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นโยบายเร่งด่วน 

๑๒ เรื่อง

 ๑.	 การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชวีติของประชาชน โดยลดข้อจ�ำกดัในกำรประกอบอำชพีของคนไทย 

กำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสำธำรณะผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมำตรฐำนหำบเร่แผงลอย 

ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนน  

ท�ำให้บ้ำนเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม แก้ไขปัญหำหน้ีสินและลดภำระหนี้สินของประชำชน

ในกองทุนหมู่บ้ำน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ หนี้สินนอกระบบ กำรฉ้อโกงหลอกลวงประชำชน 

โดยครอบคลุมไปถึงกำรฉ้อโกงหลอกลวงผ่ำนระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภำษีและกำรให้สินเช่ือ 

ที่เอื้อให้ประชำชนสำมำรถมีที่อยู ่อำศัยเป็นของตนเองได้ตำมควำมพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินท�ำกิน 

ให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้ จัดท�ำแนวทำงกำรก�ำหนดสิทธิและกำรจัดกำรสิทธิในที่ดินของเกษตรกร

ที่เหมำะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพำณิชย์และประมงชำยฝั่ง รวมท้ังช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้ำน 

โดยยังต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนกำรประมงขององค์กรระหว่ำงประเทศ 

	 ๒.	 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบ 

บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชำชน อำทิ ผู้สูงอำยุและคนพิกำรท่ีมีรำยได้น้อย ผู้ยำกไร้  

ผู้ด้อยโอกำส และพิจำรณำขยำยควำมครอบคลุมไปยังกลุ่มมำรดำตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียน 

ที่ครอบครัวมีปัญหำทำงเศรษฐกิจ และเร่งรัดกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ 

ของคณุภำพกำรบริกำรในแต่ละระบบ ลดภำระกำรเดนิทำงไปสถำนพยำบำลของประชำชน และลดควำมแออัด 

ในโรงพยำบำลขนำดใหญ่ พฒันำโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน (อสม.) 

ระบบกำรแพทย์ทำงไกล และภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชำชนที่อยู่ในชุมชนสำมำรถเข้ำถึง 

หน่วยบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

	 ๓.	 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนกำรจัดท�ำ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมำตรกำรรองรับกำรกีดกันทำงกำรค้ำและมำตรกำร

สนับสนุนเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรส่งออกให้ผู ้ส ่งออกท่ีได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ  

ปรับปรุงทิศทำงกำรส่งออกไปยังตลำดอื่นโดยเร็ว ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจกับประเทศ 

ทีม่ศีกัยภำพ และส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศ ท้ังในส่วนของเมอืงหลกั เมอืงรอง และกำรท่องเท่ียวชุมชน 

เพื่อกระจำยรำยได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้ำงรำยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภำยในประเทศ 

ในช่วงที่มีข้อจ�ำกัดด้ำนกำรส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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 ๔.	 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นท่ีกำรเกษตรให้สอดคล้อง

กับระบบบริหำรจัดกำรน�้ำและคุณภำพของดินตำม Agri-Map ก�ำหนดเป้ำหมำยรำยได้เกษตรกรให้สำมำรถ 

มรีำยได้จำกผลผลติทำงกำรเกษตรทีม่คีณุภำพในสนิค้ำเกษตรส�ำคญั อำท ิข้ำว ยำงพำรำ มนัส�ำปะหลงั ปำล์ม 

อ้อย และข้ำวโพด ด้วยกำรชดเชย กำรประกันรำยได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้ำเกษตร หรือเครื่องมือ 

ทำงกำรเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงวินัยกำรเงินกำรคลังของภำครัฐในระยะยำว ส่งเสริม 

เกษตรพันธสญัญำ และศึกษำรูปแบบระบบแบ่งปันผลก�ำไรสินค้ำเกษตรท่ีเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหำ 

ข้ำวครบวงจร ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำในภำคอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ  

ส่งเสริมกำรใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรในอุตสำหกรรมพลังงำน สร้ำงนวัตกรรมและเครื่องมือทำงกำรเกษตร 

ในรำคำทีเ่ข้ำถงึได้เพือ่ลดต้นทนุกำรผลติ ควบคมุมำตรฐำนกำรใช้สำรเคมหีรอืปุ๋ยเคมใีนกำรเกษตรเพือ่น�ำไปสู ่

กำรลด ละ เลกิกำรใช้สำรเคมหีรือปุย๋เคมี โดยจดัหำสิง่ทดแทนทีม่ปีระสทิธภิำพและเป็นทีย่อมรับของเกษตรกร 

ต่อยอดภูมิปัญญำและควำมรู้ของปรำชญ์ชำวบ้ำนในกำรสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้ง 

เร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรใช้กัญชำ กัญชง และพืชสมุนไพรในทำงกำรแพทย์ อุตสำหกรรม 

ทำงกำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและกำรสร้ำงรำยได้ของประชำชน  

โดยก�ำหนดกลไกกำรด�ำเนินงำนที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทำงสังคมตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ 

อย่ำงเคร่งครัด 

 ๕.	 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรำยได้คำ่แรงแรกเข้ำและกลไกกำรปรับอัตรำ 

ค่ำจ้ำงที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงำนควบคู่กับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนผ่ำนกลไกคณะกรรมกำร

ไตรภำคี เพื่อน�ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน ควบคู่ไปกับกำรก�ำกับดูแลรำคำสินค้ำไม่ให้กระทบ 

กับค่ำครองชีพของประชำชน และสำมำรถจูงใจให้แรงงำนพัฒนำตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยน 

สำยอำชพีให้ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน อตุสำหกรรมเป้ำหมำย และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 

	 ๖.	 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูด

กำรลงทนุของภำคเอกชนในเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก เขตเศรษฐกจิพเิศษ เมอืงอจัฉรยิะ และกำรลงทนุ

ในโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีท่นัสมยั รวมทัง้วำงรำกฐำนกำรพฒันำเทคโนโลยสีือ่สำรไร้สำยในระบบ 5G ควบคูไ่ปกบั 

กำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และชุมชน ในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศ 

และตลำดโลกผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ 

ในกำรให้บรกิำรสำธำรณสขุและกำรศกึษำทำงไกล กำรสร้ำงผูป้ระกอบกำรอจัฉรยิะทัง้ในส่วนผูป้ระกอบกำร

ขนำดกลำงและขนำดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ พร้อมท้ังส่งเสริมกำรใช้ปัญญำประดิษฐ ์

เพื่อเป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต
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	 ๗.	 การเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที	่๒๑	โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรยีนรู้ใหม่ในระบบดจิทิลั ปรบัปรงุ 
รูปแบบกำรเรียนรู ้มุ ่งสู ่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรม คณิตศำสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสรมิกำรเรยีนภำษำคอมพวิเตอร์ (Coding) ต้ังแต่ระดบัประถมศกึษำ 
กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกต�ำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ 
เพื่อแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริง 
ในภำคธุรกิจ สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยดีจิทิลั สือ่ออนไลน์ และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ของคนไทย เพือ่ป้องกนั 
และลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ และสำมำรถใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์และควำมสำมัคคีในสังคม  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ�ำเป็นในกำรด�ำเนินชีวิต 
 ๘.	 การแก้ไขปัญหาทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการประจ�า  
โดยเร่งรัดกำรด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู ่ไปกับมำตรกำรทำงกฎหมำยเมื่อพบผู ้กระท�ำผิด 
อย่ำงเคร่งครัด น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด 
และเร่งรัดด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยเมื่อพบผู ้กระท�ำผิดอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ภำครัฐ 
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชน 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
 ๙.	 การแก้ไขปัญหายาเสพตดิและสร้างความสงบสุขในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้	โดยเร่งรดักำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดโดยให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและกำรบังคับใช้กฎหมำย 
อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและประเทศทุกภูมิภำค ปรำบปรำมแหล่งผลิต 
และเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด ทั้งบริเวณชำยแดนและพื้นที่ภำยใน ฟื้นฟูดูแลรักษำผู้เสพผ่ำนกระบวนกำร 
ทำงสำธำรณสุข สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ และกำรยอมรับของสังคมส�ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฟื้นฟู  
และเร ่งสร ้ำงควำมสงบสุขในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต ้โดยน้อมน�ำยุทธศำสตร ์พระรำชทำน  
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด�ำเนินกำร ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน  
ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ เร่งรัด 
กำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมส�ำหรับ 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นกำรแก้ไขปัญหำภำยในของประเทศด้วยกฎหมำยไทยและหลักกำรสำกล
	 ๑๐.	 การพฒันาระบบการให้บรกิารประชาชน โดยมุง่สูค่วำมเป็นรฐับำลดจิทิลัทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้  
พัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ ปรับปรุงระบบกำรอนุมัติและอนุญำตของทำงรำชกำร 
ทีส่�ำคญัให้เป็นระบบดจิทิลัทัง้บคุคลและนติิบคุคล เพือ่ลดกำรใช้ดลุยพนิจิของเจ้ำหน้ำทีร่ฐั ลดภำระค่ำใช้จ่ำย 
ของประชำชน ลดขั้นตอนที่ยุ ่งยำกเกินควำมจ�ำเป็น ลดข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำยท่ีเป็นปัญหำอุปสรรค 
ต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน แก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรพัฒนำประเทศ ผ่ำนกำรทดลองใช้มำตรกำรด้ำนกฎระเบียบต่ำง ๆ  เพือ่ให้เกดิกำรเรียนรู้และขับเคลือ่น
กำรให้บริกำรในทิศทำงที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ
 ๑๑.	 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล ้งและอุทกภัย ตั้ งแต ่กำรป ้องกันก ่อนเกิดภัย  
กำรให้ควำมช่วยเหลือระหว่ำงเกิดภัย และกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว โดยจัดระบบติดตำมสถำนกำรณ์ 
อย่ำงต่อเนื่องและก�ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อให้สำมำรถบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ให้ได้มำกที่สุดและทันท่วงที รวมทั้งพัฒนำกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
 ๑๒.	 การสนับสนุนให้มีการศึกษา	 การรับฟังความเห็นของประชาชน	 และการด�าเนินการ	
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	โดยเฉพำะในส่วนที่ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เรื่องที่	๑	การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชีวิตของประชาชน	

	 ๑.๑	 การลดข้อจ�ากัดในการประกอบอาชีพ	

	 	 ๑.๑.๑	 ด�าเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานผู ้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ		

เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้มีอำชีพและรำยได้ สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอำชีพ 

จ�ำนวน ๑๐,๘๘๔ คน 

	 	 ๑.๑.๒	 ด�าเนนิโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี	

ได้แก่ ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดยำเสพติด ผู้ต้องขัง/เยำวชนสถำนพินิจ คนพิกำร/ผู้ดูแลคนพิกำร แรงงำนนอกระบบ  

ทหำรเกณฑ์ก่อนปลดประจ�ำกำร และแรงงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  

ทกัษะฝีมอืแรงงำน เตรยีมควำมพร้อมทำงด้ำนจรรยำบรรณในวชิำชีพเพือ่เข้ำสู่กระบวนกำรท�ำงำน ให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 

และสังคมให้กำรยอมรับในศักยภำพกำรท�ำงำน โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๒,๘๑๘ คน 

	 	 ๑.๑.๓	 ด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	 เป็นกำรจ้ำงงำนเร่งด่วน 

และพัฒนำทักษะฝีมือ เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยำผู้ประสบควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพหลังประสบภัยพิบัติ 

อนัเนือ่งมำจำกภยัธรรมชำต ิภยัจำกภำวะวกิฤตเศรษฐกจิ กำรว่ำงงำนไม่มรีำยได้ และจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จ�ำนวน ๔๙,๖๐๖ คน 

	 	 ๑.๑.๔	 ยกระดับศักยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรสร้ำงงำนและพัฒนำศักยภำพเด็ก 

เยำวชน ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสกว่ำ ๒๗,๐๐๐ รำย ให้สำมำรถก้ำวเข้ำสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ด้วยกำรยกระดับศักยภำพ (Reskill/Upskill) ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน  

กำรเพิ่มทักษะกำรใช้ดิจิทัลอย่ำงถูกวิธี กำรใช้ดิจิทัลและใช้ไซเบอร์ปลอดภัย เพื่อให้รู ้เท่ำทันภัยที่มำจำก 

