕ ด�าเนินโครงการค�้าประกันสินเชื่อตามพระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู	

ผูป้ระกอบธรุกจิทีไ่ด้รับผลกระทบจากระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๔ เพือ่เสรมิสภาพคล่อง 

ทางการเงินให้แก่ผู ้ประกอบการให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจหรือฟื ้นตัวได้ โดยมีวงเงินโครงการรวม  

๒๕๐,๐๐๐ ล ้านบาท เป ็นวงเงินในระยะแรก ๑๐๐,๐๐๐ ล ้านบาท ระยะเวลารับค�าขอค�้าประกัน 

ตั้งแต่วันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔-๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผลด�าเนินงาน ณ วันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ได้ให้การค�้าประกันสินเชื่อแล้วคิดเป็นหนังสือค�้าประกัน จ�านวน ๒๒,๗๙๑ ฉบับ วงเงิน ๖๘,๕๐๒ ล้านบาท

  ๙.๒.๖	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิและพฒันาธรุกิจระดับเติบโต	(SMEs	Regular	Level)	ส่งเสรมิและพฒันา 

ผูป้ระกอบการโดยให้องค์ความรูท้างด้านการบริหารจดัการ การตลาด การผลติ การเงนิ และให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชิงลกึ 

เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู ้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู  ้

ในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ จ�านวน ๖,๔๓๕ ราย  

ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู ้ประกอบการเชิงลึก  

จ�านวน ๑,๙๖๐ ราย และยกระดับผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับ 

การรับรองมาตรฐานท่ีเป ็นที่ยอมรับ จ�านวน ๒๕๙ ราย  

เกดิมลูค่าเศรษฐกิจ จ�านวน  ๒๓๖.๘๒ ล้านบาท และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการได้รับการยกระดับศักยภาพแล้ว 

จ�านวน ๒,๖๒๔ ราย และได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 

จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว จ�านวน ๕๑๒ ราย 

  ๙.๒.๗ ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิและต่อยอดการพฒันาเพ่ือการขยายธรุกจิสูส่ากล	(SME	SCALE	UP)	

ส่งเสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบการให้ได้รบัการต่อยอดการพฒันาโดยการน�างานวิจยั หรอืเทคโนโลย ีหรือแนวทาง

การพัฒนาต่าง ๆ เพื่อไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีผู้ได้รับการต่อยอดการพัฒนาแล้ว ๗๑ กิจการ  

ผู้ประกอบการ
๖,๔๓๕ ราย

ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการ

การตลาด การผลิต และการเงิน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๙.๒.๘	 ด�าเนินโครงการยกระดับธุรกิจระดับเริ่มต้น	(Boost	up	New	Entrepreneurs) มุ่งเน้น 

การยกระดับผู ้ประกอบการใหม่ให้สามารถแก้ปัญหาและยกระดับศักยภาพเพื่อสร้างคุณค่าและสะท้อน 

เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

น�านวตักรรม/เทคโนโลย/ีดิจิทลั มาใช้ในการพฒันาธรุกจิ 

จ�านวน ๕๐๐ ราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

จ�านวน ๑๔๘.๓๕ ล้านบาท และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ส�ารวจความต้องการและวเิคราะห์

ศักยภาพ (Tech Matching) ของผู้ประกอบการ 

จ�านวน ๕๐๐ ราย และการถ่ายทอดให้ค�าปรึกษา

แนะน�า พัฒนา และติดตามผล จ�านวน ๒๓๐ ราย

  ๙.๒.๙ ช่วยเหลือและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น	(Digital	Startup) 

อย่างครอบคลมุ เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาและสรา้งสรรค์ผลงานนวตักรรมดจิทิลัทีม่ศีกัยภาพพร้อมออกสูต่ลาด 

โดยมีผลการด�าเนินงาน เช่น วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น จ�านวน ๑๒๗ ราย สามารถจัดตั้งธุรกิจได้ และสร้างมูลค่าธุรกิจ 

ได้กว่า ๕,๒๐๐ ล้านบาท วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น จ�านวน ๙ ราย ได้รับเงินทุนสนับสนุนระดับ Series A  

(ประมาณ ๓๓-๔๙๕ ล้านบาท) โดยสามารถระดมจากนักลงทุนกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้บ่มเพาะ 

และพัฒนา Digital Startup ระยะเริ่มต้นธุรกิจมากกว่า ๕๐๐ ราย

	 ๙.๓	 การส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	

	 	 ๙.๓.๑	 พัฒนาผูป้ระกอบการรายใหม่	(SME-Early	Stage:	All	Stars)	โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro-entrepreneurs, Small and Medium-sized  

Enterprises: MSMEs) ได้รบัการพฒันาศักยภาพและเริม่ต้นธรุกจิในด้าน 

การเงินและภาษี ด้านผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ บริการด้านผลิตภาพ/ 

ประสทิธภิาพ ด้านเทคโนโลย/ีนวตักรรม ด้านมาตรฐาน และด้านตลาด 

จ�านวน ๓,๓๙๕ ราย เกิดมลูค่าทางเศรษฐกิจ ๑,๒๐๔.๑๔ ล้านบาท 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมโครงการพร้อม 

ด�าเนนิการวนิจิฉยัธรุกจิแล้ว จ�านวน ๒,๓๒๕ ราย และเข้ารบัการพฒันา 

และยกระดับผู้ประกอบการเชิงลึกแล้ว จ�านวน ๑,๖๘๐ ราย

  ๙.๓.๒	 ส่งเสรมิการประกอบอาชพีและเสรมิสร้างโอกาส	

แก่สตรีและครอบครัว โดยจัดท�าหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ 

ในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวสตรี/สตรี สนับสนุนการรวมกลุ่ม 

พัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนตามความถนัด รวมถึงเสริมสร้าง

พัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ  

ฝึกทักษะในการบริหารจัดการกลุ ่มอาชีพ ช่องทางการตลาด 

และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการ MSMEs
๓,๓๙๕ ราย

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเริ่มต้นธุรกิจ

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๑,๒๐๔.๑๔ ล้านบาท
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	 ๙.๔	 การดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	

ยุคใหม่ของไทย	 โดยด�าเนินโครงการ Train the Coach เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความพร้อม  

และสามารถพัฒนาตนเองจนมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ทันต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	 โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ขึน้ทะเบยีนข้อมลูทีป่รกึษา Train the Coach จ�านวน ๘๐๐ ราย ข้ึนทะเบียนโค้ช Business Transformer  

จ�านวน ๒๐ ราย และขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลอื SMEs ในระดบัพ้ืนท่ีโดยให้บริการปรกึษาแนะน�าผ่านกิจกรรม 

“SMEs Coach” เพื่อให้ SMEs สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 

และการปรับตัวให้สอดรับกับ New Normal โดยมี SMEs  

เข้ารับค�าปรึกษาแนะน�า จ�านวน ๕๐๐ ราย และจากการพัฒนา

ปรับปรุงธุรกิจโดยการให้ค�าปรึกษาแนะน�าของโค้ชในโครงการ  

ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๒๒๒.๕๔ ล้านบาท และในป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มผีูข้ึน้ทะเบยีนโค้ช Biz Transformer แล้ว 

จ�านวน ๕ ราย และได้เปิดรับสมัครผู ้ประกอบการที่สนใจ 

เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับค�าปรึกษา แนะน�า วินิจฉัย 

และประเมินศักยภาพธุรกิจ พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก

ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจแล้ว ๕๐๐ ราย

SMEs ๕๐๐ ราย 
ได้รับค�าปรึกษา

แก้ ไขปัญหาทางธุรกิจ
ผ่าน “SMEs Coach”