กำรใช้เทคโนโลยดีจิทิลั/สือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) กำรท�ำร้ำยทำงไซเบอร์ (Cyber Bullying) และช่วยลดโอกำส 

ที่จะถูกหลอกลวงจำกมิจฉำชีพหรือข่ำวปลอม (Fake News) หรือกำรเป็นผู้กระท�ำควำมผิดโดยไม่รู้ตัว นอกจำกนี้  

ได้ผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ (สื่อออนไลน์ คลิปสั้น Infographic) และพัฒนำพื้นที่ส�ำหรับสื่อสำรออนไลน์  

(Facebook: เรโทร โอเค Retro OK) เพื่อเป็นสื่อกลำงส�ำหรับแบ่งปันข้อมูลและควำมรู้ทักษะดิจิทัลที่จ�ำเป็นส�ำหรับ 

ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้แก่ผู ้สูงอำยุ กำรแนะน�ำแอปพลิเคชันและทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

ให ้ประยุกต ์ใช ้กับชีวิตประจ�ำวันและกำรประกอบอำชีพ กำรเป ิดโอกำสให้ทุกคนร ่วมแบ่งป ันควำมรู ้  

และปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรใช้เครื่องมือสื่อสำร รวมทั้งกำรตอบค�ำถำมทำงเทคโนโลยีดิจิทัลตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

(Chatbot) โดยมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่กลุ่มเปรำะบำงกว่ำ ๔,๐๐๐,๐๐๐ รำย 

	 ๑.๒	 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

	 	 ๑.๒.๑	 เตรียมความพร้อมส�าหรับการใช้ตั๋วร่วม	 ได้ประกำศใช้ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย 
กำรบรหิำรจัดกำรระบบตัว๋ร่วม พ.ศ. ๒๕๖๓ และก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำรนโยบำยระบบตัว๋ร่วม	เรยีกโดยย่อว่ำ คนต. มหีน้ำที ่
และอ�ำนำจในกำรจดัท�ำและเสนอนโยบำยหรอืแนวทำงในกำรบรหิำรจัดกำรระบบตัว๋ร่วม และโครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม 
และค่ำธรรมเนียมในกำรด�ำเนินงำนระบบตั๋วร่วม ก�ำหนดแผนงำน/มำตรกำร/มำตรฐำนทำงเทคโนโลยีและรูปแบบ 
ของระบบต๋ัวร่วม รวมท้ังได้แต่งต้ังคณะอนกุรรมกำรด้ำนกำรก�ำหนดมำตรฐำนทำงเทคโนโลยแีละสถำปัตยกรรมองค์กร
และคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรก�ำหนดมำตรฐำนอัตรำค่ำโดยสำรและจัดสรรรำยได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร
พัฒนำระบบตั๋วร่วมมำตรฐำน	EMV (Europay Mastercard and Visa)	และศึกษำจัดท�ำแผนกำรก�ำกับกำรบริหำร
จัดกำรระบบตั๋วร่วม ระยะเวลำด�ำเนินกำร ๒๐ เดือน (วันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๓-๒๘ เมษำยน ๒๕๖๕) 
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  ๑.๒.๒	 ด�าเนินโครงการ AOT	Airport	Application	Digital	Service	&	Commercial	(M1)	

AOT	 Airports	 Application	 เพื่อให้ผู้โดยสำรเข้ำถึงข้อมูลกำรให้บริกำรในกระบวนกำรเดินทำงขำเข้ำ-ขำออก 

ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำน ทั้ง ๖ แห่ง ประกอบด้วย ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่  

ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ และท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง ผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน 

ได้อย่ำงเหมำะสม สะดวก และรวดเรว็ เช่น ข้อมลูเทีย่วบนิของผูโ้ดยสำร 

ข้อมูลสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกภำยในท่ำอำกำศยำน ข้อมูลแผนที่ 

ภำยในท่ำอำกำศยำนและอำคำรผู ้ โดยสำร บริกำรแปลภำษำ 

ระหว่ำงภำษำไทยกบัภำษำอืน่ ๆ  กำรติดตำมสถำนะรถโดยสำรสำธำรณะ 

ระหว่ำงท่ำอำกำศยำน และกำรจองรถยนต์รับจ้ำง (รถแท็กซี่ )  

ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิซึง่ปัจจบุนัมผีูด้ำวน์โหลดแอปพลเิคชนัแล้ว 

(ยอดสะสม) จ�ำนวน ๖๑๒,๖๘๙ คน 

	 	 ๑.๒.๓	 พฒันาระบบ	Common	Use	Self	Service	(CUSS) ทีท่่าอากาศยานกระบี	่เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก 

ให้ผูโ้ดยสำรสำมำรถออกบตัรโดยสำรข้ึนเครือ่ง (Boarding Pass) ได้ด้วยตวัเอง ลดระยะเวลำกำรรอคอย และลดระยะเวลำ 

กำรปฏบิตักิำรท่ำอำกำศยำน นอกจำกน้ี ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำแอปพลเิคชนัเพือ่เพิม่ช่องทำงกำรเข้ำถงึกำรให้บรกิำร 

ของท่ำอำกำศยำนเพื่อให้ผู ้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทุกท่ี ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ ซ่ึงแอปพลิเคชัน 

จะแสดงข้อมูลต่ำง ๆ เช่น ข่ำวสำรของกำรเดินทำง ข้อมูลและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ข่ำวกำรประชำสัมพันธ์ 

ระบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้โดยสำร และระบบร้องเรียนส�ำหรับประชำชน ท้ังนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่ำว 

เปรียบเสมือนศูนย์กลำงข้อมูลและกำรให้บริกำรแก่ผู ้โดยสำร ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับเมืองหลักที่เป็นที่ตั้งของท่ำอำกำศยำนต่ำง ๆ ต่อไป 

  ๑.๒.๔	 บรกิารรถยนต์รบัจ้างผ่านแอปพลิเคชัน หลงัจำกทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที ่๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

เห็นชอบในหลักกำรร่ำงกฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. .... แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงออกประกำศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชำชนที่ประสงค์จะประกอบอำชีพ

ขับรถยนต์รับจ้ำงทำงเลือกผ่ำนแอปพลิเคชันและผู้ให้บริกำรแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ของภำครัฐอย่ำงถูกต้องและเคร่งครัด เพื่อให้สำมำรถก�ำกับดูแล 

กำรให ้บริกำรให ้มีควำมปลอดภัยและเป ็นธรรมต ่อประชำชน  

รวมทัง้เท่ำเทยีมกบักำรให้บริกำรรถยนต์รับจ้ำง (รถแท็กซ่ี) ในปัจจบัุนด้วย 

เช่น กำรก�ำหนดให้รถยนต์รบัจ้ำงผ่ำนแอปพลเิคชนัต้องมอีำยกุำรใช้งำน 

ไ ม่เกิน  ๙ ปี  ผู ้ ขับรถต ้องมี ใบอนุญำตขับรถยนต ์สำธำรณะ 

และผ่ำนกำรตรวจสอบประวติัอำชญำกรรม ตัวรถต้องมกีำรท�ำประกนัภยั 

รถยนต์สำธำรณะเพิ่มเติมเพื่อคุ ้มครองสวัสดิภำพของผู ้โดยสำร  

และต้องติดเครื่องหมำยแสดงกำรเป ็นรถยนต์รับจ ้ำงทำงเลือก 

อย ่ำงชัดเจน โดยรถยนต์รับจ ้ำงผ ่ำนแอปพลิเคชันจะสำมำรถ 

เรียกใช้บริกำรผ่ำนแอปพลิเคชันได้เท่ำน้ัน รวมทั้งมีกำรควบคุม 

อัตรำค่ำโดยสำรด้วยเช่นกัน ในส่วนของผู ้ให้บริกำรแอปพลิเคชัน 

ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและได้รับกำรรับรอง 

จำกกรมกำรขนส่งทำงบก 
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	 ๑.๓	 กรุงเทพมหานครเมืองหลวงสตรีทฟู้ด

	 	 ๑.๓.๑	 จัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โดยได้ประกำศก�ำหนดให้ที่สำธำรณะเป็นพื้นที่ท�ำกำรค้ำ ๔ จุด 

ได้แก่ ถนนข้ำวสำร ซอย ๖๙ ถนนพระรำมที่ ๒ ซอยอำรีย์ ๑ และที่ว่ำงปำกซอยอ่อนนุช ๗๐ และผ่อนผันให ้

ผู้ค้ำรำยเดิมท�ำกำรค้ำในจุดผ่อนผนัทีย่งัไม่ได้ยกเลิก จ�ำนวน ๘๕ จดุ นอกจำกนี ้ได้เปิดโอกำสให้ผูค้้ำทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ สำมำรถท�ำกำรค ้ำภำยในตลำดท่ีอยู ่ ในกำรก�ำกับดูแล 

ของส�ำนักงำนตลำดกรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน ๑๓ แห่ง 

	 	 ๑.๓.๒	 ส่งเสรมิการท่องเทีย่วสตรทีฟูด้	โดยปรบัปรงุภมูทิศัน์ให้มคีวำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สวยงำม 

และยังคงเอกลักษณ์เมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมทำงเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว เช่น ย่ำนบำงล�ำพู เขตพระนคร  

และบรเิวณซอยวงัหลงั เขตบำงกอกน้อย นอกจำกนี ้ได้ด�ำเนนิโครงกำรถนนคนเดนิเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิและสร้ำงรำยได้ 

ให้แก่ผู ้ค ้ำในหลำยพ้ืนที่ เช่น ถนนข้ำวสำร ถนนเยำวรำช ถนนสีลม คลองโอ่งอ่ำง โดยในระยะต่อไป 

มีแผนที่จะด�ำเนินโครงกำรฯ ในพื้นที่เขตต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

	 	 ๑.๓.๓	 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี  

ได้ส่งเสริมให้แผงลอยในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวย่ำนเยำวรำช ถนนข้ำวสำร 

ตลำดนำงเลิ้ง และซอยอำรีย์ ได้รับกำรพัฒนำกำรจ�ำหน่ำยอำหำรริมบำทวิถี 

ทีส่ะอำด ได้มำตรฐำน ถกูสขุอนำมยั และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรรมิบำทวถีิ 

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ค้ำแผงลอยจ�ำหน่ำยอำหำรริมบำทวิถี 

มีกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนและได้รับป้ำยย่ำนอำหำรปลอดภัย 

ของกรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน ๒๐๓ รำย จำกทั้งหมด ๒๒๖ รำย  

(ร้อยละ ๘๙.๘๒) และในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๕๙ รำย  

จำกทั้งหมด ๑๐๙ รำย (ร้อยละ ๕๔.๑๓) 

	 ๑.๔	 การแก้ไขปัญหาหนี้	

	 	 ๑.๔.๑	 ด�าเนินโครงการพักช�าระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ	

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ โดยก�ำหนดแนวทำงกำรพักช�ำระหนี้หรือลดภำระหนี้เงินกู้กองทุนฯ ให้แก่สมำชิก 

ที่มีควำมเดือดร้อนจ�ำเป็นตำมควำมเหมำะสม เพื่อบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่สมำชิกกองทุนฯ  

ที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถลดภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนเงินต้นที่กู้ยืมมำจำกกองทุนฯ มีผลกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

ปี	(พ.ศ.) จ�านวน	(กองทุน) สมาชิก	(ราย) เงินกู้พักช�าระ	(ล้านบาท)

๒๕๖๓ ๒,๓๓๑ ๑๗๔,๑๕๔๔ ๕,๒๕๘.๖๕

๒๕๖๔ ๓,๐๐๙ ๔๒๓,๙๐๙ ๖,๑๘๘.๒๓

รวมทั้งสิ้น ๕,๓๔๐ ๕๙๘,๐๖๓ ๑๑,๔๔๖.๘๘



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน290

	 	 ๑.๔.๒	 ด�าเนนิมาตรการช่วยเหลือลกูหนีก้องทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	(กยศ.)	ทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ ดังนี้ 

   (๑)	 ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช�าระเงินคืนร้อยละ	 ๑๐๐	 ส�ำหรับผู้กู้ยืม 

ทุกรำยที่ช�ำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว	จ�ำนวน ๑๘,๘๖๑ รำย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ (จำกเป้ำหมำย ๓๐,๓๖๙ รำย) 

รวมจ�ำนวนเงินรับช�ำระหนี้ ๙๙๐.๙๗ ล้ำนบำท ส่วนลดเบี้ยปรับจ�ำนวนเงิน ๒๔๒.๘๐ ล้ำนบำท 

   (๒) ลดเบ้ียปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช�าระเงินคืนร้อยละ	 ๘๐ ส�ำหรับผู้กู้ยืม 

ที่ยังไม ่ถูกด�ำเนินคดีที่ช�ำระหนี้ค ้ำงทั้งหมดให้มีสถำนะปกติ (ไม ่ค ้ำงช�ำระ)	 จ�ำนวน ๑๐๕,๗๙๕ รำย  

คดิเป็นร้อยละ ๕๗.๑๙ (จำกเป้ำหมำย ๑๘๔,๙๗๘ รำย) รวมจ�ำนวนเงนิรบัช�ำระหนี ้๕๙๑.๖๖ ล้ำนบำท ส่วนลดเบ้ียปรบั 

จ�ำนวนเงิน ๙.๐๓ ล้ำนบำท

   (๓)	 ลดเงินต้นร้อยละ	 ๕	 ส�ำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดช�ำระหนี้และช�ำระหนี้ปิดบัญช ี

ในครำวเดยีว	จ�ำนวน ๗,๘๒๘ รำย คดิเป็นร้อยละ ๑๐๗.๖๕ (จำกเป้ำหมำย ๗,๒๗๒ รำย) รวมจ�ำนวนเงนิรบัช�ำระหนี ้

๓๙๗.๘๘ ล้ำนบำท ส่วนลดเงินต้น จ�ำนวน ๒๐.๘๗ ล้ำนบำท

   (๔)	 ลดอตัราการคดิเบีย้ปรบักรณีผิดนดัช�าระหนีเ้หลอืร้อยละ	๐.๕	ต่อปี	ส�ำหรับผูกู้ย้มืเงนิ 

ทีย่งัไม่ถกูด�ำเนนิคดีและไม่สำมำรถช�ำระหน้ีได้ตำมก�ำหนดทกุรำย	โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม-๓๑ ธนัวำคม ๒๕๖๔

   (๕)	 ลดอตัราดอกเบีย้คงเหลือร้อยละ	๐.๐๑	ต่อปี	ส�ำหรบัผูกู้ย้มืเงนิทีไ่ม่เคยผดินดัช�ำระหนี้

ทุกรำย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม-๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

   (๖)	 ชะลอการฟ้องร้องคด	ีส�ำหรบัผูกู้ย้มืเงนิท่ีผดินดัช�ำระหนีป้ระจ�ำปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ 

ยกเว้นคดีที่จะขำดอำยุควำมในปี ๒๕๖๔

   (๗)	 งดการขายทอดตลาด	ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค�้ำประกันที่ กยศ. ได้ขอให้

กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔

   (๘)	 ยกเลิกการก�าหนดให้มีผู ้ค�้าประกัน	 ส�ำหรับผู ้กู ้ยืมเงินท่ีได้รับอนุมัติให้กู ้ยืมเงิน 

และท�ำสัญญำกู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

	 	 ๑.๔.๓	 แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ 

   (๑) จับกุมผู้กระท�าผิดเก่ียวกบัหนีน้อกระบบ	ตัง้แต่เดอืนตลุำคม ๒๕๕๙-พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

รวมทั้งสิ้น ๙,๓๕๒ รำย 

   (๒) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด	

ภายใต้การก�ากบั	(สนิเชือ่พโิกไฟแนนซ์) ณ เดอืนพฤษภำคม ๒๕๖๔ มผีูไ้ด้รบัอนญุำตและเปิดด�ำเนนิกำรประกอบธรุกิจ 

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สะสม จ�ำนวน ๙๗๙ รำย ใน ๗๕ จังหวัด 

และ ณ เดือนเมษำยน ๒๕๖๔ มียอดสินเช่ืออนุมัติสะสม  

จ�ำนวน ๕๒๙,๙๐๙ บญัช ีเป็นเงินรวมทัง้สิน้ ๑๒,๒๑๖.๑๓ ล้ำนบำท 

และสินเชื่อเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 โดยธนำคำรออมสิน

สนบัสนนุสนิเช่ือดอกเบีย้ต�ำ่และมเีงือ่นไขผ่อนปรน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรด�ำรงชีพแก่ประชำชนผู ้มีหนี้นอกระบบและบรรเทำ 

ควำมเดอืดร้อนในครวัเรอืน วงเงนิสนิเชือ่ รวม ๑๗,๔๙๓.๗๖ ล้ำนบำท 

มีประชำชนได้รับควำมช่วยเหลือ ๔๐๖,๑๑๕ รำย ประกอบด้วย

สนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่ำ

แก้ ไขปัญหำหนี้นอกระบบ
วงเงิน ๑๗,๔๙๔ ล้ำนบำท

ประชำชนได้รับควำมช่วยเหลือ 
๔๐๖,๑๑๕ รำย
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

สินเชื่อ
วงเงินสินเชื่ออนุมัติ	

(ล้านบาท)
จ�านวน	
(ราย)

๑) สินเชื่อโครงกำรธนำคำรประชำชนเพื่อแก้ไขปัญหำ

หนี้นอกระบบ

๒,๕๐๕.๐๐ ๕๖,๔๖๘

๒) สินเชื่อรำยย่อยเพื่อใช้จ่ำยฉุกเฉิน ระยะที่ ๑ 

(สิ้นสุดกำรรับค�ำขอสินเชื่อแล้ว)

๔,๙๘๘.๗๖ ๑๑๙,๕๙๒

๓) สินเชื่อรำยย่อยเพื่อใช้จ่ำยฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ 

(สิ้นสุดกำรรับค�ำขอสินเชื่อแล้ว)

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๕๕

รวม ๑๗,๔๙๓.๗๖ ๔๐๖,๑๑๕

	 	 	 (๓) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ เช่น ๑) จัดต้ังจุดให้ค�าปรึกษา  

ณ ธนำคำรออมสินสำขำทั่วประเทศ และหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่ส ่วนกลำงรับผิดชอบภำรกิจ 

ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบ ๒) รบัลงทะเบียนหนีน้อกระบบกว่ำ ๖๕๑,๐๐๐ รำย โดยส่งเรือ่งเข้ำกระบวนกำร

ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทแล้วกว่ำ ๓,๔๐๐ รำย ๓) อบรมให้ความรู้ทางการเงินต่อเนื่องทุกปีกว่ำ ๔๔๕,๐๐๐ รำย  

๔) พัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้เป็นสถำบันกำรเงินประชำชนท่ีมีสถำนะเป็นนิติบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหำ 

หน้ีนอกระบบภำยในชุมชนอย่ำงเหมำะสม โดยเตรียมควำมพร้อมสนับสนุนกำรยกระดับองค์กรกำรเงินชุมชน 

เป็นสถำบนักำรเงินประชำชนแล้ว ๒๗๐ แห่ง จดัหำ/พฒันำระบบงำนรองรบักำรเปิดให้บรกิำรสถำบันกำรเงนิประชำชน 

โดยเปิดให้บรกิำรแล้ว ๔ แห่ง และ ๕) ด�าเนนิโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีติของลกูค้าโครงการแก้ไขปัญหา

หนี้นอกระบบ	 เพื่อเพิ่มควำมรู้ พัฒนำศักยภำพ 

และทกัษะให้แก่เกษตรกรทีเ่ป็นลกูค้ำของธนำคำร 

เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)  

ให้สำมำรถน�ำเทคโนโลย ีนวตักรรม ภมูปัิญญำท้องถิน่ 

ท่ีได้รับกำรพัฒนำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบ

อำชีพเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรฯ จ�ำนวน 

๑๔๒,๖๑๕ รำย 

	 	 ๑.๔.๔	 ด�าเนินโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งผลให้สมำชิกฯ  

ที่มีหนี้เงินกู้เพื่อกำรเกษตรได้รับกำรลดภำระดอกเบี้ย จ�ำนวน ๓๖๒,๘๘๓ รำย 
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	 ๑.๕	 การปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน

	 	 ๑.๕.๑	 ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ	 โดย ณ วันท่ี ๑ สิงหำคม ๒๕๖๓-กรกฎำคม ๒๕๖๔  

มีผลกำรด�ำเนินงำนคิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย ผลประโยชน์ที่ปกป้อง รักษำ เรียกคืนให้แก่รัฐ/ประชำชน/เอกชน 

จ�ำนวน ๒๘,๔๖๗.๘๐ ล้ำนบำท จ�ำแนกตำมลักษณะควำมผิดในคดีพิเศษได้ ดังนี้

ลักษณะอาชญากรรมความผิดในคดีพิเศษ

ตั้งแต่ปี	๒๕๔๗-กรกฎาคม	๒๕๖๔	(ยอดสะสม)

ผลการด�าเนินงาน	(คดี)

รับเป็นคดี
ใหม่

สอบสวน
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
การสอบสวน

(๑) ด้ำนอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ ๙๓๕ ๗๘๔ ๑๕๑

(๒) ด้ำนอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพย์สินทำงปัญญำ ๕๕๒ ๕๓๕ ๑๗

(๓) ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ๔๓๑ ๓๖๘ ๖๓

(๔) ด้ำนอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศและอำชญำกรรมพิเศษ ๙๙๔ ๙๓๙ ๕๕

รวม ๒,๙๑๒ ๒,๖๒๖ ๒๘๖

	 	 ๑.๕.๒	 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 รัฐบำลได้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรผลักดัน 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดผลที่ เป ็นรูปธรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง  

ทั้งในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรด�ำเนินคดีอำญำกับผู ้กระท�ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ตำมพระรำชบัญญัติ 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กำรด�ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนกำรค้ำมนุษย์ รวมทั้งด�ำเนินกำรยึดทรัพย์ตำมฐำนควำมผิดกำรฟอกเงินเพื่อน�ำไปสู ่

กำรยกระดับกำรจัดระดับสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ (Trafficking in Persons Report) ของประเทศไทยให้ดีขึ้น  

โดย ณ วันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๓-กรกฎำคม ๒๕๖๔ มีข้อมูลคดีจ�ำแนกตำมประเภทกำรแสวงหำผลประโยชน์  

จ�ำนวน ๕๑ คดี 

	 	 ๑.๕.๓	 ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 โดยด�ำเนินมำตรกำรเร่งด่วน 

ในกำรให้ควำมช่วยเหลือมำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ควำมช่วยเหลือ

ตำมกฎหมำย กำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนผ่ำนนวัตกรรมสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนกฎหมำย 

The Choice เกมทำงเลือก-ทำงรอด รวมทั้งกำรส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่

๑ สิงหำคม ๒๕๖๓-กรกฎำคม ๒๕๖๔ ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๒๖๒ เรื่อง จ�ำนวนผู้ร้องเรียน ๔๘๕ รำย 

	 	 ๑.๕.๔	 ด�าเนินโครงการคุ ้มครองพยานในคดีพิเศษตำมพระรำชบัญญัติกำรคุ ้มครองพยำน 

ในคดอีำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้อง โดย ณ วนัท่ี ๑ สงิหำคม ๒๕๖๓-กรกฎำคม ๒๕๖๔ ได้ให้กำรคุม้ครอง 

พยำนในคดีพิเศษ มีพยำนอยู่ในกำรคุ้มครอง จ�ำนวน ๔๙ รำย 

	 	 ๑.๕.๕	 คุ้มครองผู้บริโภค	 ได้จัดให้มีศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ส�ำหรับรับเรื่องร้องทุกข์จำกประชำชน 

ทีไ่ม่ได้รบัควำมเป็นธรรมจำกกำรซือ้สนิค้ำหรอืบรกิำร รวมทัง้จดัช่องทำงต่ำง ๆ  ในกำรรบัเรือ่งร้องทกุข์ผ่ำนทำงไปรษณย์ี 

และเว็บไซต์ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผู้บรโิภค (www.ocpb.go.th) โดยได้รบัเรือ่งร้องทกุข์จำกผูบ้รโิภค 

จ�ำนวน ๑๗,๔๔๙ รำย แบ่งตำมประเภทเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้ ๑) ด้านโฆษณา จ�ำนวน ๖,๐๖๕ รำย ๒) ด้านสัญญา

จ�ำนวน ๔,๗๗๕ รำย ๓) ด้านฉลาก จ�ำนวน ๓,๓๔๔ รำย และ ๔) ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง		

จ�ำนวน ๓,๒๖๕ รำย ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินกำรแก้ไขให้แก่ผู้บริโภค จ�ำนวน ๗,๕๑๐ รำย เป็นเงิน ๓๒๕.๙๕ ล้ำนบำท  



293รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

รวมถึงรับด�ำเนินคดีแทนผู้บริโภค จ�ำนวน ๕๔๘ รำย เป็นเงิน ๑๓๗.๙๙ ล้ำนบำท รวมทั้งได้ด�ำเนินกำรตั้งเรื่อง 

ยดึ/อำยดัตำมค�ำพพิำกษำศำล จ�ำนวน ๑๖ คด ีเป็นเงิน ๖๑.๕๓ ล้ำนบำท และด�ำเนนิกำรเปรียบเทยีบควำมผดิผูป้ระกอบธรุกจิ 

จ�ำนวน ๑๘๗ รำย เป็นเงิน ๑๗.๘๐ ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ได้ด�ำเนินกำรปรำบปรำมกำรฉ้อโกงหลอกลวงประชำชน 

เช่น ๑) กำรจับกุมสินค้ำผิดกฎหมำย (สินค้ำบุหรี่ไฟฟ้ำ น�้ำยำส�ำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้ำ)  

ณ ต�ำบลนำดี อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร ๒) กำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค ระดมกวำดล้ำง 

ผู ้จ�ำหน่ำยบุหรี่ไฟฟ้ำและลวดดัดฟันแฟชั่น กำรจับกุมผู ้ต ้องหำพร้อมของกลำงจ�ำนวนกว่ำ ๕,๐๐๐ ชิ้น  

รวมมูลค่ำประมำณ ๓ ล้ำนบำท และ ๓) กำรตรวจสอบกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำอันตรำย (เครื่องบุหรี่ไฟฟ้ำ  

น�ำ้ยำส�ำหรบัเติมบหุรีไ่ฟฟ้ำ อปุกรณ์บหุรีไ่ฟฟ้ำ) ณ ซอยแบริง่ ๓๙ ต�ำบลส�ำโรงเหนอื อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

โดยได้ท�ำกำรยึดสินค้ำและน�ำตัวผู้ลักลอบจ�ำหน่ำยมำสอบสวนพร้อมด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 

	 ๑.๖	 การปรับปรุงระบบภาษีและการขยายโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย	

	 	 ๑.๖.๑	 ด�าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู ่อาศัยแห่งรัฐ	 (โครงการบ้านล้านหลัง) เพื่อส่งเสริม 

ให้ประชำชนผู ้มีรำยได้น้อยสำมำรถมีที่อยู ่อำศัยเป็นของตนเองในรำคำที่เหมำะสม ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงกำร 

จนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ มีประชำชนได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๔๙,๑๕๓ รำย จ�ำนวนเงินให้สินเชื่อโครงกำร 

(วงเงินท�ำนิติกรรมสะสม) จ�ำนวน ๓๗,๒๓๖.๙๘ ล้ำนบำท 

	 	 ๑.๖.๒	 ด�าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	 เพ่ือเสริมสร้ำง 

ควำมมัน่คงด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยัให้แก่ครวัเรอืนผูม้รีำยได้น้อยในกำรมทีีอ่ยูอ่ำศยัเป็นของตนเอง โดยมผีลกำรอนมุตัสินิเชือ่

ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย จ�ำนวน ๓๙๓ รำย วงเงินสินเชื่อ จ�ำนวน ๒๗๘.๙๑ ล้ำนบำท 

	 ๑.๗	 การปรับปรุงระบบที่ดินท�ากินให้เกษตรกรเข้าถึงได้

	 	 ๑.๗.๑	 บริหารจัดการที่ดินท�ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส โดยปรับปรุงแผนที่ 

แปลงที่ดินพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ�ำนวน ๒๒๐,๐๔๔ ไร่ ตรวจสอบกำรถือครองที่ดิน จ�ำนวน ๒,๕๕๓,๔๓๐ ไร่  

มีผลกำรตรวจสอบ จ�ำนวน ๒,๓๘๖,๒๑๙ ไร่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ให้แก่ผู้ยำกไร้ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ�ำนวน ๒๙ พื้นที่ และให้บริกำร 

และแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ประชำชน 

จ�ำนวน ๒๗๙,๓๗๕ รำย 

	 	 ๑.๗.๒	 จดัทีดิ่นท�ากนิแก่ผูย้ากไร้	ได้จดัทีด่นิให้เกษตรกร

ได้รับสิทธิเข้ำท�ำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ จ�ำนวน ๒๓,๕๔๙ รำย 

	 	 ๑.๗.๓	 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน	

เพ่ือเกษตรกรและประชาชน	ซึง่อยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำรร่ำงพระรำชบญัญตัิ 

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

	 	 ๑.๗.๔	 ปรบัปรงุระบบทีดิ่นท�ากินและลดความเหลือ่มล�า้

ด้านการถือครองท่ีดนิ	กำรจัดทีดิ่นท�ำกนิให้ชมุชนตัง้แต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

จ�ำนวน ๑,๐๗๑ พืน้ที ่๗๑ จงัหวดั เนือ้ทีป่ระมำณ ๑,๙๙๐,๕๘๑-๐-๕๘.๙๕ ไร่ 

ปัจจุบนัได้ด�ำเนนิกำรออกหนงัสืออนญุำตแล้ว จ�ำนวน ๒๘๐ พืน้ที ่๖๖ จงัหวดั 

เนื้อที่ ๗๕๖,๘๓๑-๐-๒๙.๒๖ ไร่ จัดคนลงพื้นที่ จ�ำนวน ๖๗,๓๑๖ รำย  

ใน ๒๙๔ พื้นที่ ๖๗ จังหวัด เนื้อที่ ๔๕๓,๘๑๐-๐-๑๓.๑๐ ไร่ และส่งเสริม

และพัฒนำอำชีพ ๑๗๗ พื้นที่ ๖๐ จังหวัด เน้ือที่ ๔๖๗,๑๔๐-๑-๒๔.๓๔ ไร่ 

โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ 
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   (๑) ด�ำเนินกำรจัดหำและอนุญำตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำย 

ที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ มีผลกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ดังนี้ 

การด�าเนินงาน จ�านวนพื้นที่/จังหวัด เนื้อที่ (ไร่)

(๑.๑)	 พื้นที่เป้าหมายตามที่	คทช.	ก�าหนด ๖๖๔	พืน้ที	่๖๔	จงัหวดั ๓,๙๓๓,๕๐๙-๓-๙๘.๗๔

(๑.๒)	 พื้นที่เป้าหมายตามค�าขออนุญาต ๖๖๔	พืน้ที	่๖๔	จงัหวดั ๓,๗๗๔,๑๘๒-๐-๙๙.๘๘

(๑.๓)	 อนุญาตให้จังหวัดใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	

เพื่อจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนแล้ว

๑๗๐	พื้นที่	๕๘	จังหวัด ๗๗๗,๓๖๒-๑-๒๑.๑๐

(๑.๔)	 อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณาค�าขอ ๔๒๖	พืน้ที	่๕๘	จงัหวดั ๒,๖๑๕,๘๒๖-๓-๑๔.๗๘

(๑.๕)	 อยูร่ะหว่างจังหวดัยืน่ขออนญุาตต่อกรมป่าไม้ ๖๑	พืน้ที	่๑๘	จงัหวดั ๓๘๙,๓๐๔-๐-๓๑.๕๐

   (๒) ด�ำเนินโครงกำรสนับสนุนคณะอนุกรรมกำรนโยบำยที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)  

ในกำรจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล มีผลกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๓-กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

ดังนี้ ๑) จัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล ด�ำเนินกำรได้ ๑๒,๘๑๖ แปลง (เป้ำหมำย ๑๑,๙๐๐ แปลง)  

คดิเป็นร้อยละ ๑๐๗.๗๐ และ ๒) จัดท�าข้อมูลท่ีดนิเพือ่การจดัทีดิ่นตำมนโยบำย คทช. ด�ำเนนิกำรได้ ๑๑,๓๓๐ แปลง 

(เป้ำหมำย ๑๔,๐๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๒ 

	 ๑.๘	 การลดอุปสรรคการประกอบอาชีพและให้ความช่วยเหลือประมงพาณชิย์	ประมงชายฝ่ัง	และประมงพืน้บ้าน	

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

	 	 ๑.๘.๑	 บริหารจัดการทรัพยากรประมง	

   (๑)	 จัดการทรัพยากรประมง	 โดยส�ำรวจท่ำขึ้นปลำเพ่ือประเมินผลกำรจับสัตว์น�้ำ 

จ�ำนวน ๒๕๐ แห่ง ส�ำรวจข้อมลูจำกเรอืประมงพำณชิย์เพือ่ประเมนิศกัย์กำรผลติ (Maximum Sustainable Yield: MSY)  

ทะเลจำกเรือพำณิชย์ จ�ำนวน ๒,๐๔๐ ล�ำ ประเมินผลกำรจับสัตว์น�้ำ (MSY) จำกแหล่งน�้ำจืด จ�ำนวน ๑๒๖ ครั้ง  

๑๘ แหล่งน�้ำ จำกสมุดปูมกำรท�ำกำรประมง 

ของชำวประมง จ�ำนวน ๑๔๔ คร้ัง ๑๒๕ รำย  

(เป้ำหมำย ๑๔๔ คร้ัง ๑๒๕ รำย) ประเมินผล 

กำรเพิ่มผลผลิตสัตว ์น�้ำต ่อหน่วยกำรประมง 

(Catch Per Unit Effort: CPUE) ในแม่น�้ำ  

อ่ำงเกบ็น�ำ้ เขือ่นขนำดใหญ่ และแหล่งน�ำ้ขนำดใหญ่ 

(น�้ำจืด) จ�ำนวน ๒๖๐ ครั้ง ทะเลฝั่งอันดำมัน 

และฝั่งอ่ำวไทย ๑๕ เที่ยวเรือ ๘๗ สถำนี
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   (๒)	 จัดระเบียบการท�าประมง	 ด�ำเนินกำรเฝ้ำระวังนิเวศแหล่งน�้ำ จ�ำนวน ๕๔ คร้ัง  

ออกมำตรกำรในกำรควบคุมกำรท�ำประมงให้เป็นไปตำมพระรำชก�ำหนดกำรประมงและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  

จ�ำนวน ๑๔ ฉบบั ออกใบอนญุำต ใบรบัรอง และหนงัสอืรบัรองเพือ่ให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด จ�ำนวน ๑๐,๑๙๑ ฉบบั 

ออกใบรับรองกำรจับสัตว์น�้ำและ Annex 4 จ�ำนวน ๔,๓๕๓ ฉบับ ก�ำกับ ดูแล ติดตำม และเฝ้ำระวังกำรด�ำเนินกำร

ท�ำกำรประมง เรือประมง ท่ำเทียบเรือ แพปลำ สะพำนปลำ จ�ำนวน ๓,๐๐๗ ครั้ง และส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร

ประมงเชิงนิเวศ (ทะเล) ๒๔ แหล่ง รวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงเชิงนิเวศ  

จ�ำนวน ๙๗๔ รำย 

   (๓) ฟื ้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น�้าหายาก	

ใกล้สูญพนัธุ	์ด�ำเนินกำรอนุรักษ์ชนิดพันธุสั์ตว์น�ำ้หำยำกใกล้สญูพนัธุ์ 

เช่น ฉลำมกบ หอยหวำน ปลงิทะเล และปลำพลวงชมพ ูโดยเพำะพนัธุ ์

และปล่อยสัตว์น�้ำสู ่แหล่งน�้ำจืดและทะเล จ�ำนวน ๔๐ ชนิด 

จ�ำนวน ๑,๒๒๓,๗๙๙ ตัว

	 	 ๑.๘.๒	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการท�าประมง	

ผิดกฎหมาย	 โดยได้ตรวจติดตำมและเฝ้ำระวังกำรท�ำประมง 

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย จ�ำนวน ๒๓๐,๘๕๗ ครัง้ ตรวจสอบ ตดิตำม 

และเฝ ้ำระวังกำรท�ำประมงของเรือประมงและเรือขนถ ่ำย 

สัตว์น�้ำไทยนอกน่ำนน�้ำ จ�ำนวน ๑,๖๖๓ ครั้ง ควบคุมกำรท�ำประมงของเรือประมงในพื้นที่น่ำนน�้ำไทยให้เป็นไปตำม

กฎหมำย จ�ำนวน ๔๙๕ ครั้ง ตรวจสอบกำรน�ำเข้ำสินค้ำสัตว์น�้ำจำกเรือประมงต่ำงประเทศ จ�ำนวน ๕๑,๔๖๕ ครั้ง 

และตรวจสุขลักษณะสะพำนปลำ แพปลำ และท่ำเทียบเรือ จ�ำนวน ๗๓๖ แห่ง 

	 	 ๑.๘.๓	 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ ่ม	 โดยชำวประมงชำยฝั่งพื้นบ้ำนที่รวมตัวกันเป็นกลุ ่ม 

และได้ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ินกับหน่วยงำนของกรมประมงเข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

กลุ่มผลิตด้ำนกำรเกษตร	 พัฒนำอำชีพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนประมง จ�ำนวน ๑๗๗ ชุมชน  

และส่งเสริมให้ชุมชนประมงมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น�้ำในเขตพ้ืนที่แหล่งน�้ำจืดและชำยฝั่งทะเล  

จ�ำนวน ๓๖ ชุมชน รวมทั้งอบรมยุวประมง จ�ำนวน ๓๙๐ รำย รวม ๙ ครั้ง 

	 ๑.๙	 มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

โดยด�ำเนินมำตรกำรช่วยเหลือประชำชนผ่ำนกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน เช่น กำรลดค่ำไฟฟ้ำ กำรคืนเงินประกัน 

กำรใช้ไฟฟ้ำ กำรลดรำคำมนัเชือ้เพลงิ ก๊ำซหงุต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) และก๊ำซธรรมชำตสิ�ำหรบัยำนยนต์ 

(Natural Gas for Vehicles: NGV) รวมทัง้กำรสนบัสนนุแอลกอฮอล์ท�ำควำมสะอำดแก่ โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพ

ต�ำบลทั่วประเทศ รวมวงเงินที่ด�ำเนินกำรในปี ๒๕๖๓ ทุกมำตรกำร จ�ำนวน ๔๙,๘๓๖ ล้ำนบำท 

  ส�ำหรับในปี  ๒๕๖๔ ช ่วงของกำรแพร่ระบำด 

ของโรคระลอกที่ ๒ และระลอกที่ ๓ ได้มีมำตรกำรช่วยเหลือ 

ผู้ใช้ไฟฟ้ำบ้ำนอยู่อำศัย (ประเภท ๑.๑.๑ คือ ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ติดตั้ง 

มิ เตอร ์ ไ ม่เกิน ๕ แอมป์ และมีหน่วยกำรใช ้ ไฟฟ้ำไม่ เ กิน  

๑๕๐ หน่วยต่อเดือน) ให้ใช้ไฟฟรี ๙๐ หน่วยแรก ผู้ใช้ไฟฟ้ำ 

ประเภทกจิกำรขนำดเลก็ (ประเภท ๒ คอื ผูใ้ช้ไฟฟ้ำมคีวำมต้องกำร 

พลังไฟฟ้ำเฉลี่ยใน ๑๕ นำทีที่สูงสุด ต�่ำกว่ำ ๓๐ กิโลวัตต์  

โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำเครื่องเดียว) ให้ใช้ไฟฟ้ำฟรี  

เพำะพันธุ์สัตว์น�้ำ
ปล่อยลงสู่

แหล่งน�้ำจืดและทะเล
๔๐ ชนิด 

กว่ำ ๑.๒๒ ล้ำนตัว

ผู้ ใช้ ไฟฟ้ำ
ได้รับส่วนลดค่ำไฟฟ้ำ 

๑๙.๗๘ ล้ำนรำย 
เป็นเงิน ๘,๗๗๐ ล้ำนบำท
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๕๐ หน่วยแรก และผู้ใช้ไฟฟ้ำบ้ำนอยู่อำศัย (ประเภท ๑.๑.๒ คือ ผู้ใช้ไฟฟ้ำท่ีติดตั้งมิเตอร์เกิน ๕ แอมป์ข้ึนไป 

และผูใ้ช้ไฟฟ้ำบ้ำนอยูอ่ำศยัประเภท ๑.๑.๑ ทีม่ยีอดกำรใช้ไฟฟ้ำเกนิ ๑๕๐ หน่วยตดิต่อกนั ๓ เดอืน และประเภท ๑.๒ คอื 

บ้ำนอยู่อำศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน ๕ แอมป์ และบ้ำนอยู่อำศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ แต่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเกิน  

๑๕๐ หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน ๓ เดือนขึ้นไป) ช่วง Work From Home ให้ส่วนลดค่ำไฟฟ้ำจำกหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ที่เพิ่มขึ้นในรอบบิลเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม ๒๕๖๔ (จำกเดือนธันวำคม ๒๕๖๓ เป็นฐำน) และส่วนลดในรอบบิล

เดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน ๒๕๖๔ (จำกเดือนเมษำยน ๒๕๖๔ เป็นฐำน) โดยวงเงินส่วนลดค่ำไฟฟ้ำเดือนกุมภำพันธ์-

มีนำคม ๒๕๖๔ รวม ๗,๒๙๗.๐๖ ล้ำนบำท ผู้ใช้ไฟฟ้ำได้รับกำรบรรเทำผลกระทบ จ�ำนวน ๒๐.๗๘ ล้ำนรำย  

และส่วนลดค่ำไฟฟ้ำเดอืนพฤษภำคม-มถินุำยน ๒๕๖๔ รวม ๘,๗๗๐ ล้ำนบำท ผู้ใช้ไฟฟ้ำได้รบักำรบรรเทำผลกระทบ 

จ�ำนวน ๑๙.๗๘ ล้ำนรำย และยังคงตรึงค่ำ Ft (ไม่ปรับตำมอัตรำจริงท่ีส่งผลให้ค่ำไฟฟ้ำเพิ่ม) ซ่ึงล่ำสุดรอบเดือน 

พฤษภำคม-สิงหำคม ๒๕๖๔ ค่ำ Ft อยู่ที่ -๑๕.๓๒ สตำงค์ ส�ำหรับกำรช่วยเหลือลดรำคำก๊ำซหุงต้ม (LPG)  

ยังคงรำคำขำยปลีกอยู่ที่ ๓๑๘ บำทต่อถัง ๑๕ กิโลกรัม (ส่วนลด ๔๕ บำทต่อถัง) ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔  

และผูม้รีำยได้น้อยกลุม่ร้ำนค้ำ หำบเร่ แผงลอยอำหำรทีม่บีตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั ยงัคงให้ส่วนลด ๑๐๐ บำทต่อคนต่อเดอืน 

จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

	 ๑.๑๐	 การด�าเนินโครงการ	 “ม๓๓	 เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือ เยียวยำ และแบ่งเบำภำระค่ำครองชีพ 

ให้แก่ผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ มีผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ 

ที่ได ้รับสิทธิ จ�ำนวน ๘,๑๓๘,๖๒๗ คน เป็นเงินรวมทั้ง ส้ิน ๔๘,๑๘๕.๘๔๗๒ ล้ำนบำท (ยอดใช้จ ่ำย  

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔)

เรื่องที่	๒	การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	

	 ๒.๑	 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	

  ๒.๑.๑	 ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 ประกอบด้วย  
๑) สวสัดกิารพืน้ฐานท่ีให้ความช่วยเหลอืต่อเนือ่ง	ได้แก่ ค่ำซือ้สนิค้ำอปุโภคบรโิภคร้ำนธงฟ้ำ ส่วนลดค่ำซือ้ก๊ำซหงุต้ม 
ค่ำโดยสำรรถไฟ ค่ำโดยสำรรถบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)  
และค่ำโดยสำรรถองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)/รถไฟฟ้ำ 
และ ๒)  สวัสดิการให ้ความช ่วยเหลือตามสถานการณ ์	
ผ่านกระเป๋าเงนิอิเลก็ทรอนกิส์ในบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั	(e-Money) 
จ�ำนวน ๑๕ มำตรกำร เช่น มำตรกำรจูงใจในกำรเข้ำร่วมมำตรกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยดูแลสุขภำพ
และกำรเดินทำงของคนพิกำร และมำตรกำรช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำน 
ส�ำหรับผู ้สูงอำยุที่มีรำยได ้น ้อย โดยมีผลกำรเบิกจ ่ำยเงิน 
ผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ	 รวมท้ังสิ้น ๔๗,๙๙๑.๐๑ ล้ำนบำท  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
ผ่ำนบัตร

สวัสดิกำรแห่งรัฐ
๔๗,๙๙๑.๐๑ ล้ำนบำท
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ผลการเบิกจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	ตั้งแต่วันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

สวัสดิการ จ�านวน	(รายการ) จ�านวนเงิน	(บาท)

(๑)	 สวัสดิการพื้นฐานที่ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง	(สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

(๑.๑) ค่ำซื้อสินค้ำอุปโภคบริโภค ๑๖๗,๒๙๗,๖๔๖ ๔๔,๑๕๓,๕๓๐,๕๐๙.๑๒

(๑.๒) ส่วนลดค่ำซื้อก๊ำซหุงต้ม ๙,๒๕๕,๐๓๓ ๔๑๖,๓๔๓,๒๓๑.๘๔

(๑.๓) ค่ำโดยสำรรถเมล์และรถไฟฟ้ำ ๑๗,๕๔๕,๗๔๔ ๒๖๕,๗๓๕,๓๑๕.๖๑

(๑.๔) ค่ำโดยสำร บขส. ๒๕๗,๑๖๑ ๙๖,๙๔๖,๖๔๒.๓๖

(๑.๕) ค่ำโดยสำรรถไฟ ๑,๔๔๙,๔๐๕ ๑๘๔,๕๔๖,๗๙๗.๐๗

รวม	(๑) ๔๕,๑๑๗,๑๐๒,๔๙๖.๐๐

(๒)	 สวัสดิการให้ความช่วยเหลือตามสถานการณ์ผ่าน	e-Money

(๒.๑) มำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (ระยะที่ ๑-๒) 
๔,๑๗๘ ๘๘๓,๕๐๐.๐๐

(๒.๒) มำตรกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในช่วงปลำยปี  ๒,๐๒๒ ๑,๐๓๙,๕๐๐.๐๐

(๒.๓) มำตรกำรช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำน

ส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย 
๒๐๘  ๘๓,๖๐๐.๐๐

(๒.๔) มำตรกำรช่วยเหลือค่ำเดินทำง

ไปรับกำรรักษำพยำบำลฯ
๑๗๖ ๑๘๔,๐๐๐.๐๐

(๒.๕) มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำไฟฟ้ำ  ๓,๖๘๕,๖๗๙ ๖๓๒,๘๓๑,๘๑๐.๘๗

(๒.๖) มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำน�้ำประปำ  ๔๕๘,๕๗๒ ๓๑,๒๐๖,๐๗๐.๔๓

(๒.๗) มำตรกำรชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย

ผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจำก

จ�ำนวนภำษีมูลค่ำเพิ่มฯ (ระยะที่ ๑-๒) 

๑,๙๑๑,๑๒๔ ๒๒,๙๓๘,๑๗๘.๙๙

(๒.๘) มำตรกำรเพิ่มเบี้ยคนพิกำร 

(ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒)

 ๘๑๕ ๑๗๑,๒๐๐.๐๐

(๒.๙) มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำครองชีพ

ให้แก่เกษตรกร

๔๔๔ ๔๖๗,๐๐๐.๐๐
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สวัสดิการ จ�านวน	(รายการ) จ�านวนเงิน	(บาท)

(๒.๑๐) มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย

ของพ่อแม่ช่วงเปิดปีกำรศึกษำ 

 ๕๒๒ ๓๖๘,๕๐๐.๐๐

(๒.๑๑) มำตรกำรพยุงกำรบริโภค

ของผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ

 ๙,๘๙๔ ๕,๑๔๙,๐๐๐.๐๐

(๒.๑๒) มำตรกำรมอบเงินช่วยเหลือส�ำหรับผู้สูงอำยุ ๘๘๔ ๔๖๔,๕๐๐.๐๐

(๒.๑๓) มำตรกำรช่วยเหลือกำรเลี้ยงดูบุตร

แก่ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ

๓๔๑ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐

(๒.๑๔) กำรเติมเงินเข้ำกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์

ในบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ วงเงินค่ำซื้อสินค้ำ

อุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น 

๙,๔๓๐ ๑,๖๐๓,๐๐๐.๐๐

(๒.๑๕) มำตรกำรเงินเพิ่มเบี้ยควำมพิกำร 

(ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๓)

๑๐,๘๘๒,๕๑๙ ๒,๑๗๖,๔๑๓,๔๐๐.๐๐

รวม	(๒) ๒,๘๗๓,๙๑๔,๒๖๐.๒๙

รวม	(๑)	+	(๒) ๔๗,๙๙๑,๐๑๖,๗๕๖.๒๙

	 	

	 	 ๒.๑.๒	 จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยท่ีได้รับสิทธิในโครงการ	

ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน-กันยำยน ๒๕๖๓  

ดังน้ี ๑) ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บำทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ จ�ำนวน ๑๐๐ บำทต่อเดือน  

และ ๒) ผู ้สูงอำยุที่มีรำยได้มำกกว่ำ ๓๐,๐๐๐ บำท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 

จ�ำนวน ๕๐ บำทต่อเดือน ส่วนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จ่ำยเงินสงเครำะห์แบบเดือนเว้นเดือน 

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

	 	 ๒.๑.๓	 สร ้างการรับรู ้และส่งเสริมร ้านค ้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท ้องถิ่น	

และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 โดยจัดกิจกรรมเช่ือมโยงสินค้ำของผู ้ผลิตสินค้ำชุมชนและผู ้ผลิตสินค้ำรำยใหญ ่

ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค และอยู ่ระหว่ำงพัฒนำระบบฐำนข้อมูลร ้ำนธงฟ้ำพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น 

เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำรที่สนใจ  

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

	 	 ๒.๑.๔	 บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน	
   (๑) ด�าเนนิโครงการ	“พาณิชย์ลดราคา	
ช่วยประชาชน” ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิำยน ๒๕๖๓-กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
จ� ำนวน ๖ ครั้ ง  เพื่ อช่ วยลดค่ำครองชีพและกระตุ ้ น 
ให้เกิดกำรใช้จ่ำย เช่น จัดรถโมบำยและรถพุ่มพวงลงพื้นที่ 
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถหำซื้อสินค้ำได้สะดวก รวมท้ังร่วมมือ 
กับแพลตฟอร ์มขนส ่งอำหำร ลดรำคำค ่ำขนส ่งอำหำร  
และกำรซื้อสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่งสำมำรถลดภำระ 
ค่ำครองชีพให้แก่ประชำชนได้กว่ำ ๒,๘๐๐ ล้ำนบำท 
   (๒) ด�าเนนิโครงการธงฟ้าราคาประหยดัลดค่าครองชพีประชาชน เพือ่จ�ำหน่ำยสนิค้ำท่ีจ�ำเป็น 
ต่อกำรครองชีพในรำคำประหยัดต�่ำกว่ำท้องตลำดทั่วไปร้อยละ ๒๐-๔๐ รวม ๑,๑๐๗ ครั้ง มีประชำชนเข้ำร่วมงำน
มำกกว่ำ ๑.๔ ล้ำนคน สำมำรถลดภำระค่ำครองชีพให้แก่ประชำชนได้ ๘๑.๒๔ ล้ำนบำท 
   (๓) ด�าเนนิโครงการร้านอาหารธงฟ้า เพือ่จ�ำหน่ำยอำหำร “อร่อย คณุภำพด ีสะอำด ประหยดั” 
รำคำไม่เกิน ๓๕ บำทต่อจำนต่อชำมต่อถุง ปัจจุบันมีร้ำนเข้ำร่วมโครงกำรฯ รวมท้ังสิ้น ๑๓,๒๔๖ ร้ำน  
(ในพ้ืนทีก่รงุเทพมหำนคร จ�ำนวน ๓,๖๕๒ ร้ำน ส่วนภมูภิำค จ�ำนวน ๙,๕๓๘ ร้ำน และ Food Truck จ�ำนวน ๕๖ ร้ำน)  
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรได้วันละ ๒๐.๑๓ ล้ำนบำท

 ๒.๒	 มาตรการเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 ผู้ท่ีมีรายได้น้อย	 และขยายสิทธิกลุ่มมารดาตั้งครรภ์		
เด็กแรกเกิด	และเด็กวัยเรียน
	 	 ๒.๒.๑	 ด�าเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ ่มเปราะบางรายครัวเรือน  
โดยเน้นกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และประชำชนที่ เกี่ยวข้อง 
ในระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และภำคีเครือข่ำยในพื้นที่ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเปรำะบำง ลดควำมเหลื่อมล�้ำ  
และพัฒนำคนทุกช่วงวัยตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะท�ำให้ประชำชนสำมำรถด�ำรงชีวิต 
และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง และมีเป้ำหมำยจำก “เปรำะบำง” สู่เข้มแข็ง ซึ่งมีกำรลงนำม 
บนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอื (MOU) โครงกำรฯ ระหว่ำง ๑๒ กระทรวง และ ๑ หน่วยงำน เม่ือวันที ่๓ มนีำคม ๒๕๖๔  
โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และใช้ฐำนข้อมูล TPMAP ท่ีมีครัวเรือนเปรำะบำง ๔.๑ ล้ำนครัวเรือน  
เป็นฐำนข้อมูลหลักในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ รวมทั้งมีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มเปรำะบำงรำยครัวเรือน 
มีผลกำรด�ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้ 
   (๑) ด�าเนนิกิจกรรม	“ดอืงนัฮาต”ี	(ท�าดด้ีวยหวัใจ)	การพฒันาคณุภาพชวีติระดบัครวัเรอืน	
ในพ้ืนที่	 ๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและสังคมให้กับครัวเรือนที่ประสบปัญหำ 
ไม่มีอำชีพและรำยได้ มีภำวะพึ่งพิงไม่สำมำรถเลี้ยงดูตนเองได้ ให้สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข โดยปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อำศัยควบคู่กับกำรประเมินและวำงแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตรำยครอบครัว และให้กำรช่วยเหลือ 
กลุ่มเปรำะบำงที่อยู่ในภำวะวิกฤต ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือเร่งด่วนด้ำนอำชีพ กำรศึกษำ สุขภำพ  
และในมิติต่ำง ๆ จ�ำนวน ๑๓,๕๓๓ ครัวเรือน
   (๒) ด�าเนินกิจกรรม	 ๑	 กรม	 ๑	 พ้ืนท่ีพัฒนา	 เพื่อให้ควำมช่วยเหลือกลุ ่มเปรำะบำง 
รำยครัวเรือนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ๘ เขตพ้ืนท่ี (ในชุมชนแออัด) ท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนกับกรุงเทพมหำนคร  
นอกจำกนี้ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้แจกจ่ำยถุงยังชีพ 
เคร่ืองอุปโภคบริโภค จ�ำนวน ๑๕,๒๕๐ ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชำชนในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบรุนแรง 
จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครทั้ง ๕๐ เขตพื้นที่ 
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   (๓) ด�าเนินกิจกรรมบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า	

เพ่ือให้คนจนกลุ่มเป้ำหมำยมีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมท้ังส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะ 

เพ่ือสร้ำงรำยได้ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตำนี 

อ�ำนำจเจริญ แม่ฮ่องสอน ชัยนำท สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดำหำร และกำฬสินธุ์ โดยมีกำรส�ำรวจ 

ครัวเรือนยำกจน จ�ำนวน ๑๐๔,๔๔๐ ครัวเรือน 

   (๔) ด�าเนินกิจกรรมบูรณาการในพ้ืนท่ีเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	 ได้ก�ำหนดรูปแบบ

พื้นท่ีปฏิบัติกำรพัฒนำสังคม โดยคัดเลือกพ้ืนที่ด�ำเนินงำนจำกทั้ง ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ จังหวัดละ ๑ ต�ำบล  

ต�ำบลละ ๓๕ ครัวเรือน รวม ๒,๖๖๐ ครัวเรือน ซึ่งเป็นกำรค้นหำ วิเครำะห ์คัดกรองครัวเรอืนเปรำะบำงวิกฤตเชิงลึก 

เพื่อให้ควำมช่วยเหลือและวำงแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตรำยครอบครัวให้ครอบคลุมเป็นพ้ืนที่ต�ำบลต้นแบบ 

และขยำยกำรด�ำเนินงำนให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ต่อไป

   (๕)	 พัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู ่อาศัย โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง

หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงกลำโหม กระทรวงมหำดไทย สภำกำชำดไทย  

และภำคีเครือข่ำยด้ำนท่ีอยู่อำศัย เพื่อแก้ไขปัญหำที่อยู ่อำศัยของผู ้มีรำยได้น้อยทั้งในเขตเมืองและชนบท  

ให้มทีีอ่ยูอ่ำศยัทีม่ัน่คงปลอดภยัให้แก่กลุม่เป้ำหมำยทีเ่ป็นผูส้งูอำย ุคนพกิำร และผูด้้อยโอกำส โดยมกีำรด�ำเนนิกำรแล้ว 

ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๒๓,๘๐๑ ครัวเรือน

   (๖)	 พัฒนาด้านอาชีพและรายได้	เป็นกำรพัฒนำทักษะอำชีพ (Reskill-Upskill-Newskill) 

ให้กลุ่มเปรำะบำง ได้แก่ กำรฝึกอำชีพเยำวชน กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยรุ่น ผู้สูงอำยุ คนพิกำร กลุ่มชำติพันธุ์  

และผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙  

เพื่อเสริมสร้ำงโอกำสในกำรมีอำชีพและรำยได้ เช่น หลักสูตรกำรตัดต่อวีดิโอด้วยโทรศัพท์มือถือ เสริมสวย  

ผู้ดแูลผูส้งูอำย ุ(บริบำล) งำนฝีมอืและงำนประดิษฐ์ กำรท�ำผลติภณัฑ์จำกสมนุไพร ช่ำงอเิลก็ทรอนกิส์ส�ำหรบัคนพกิำร 

คอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับกลุ่มชำติพันธุ์ กำรคัดแยกขยะในสถำนประกอบกำร  

และกำรแก้ไขซ่อมแซมเสื้อผ้ำ ซึ่งด�ำเนินกำรฝึกอบรมไปแล้วทั่วประเทศ จ�ำนวน ๔๔,๖๐๕ ครัวเรือน

	 	 ๒.๒.๒	 ขับเคล่ือนการจัดสวัสดิการแม่เล้ียงเด่ียวและครอบครัว เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 

ที่ประสบปัญหำสำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข โดยจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตและฝึกอำชีพท้ังภำยในสถำบัน 

และผ่ำนระบบออนไลน์ จ�ำนวน ๑๘,๑๕๓ รำย และในปี ๒๕๖๔ ได้จัดตั้งศูนย์บริกำรแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 

เพ่ือให้ค�ำปรึกษำและประสำนส่งหน่วยงำนเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ มีแม่เลี้ยงเดี่ยวมำใช้บริกำร จ�ำนวน ๔๖๗ รำย  

บูรณำกำรร่วมกับภำคเอกชนสนับสนุนทุนประกอบอำชีพ จ�ำนวน ๑๓๒ รำย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๘๐,๐๐๐ บำท 

นอกจำกนี้ ได้จัดให้มีช่องทำงให้ค�ำปรึกษำด้ำนครอบครัว โดยผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  

จ�ำนวน ๑๒๒ รำย ผ่ำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ “เพื่อนครอบครัว” มีผู้เข้ำชมเว็บไซต์ จ�ำนวน ๖๙,๔๕๙ รำย 

และขอรับค�ำปรึกษำ จ�ำนวน ๓๒๕ รำย
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๒.๒.๓	 สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู ้สูงอายุ 

โดยผู้สูงอำยุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๖๐๐ บำทต่อเดือน 

อำยุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๗๐๐ บำทต่อเดือน  

อำยุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๘๐๐ บำทต่อเดือน  

และอำยุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บำทต่อเดือน 

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดสรรงบประมำณแล้ว  

๔ ไตรมำส จ�ำนวน ๖๖,๐๑๖.๙๓ ล้ำนบำท 

  ๒.๒.๔	 สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม	

แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้วินิจฉัยแล้ว และมีควำมเป็นอยู่ยำกจน ถูกทอดท้ิง ขำดผู้อุปกำระดูแล หรือไม่สำมำรถ 

ประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๕๐๐ บำทต่อเดือน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ได้จัดสรรงบประมำณแล้ว ๔ ไตรมำส จ�ำนวน ๔๘๓.๕๘ ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ยังได้ให้ควำมช่วยเหลือประชำชน 

ผู้ด้อยโอกำสภำยใต้โครงกำรแก้ไขปัญหำกลุ่มเปรำะบำงรำยครัวเรือน ด้วยกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำ  

เช่น สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเครำะห์ และเงินทุนประกอบอำชีพ จ�ำนวน ๓๒๓,๙๖๗ ครัวเรือน

  ๒.๒.๕	 สนับสนุนการเสรมิสร้างสวสัดกิารทางสงัคม	

ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โดยคนพิกำรที่มีอำยุต�่ำกว่ำ ๑๘ ปี 

จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บำทต่อเดือน และคนพิกำรที่มีอำยุ  

๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๘๐๐ บำทต่อเดือน  

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดสรรงบประมำณแล้ว  

๔ ไตรมำส จ�ำนวน ๑๖,๖๓๑.๐๕ ล้ำนบำท 

	 	 ๒.๒.๖	 ผลการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารสงัคมและเงนิอ่ืน	

ผ่านระบบบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดกิารสังคม	(e-Social	Welfare)	

รวมทั้งสิ้น ๑๕๓,๔๙๓.๓๔ ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสังคมฯ	ตั้งแต่วันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

ประเภทเงิน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน	(รายการ) 	จ�านวนเงิน	(บาท)	

ประเภทเงินจ่ายต่อเนื่องรายเดือน	(	๖	สวัสดิการ)	

(๑)	 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	 ๒๗,๒๑๙,๐๖๖ ๑๖,๓๓๐,๙๐๒,๖๐๐

(๒)	 เงินเบี้ยความพิการ	 ๒๔,๒๖๘,๒๖๑ ๑๙,๖๓๑,๗๙๙,๔๐๐

  (๒.๑) เงินเบี้ยควำมพิกำร (กทม.) ๑,๐๙๐,๘๖๑ ๘๙๐,๗๒๑,๘๐๐

  (๒.๒) เงินเบี้ยควำมพิกำร (เมืองพัทยำ) ๑๖,๒๑๘ ๑๓,๓๑๑,๐๐๐

  (๒.๓) เงินเบี้ยควำมพิกำร (อปท.) ๒๓,๑๖๑,๑๘๒ ๑๘,๗๒๗,๗๖๖,๖๐๐

จัดสรรงบประมำณ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

๖๖,๐๑๖.๙๓ ล้ำนบำท

ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรสังคม

ผ่ำนระบบ e-Social Welfare

๑๕๓,๔๙๓.๓๔ ล้ำนบำท
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ประเภทเงิน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน	(รายการ) 	จ�านวนเงิน	(บาท)	

(๓)		 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 ๑๑๙,๘๒๐,๐๕๒ ๗๘,๗๖๐,๒๖๐,๑๐๐

  (๓.๑) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ (กทม.) ๑๐,๓๓๐,๒๓๘ ๖,๗๖๘,๑๙๙,๒๐๐

  (๓.๒) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ (เมืองพัทยำ) ๑๓๕,๑๖๕ ๘๖,๙๘๔,๓๐๐

  (๓.๓) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ (อปท.) ๑๐๙,๓๕๔,๖๔๙ ๗๑,๙๐๕,๐๗๖,๖๐๐

(๔)		 เงินช่วยเหลือเยียวยาฯ	ภาคใต้	(พม.) ๓,๑๘๗,๓๘๖ ๑,๙๘๓,๘๕๑,๗๐๐

(๕)		 เงินเดือนทหารกองประจ�าการ	(กห.)	 ๑,๗๕๘,๓๕๙ ๑๒,๔๓๒,๑๙๐,๐๙๑

(๖)		 เงินค่าป่วยการ	อสม./อสส.	 ๑๒,๔๓๘,๕๔๗ ๑๒,๔๓๘,๕๔๗,๐๐๐

  (๖.๑) เงินค่ำป่วยกำร อสม. (สธ./สบส.) ๑๒,๓๒๑,๗๙๗ ๑๒,๓๒๑,๗๙๗,๐๐๐

  (๖.๒) เงินค่ำป่วยกำร อสส. (กทม.) ๑๑๖,๗๕๐ ๑๑๖,๗๕๐,๐๐๐

รวมจ�านวนที่จ่ายต่อเนื่องรายเดือน ๑๘๘,๖๙๑,๖๗๑ ๑๔๑,๕๗๗,๕๕๐,๘๙๑

ประเภทเงินจ่ายไม่ต่อเนื่อง	(๑	สวัสดิการ)		

เงินค่าตอบแทน	เยียวยา	เสี่ยงภัย	อสม./อสส.	

คนละ	๕๐๐	บาท	

๒๓,๘๑๐,๔๖๔ ๑๑,๙๑๕,๗๙๐,๐๐๐

รวมจ�านวนที่จ่ายไม่ต่อเนื่อง ๒๓,๘๑๐,๔๖๔ ๑๑,๙๑๕,๗๙๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๒๑๒,๕๐๒,๑๓๕ ๑๕๓,๔๙๓,๓๔๐,๘๙๑

	 ๒.๓	 การลดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการบริการสุขภาพทั้งระบบ	 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล	

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)	และสนบัสนนุอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	เพ่ือน�าไปสูก่ารให้บรกิาร	

การรักษาพยาบาลที่ดีแก่ประชาชน

  ๒.๓.๑	 เจบ็ป่วยฉกุเฉนิวกิฤต	มสีทิธทุิกท่ี	(Universal	Coverage	for	Emergency	Patients:	UCEP)	

โดยสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ�ำนวน ๑,๗๖๒,๒๘๘ บำท มีผลกำรด�ำเนินงำน  

ดงันี ้๑) มผีูป่้วยฉกุเฉนิทีเ่ข้ำระบบบนัทกึและประเมนิผูป่้วย UCEP จ�ำนวน ๒๒๓,๖๘๙ รำย จ�ำแนกเป็น เข้ำเกณฑ์ UCEP 

จ�ำนวน ๑๖,๖๕๙ รำย (คดิเป็นร้อยละ ๗.๕) และไม่เข้ำเกณฑ์ UCEP จ�ำนวน ๒๐๗,๐๓๐ รำย (คดิเป็นร้อยละ ๙๒.๖) 

และ ๒) มีจ�ำนวนเร่ืองร้องเรียนที่รับเข้ำสู่ระบบ ๒๘ เรื่อง คณะท�ำงำนร้องเรียนพิจำรณำแล้วเสร็จ ๒๘ เร่ือง  

(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒.๓.๒	 ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบลติดดาว  

โดยจัดท�ำคู่มือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต�ำบลติดดำวเพื่อพัฒนำ รพ.สต.  

จ�ำนวน ๙,๘๖๓ แห่ง ให้มีคุณภำพจนได้รับกำรประเมินเป็นโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต�ำบลติดดำว



303รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เรื่องที่	๓	มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	

 ๓.๑	 การเร่งรัดจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ปรับปรุงประสิทธิภาพ	

การใช้จ่ายงบประมาณ	เพือ่ให้มเีมด็เงนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิโดยเรว็	โดยกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำงบประมำณ 

และเป็นเครื่องมือในกำรเชื่อมโยงงบประมำณให้สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ นโยบำยและแผนระดับชำต ิ

ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญ 

กบักำรจดัท�ำงบประมำณในลกัษณะบรูณำกำรทัง้ ๓ มติ ิได้แก่ มิตกิระทรวง/หน่วยงำน (Function) มตินิโยบำย (Agenda) 

และมติพิืน้ที ่(Area) โดยมกีำรด�ำเนนิกำร ได้แก่ ๑) จดัท�าร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๔ ตำมแนวทำงและหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรแีละอยูภ่ำยในกรอบพระรำชบัญญตัิ

วนัิยกำรเงนิกำรคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระรำชบัญญตัวิธิกีำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) จดัสรรงบประมาณ	

ให้แก่หน่วยรบังบประมาณ ๓.๑๑ ล้ำนล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ ของงบประมำณทัง้สิน้ ๓.๒๙ ล้ำนล้ำนบำท  

๓) หน่วยรับงบประมาณสามารถด�าเนินภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง	 ภำยใต้กรอบระยะเวลำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 

ตำมตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล และ ๔) จัดวางระบบ	

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณและก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทั้งวิเครำะห์ระดับควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

	 ๓.๒	 มาตรการตั้งรับ	 “การกีดกันทางการค้า”	 เร่งเพิ่ม	 “ช่องทาง”	 การส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลัก	

ของประเทศ

	 	 ๓.๒.๑	 เร่งรดัขยายตลาดส่งออกเชิงรกุ โดยก�ำหนดกลยทุธ์กำรตลำดทีส่อดคล้องกบัตลำดเป้ำหมำย 

ได้แก่ ๑)	 การเจาะตลาดเชิงลึกเข้าสู่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	 มีผู้ประกอบกำรไทย 

ได้รับกำรส่งเสรมิ ๔๘๕ รำย สำมำรถสร้ำงมูลค่ำกำรค้ำได้ จ�ำนวน ๒,๘๘๓.๘๙ ล้ำนบำท ๒) การจดัคณะผูแ้ทนการค้า	

และจับคู่ธุรกิจเยือนตลาดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ มีผู้ประกอบกำรไทยได้รับกำรส่งเสริม 

๑๓๘ รำย สำมำรถสร้ำงมลูค่ำกำรค้ำได้ จ�ำนวน ๒๗.๒๐ ล้ำนบำท	๓) การส่งเสรมิตลาดพาณชิย์ดจิทิลัผ่านเวบ็ไซต์	

Thaitrade.com เพื่อให้เกิดกำรติดต่อซื้อขำยกับผู้ซื้อจำกทั่วโลกมีควำมต้องกำรซื้อที่ผ่ำนระบบ Buying Request 

จ�ำนวน ๙๔๕	 รำยกำร เกิดมูลค่ำกำรซื้อขำยผ่ำนระบบ Buying 

Request จ�ำนวน ๖,๐๙๓.๗๙ ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรซื้อขำย 

ผ่ำนเว็บไซต์ Thaitrade.com และเครือข่ำยพันธมิตรออนไลน ์

จ�ำนวน ๒,๒๕๑.๔๙ ล้ำนบำท	 และ ๔) การส่งเสริมการส่งออก	

สินค้าไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน	

(Cross-Border	e-Commerce) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน ์

(Online Business Matching) กบัผูน้�ำเข้ำต่ำงชำตเิกิดกำรจบัคูธ่รุกิจ 

๒,๖๗๒ คู่ มูลค่ำกำรซื้อขำย รวม ๑๑,๓๗๘.๕๓ ล้ำนบำท 

ซื้อขำยผ่ำนเว็บไซต์ 
Thaitrade.com 

และเครือข่ำยพันธมิตร
ออนไลน์ 

๒,๒๕๑.๔๙ ล้ำนบำท



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
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	 	 ๓.๒.๒	 ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร ์ โดยส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำและบริกำรที่ประเทศไทย 

มศีกัยภำพ เช่น ๑)	สนิค้าเกษตรและอาหาร โดยจัดกจิกรรมจบัคูเ่จรจำธรุกจิสนิค้ำเกษตร/สนิค้ำผลไม้ และจดักจิกรรม 

ส่งเสริมกำรขำยสนิค้ำผลไม้ในต่ำงประเทศ มีผูป้ระกอบกำรไทยได้รบักำรส่งเสรมิ รวม ๑,๗๙๓ รำย เกดิกำรจบัคูธ่รุกิจ 

๑,๐๙๑ คู่ สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำรวม ๑,๙๙๐.๔๗ ล้ำนบำท	 ๒)	 สินค้าฮาลาล โดยจัดกิจกรรมจับคู่เจรจำธุรกิจ 

และกิจกรรมส่งเสรมิกำรขำยสนิค้ำฮำลำลในต่ำงประเทศ

มีผู้ประกอบกำรไทยได้รับกำรส่งเสริมรวม ๑๓๐ รำย

สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำรวม ๓๖๕ ล้ำนบำท	 ๓)	 สินค้า

อุตสาหกรรม โดยสนับสนุนผู ้ประกอบกำรไทย 

เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำส�ำคัญทั้งในและต่ำงประเทศ 

มีผู้ประกอบกำรไทยได้รับกำรส่งเสริมรวม ๓๑ รำย 

เกิดกำรจับคู ่ธุรกิจ ๑๖๙ คู ่  สร ้ำงมูลค่ำกำรค้ำ 

รวม ๓๕๔.๕๔ ล้ำนบำท	และ ๔)	สนิค้าไลฟ์สไตล์	อญัมณี

และเครื่องประดับ โดยจัดงำนแสดงสินค้ำอัญมณี 

และเคร่ืองประดบั (Bangkok Gems & Jewelry Fair) 

รูปแบบออนไลน์ ส่งเสรมิกำรจัดเทศกำลพลอยจันทบุร ี

และจัดกิ จกรรมจับคู ่ เ จรจำสินค ้ ำ ไลฟ ์ส ไตล ์ 

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (STYLE Bangkok Telematching 

in Lifestyle Online Virtual Exhibition: L.O.V.E)  

มผีูป้ระกอบกำรไทยได้รบักำรส่งเสริมรวม ๑,๒๓๘ รำย 

เกิดกำรจับคู ่ธุรกิจ ๑,๐๔๗ คู่ สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำ 

รวม ๑,๖๘๗.๘๗ ล้ำนบำท 

	 	 ๓.๒.๓	 ส่งเสริมสินค้าธุรกิจบริการ ใน ๔ สำขำหลัก ประกอบด้วย ๑) ธุรกิจบริกำรสุขภำพ 

และควำมงำม ๒) ธุรกิจบริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ ๓) ธุรกิจบริกำรสนับสนุนและธุรกิจบริกำรเก่ียวเนื่อง  

และ ๔) ธรุกจิบรกิำรโลจสิตกิส์กำรค้ำ มผีูป้ระกอบกำรไทยได้รบักำรส่งเสรมิ ๒๑๗ รำย เกดิกำรจบัคู่ธรุกจิ ๑,๑๘๗ คู่  

สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำรวม ๓,๑๒๘.๕๑ ล้ำนบำท 

	 	 ๓.๒.๔	 ยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้มีความพร้อมในการส่งออกและรับมือกับเศรษฐกิจ	

ยุคใหม่ได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยจัดอบรม/สัมมนำในประเด็นท่ีน่ำสนใจอย่ำงต่อเนื่อง เช่น  

SMART Logistics กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรพฒันำระบบโลจสิตกิส์ ๔.๐ เพือ่ลดต้นทนุในยคุธุรกิจ 

ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และกำรสัมมนำพิเศษ “พลิกโอกำสกำรค้ำกำรลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลำดมหภำคยูโร-เอเชีย”  

มีผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำรวม ๔๒,๔๔๔ รำย 

	 ๓.๓	 การส่งเสริมการท่องเที่ยว	“เมืองหลัก”	“เมืองรอง”	และ	“การท่องเที่ยวชุมชน”

	 	 ๓.๓.๑	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	 โดยจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

ระหว่ำงจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือกับกรุงเทพมหำนครผ่ำนกิจกรรมเลำะเมืองกรุง ท�ำบุญ ชิม ช้อป ชิลล์  

เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นกำรเดินทำงท่องเที่ยวในกรุงเทพมหำนคร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมผลักดันกำรท่องเที่ยวชุมชน 

ในแหล่งประวตัศิำสตร์ของกรุงรตันโกสนิทร์ เรียนรู้รำกเหง้ำของวฒันธรรมลุม่น�ำ้เจ้ำพระยำ โดยได้น�ำคณะนกัท่องเท่ียว 

เดินทำงล่องเรือรับประทำนอำหำรเย็น เรียนรู ้ประวัติควำมเป็นมำของพระปรำงค์วัดอรุณรำชวรำรำม 

และชมวิวทิวทัศน์ริมฝั ่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำ สักกำระศำลท้ำวมหำพรหมเอรำวัณ วัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ศำลเจ้ำพ่อเสือ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร วัดมังกรกมลำวำส รวมถึงแวะเที่ยวชิมแหล่งรวมอำหำรเมนูสตรีทฟู้ด

ชื่อดังย่ำนถนนเยำวรำช สักกำระศำลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม และซื้อสินค้ำของฝำกที่ตลำด อ.ต.ก.  

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวพึงพอใจในประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวร้อยละ ๘๐ 

	 	 ๓.๓.๒	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู ่มาตรฐาน  

(Smart Tourism) โดยคัดเลือกชุมชนที่มีควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดกำรท่องเที่ยว  

เป็นชุมชนต้นแบบ สร้ำงแนวคิด Smart เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรสนับสนุน

งบประมำณกระตุ้นในชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

	 	 ๓.๓.๓	 พัฒนาชุมชนท่องเท่ียว	 เพื่อรองรับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรอง  

โดยจัดประชุมตัวแทนเครือข่ำยกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนระดับภูมิภำค รวม ๒ ครั้ง เพ่ือผลักดันให้ภำคประชำชน 

เกิดกำรรวมกลุ่มกันจดทะเบียนจัดตั้งสมำคม มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลชุมชนเพื่อกำรท่องเท่ียวและคัดเลือกหลักสูตร 

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือน�ำมำใช้ขยำยผลไปยังชุมชนอื่น ๆ รวมท้ังมีกำรแลกเปลี่ยนกิจกรรม นักท่องเที่ยว  

หรือสินค้ำต่ำง ๆ เพื่อกำรท่องเที่ยว 

	 	 ๓.๓.๔	 ส ่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวในเมืองรอง  

มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ด้ำนควำมปลอดภัย ได้มีกำรประสำนงำน 

กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดูแลควำมสมดุล 

ด้ำนเศรษฐกจิ สังคม ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม และสำธำรณสขุ ตำมมำตรกำร 

กำรเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 

(Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA)

	 	 	 (๒)	 ด ้ำนคมนำคม ได ้อ�ำนวยควำมสะดวก 

กำรเข้ำถึงตัวแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

เมืองหลัก-เมืองรอง และเมืองรอง-เมืองรอง ในกำรกระจำยตัว 

ของกำรเดินทำงท่องเที่ยวข้ำมภูมิภำคครอบคลุมทุกพื้นที่

   (๓)	 ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวอยำ่งยั่งยืน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกำรพัฒนำตำมแนวทำง

กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนบนพื้นฐำนของควำมสมดุลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึง 

ระบบสำธำรณสุขให้เกิดควำมเป็นมำตรฐำน SHA

	 	 	 (๔)	 ด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว ได้บูรณำกำรกับหน่วยงำนในจังหวัด 

ทัง้ในและนอกพ้ืนทีเ่พ่ือส่งเสริมกำรใช้บรกิำร ทีพั่ก ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของทีร่ะลกึ และบรกิำรอืน่ ๆ  ด้ำนกำรท่องเท่ียว 

ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

	 	 	 (๕)	 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อควำมเป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ำงควำมประทับใจ 

และส่งเสรมิให้เกดิกำรเดนิทำงท่องเทีย่วซ�ำ้ โดยจดัอบรมด้ำนภำษำต่ำง ๆ  กำรเป็นเจ้ำบ้ำนทีด่ ีและกำรปฐมพยำบำล

เบื้องต้น 

	 	 	 (๖)	 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยใช้มำตรกำรจูงใจให้หน่วยงำนต่ำง ๆ จัดกำรท่องเที่ยว 

ศึกษำดูงำน อบรมสัมมนำในจังหวัดเมืองรองช่วงนอกฤดูกำลท่องเท่ียว ผ่ำนแคมเปญส่งเสริมกำรตลำดของภำครัฐ 

เช่น โครงกำรก�ำลังใจรัฐบำล (สนับสนุนค่ำเดินทำงของอำสำสมัครสำธำรณสุข) โครงกำรเที่ยวปันสุข และโครงกำร

เรำเที่ยวด้วยกัน
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	 	 	 (๗)	 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย/กำรสื่อสำรกำรตลำด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม 

กำรขำย Road Show โฆษณำ/ประชำสัมพันธ์ และผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบกำร 

โดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย สร้ำงกิจกรรมกำรตลำดโปรโมชนั ลด แลก แจก แถม กำรชิงรำงวลั และจดัแพก็เกจร่วมกบัพนัธมติร 

เช่น สำยกำรบิน ที่พัก ร้ำนอำหำร และบริษัทน�ำเที่ยว เพื่อเป็นกำรจูงใจและกระตุ้นตลำดกำรท่องเที่ยว 

	 	 ๓.๓.๕	 ด�าเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเท่ียววิถีถิ่นสู ่การท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน	

ในแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยให้ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครท่ีปฏิบัติงำนเก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียว 

ได้ประชุมเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวภำคประชำชน เพื่อเช่ือมโยง บูรณำกำร และผลักดันให้เกิด 

กำรรวมพลังสร้ำงสรรค์และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทำง ๖ กลุ่มเขตของกรุงเทพมหำนคร ส่งผลให้เครือข่ำย 

กำรท่องเที่ยวภำคประชำชนเป็นผู้ก�ำหนดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวด้วยตนเอง ประชำชนได้ท�ำงำนร่วมกับภำครำชกำร  

สร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงภำคใีนอนำคต และแหล่งท่องเทีย่วท่ีลงพืน้ทีศ่กึษำดงูำนได้น�ำเสนอของด ีสถำนทีท่่องเทีย่ว 

วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งอำหำรกำรกิน เผยแพร่วิถีชุมชน และศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ถิ่น ดังนี้

	 	 	 (๑)	 กิจกรรมกำรประชุมเชิงบูรณำกำรเพื่อพัฒนำกำรท่องเท่ียววิถีถ่ินสู ่กำรท่องเท่ียว 

ที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและเครือข่ำยภำคประชำชนด�ำเนินกำร  

จ�ำนวน ๑๒๐ คน ซึ่งเป็นกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนเก่ียวกับ 

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมกำรระดมควำมรู้กำรสืบค้นเส้นทำงกำรท่องเท่ียววิถีถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว ๖ กลุ่มเขต  

(๑ กลุ่มเขต ๑ เส้นทำงกำรท่องเที่ยว)

	 	 	 (๒)	 กิจกรรม Focus group เพื่อพัฒนำกำรท่องเท่ียววิถีถ่ินสู ่กำรท่องเท่ียวท่ียั่งยืน 

ในแหล่งท่องเที่ยว ๓ กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ ๑ ครั้ง รวม ๓ ครั้ง โดยกรุงเทพมหำนครได้ก�ำหนดกลุ่มเขต ๖ กลุ่มเขต 

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ ๓ กลุ่มเขต และงดจัดกิจกรรมในพื้นที่ ๓ กลุ่มเขต เนื่องจำกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโควิด-๑๙ 

	 	 ๓.๓.๖	 ด�าเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชน	

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน	“บวร	On	Tour”	โดยพัฒนำต่อยอดกำรด�ำเนินงำนของ “ชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร” โดยน�ำพลังบวร (บ้ำน/วัดและศำสนสถำนอื่น/โรงเรียน 

และรำชกำร) มำส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชนฐำนรำก มุง่เน้นกำรรกัท้องถิน่ ส่งเสรมิกำรน�ำวถิวีฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ของชุมชนมำสร้ำงแหล่งเรียนรู้และเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงน�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำต่อยอด 

ผลติสนิค้ำและผลติภณัฑ์ทำงวฒันธรรม เพ่ือต้อนรับและจ�ำหน่ำยให้แก่นกัท่องเทีย่วทีม่ำเยอืน ซึง่จะเป็นกำรสร้ำงอำชพี 

และรำยได้ให้กับชุมชน กระตุ ้นเศรษฐกิจ และฟื ้นฟูชุมชนหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙		

ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บวร On Tour รวม ๘๒ ชุมชน ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน ๖ ชุมชน  

ต่ำงจงัหวดั จ�ำนวน ๗๖ ชมุชน คำดว่ำจะสร้ำงรำยได้เฉลีย่ไม่น้อยกว่ำ  

๑.๘ ล้ำนบำทต่อชมุชนต่อปี และจะขยำยผลให้เกิดชมุชนคุณธรรม

ต้นแบบ บวร On Tour เป็น ๑,๐๐๐ แห่งทัว่ประเทศ เพือ่สร้ำงรำยได้ 

ไม่น้อยกว่ำ ๑,๘๐๐ ล้ำนบำทต่อปี	 นอกจำกนี้ ยังมีแนวคิด 

ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่ำนชุมชนคุณธรรม

ต้นแบบทั่วประเทศ จ�ำนวน ๒๓๘ ชุมชน	 และได้มีกำรวำงแผน 

ในกำรรับมือกับผลกระทบด้ำนกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ เพื่อปลุกกระแส “รักเมืองไทย 

เที่ยวเมืองไทย กระตุ้นเศรษฐกิจไทย” โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม 

มีชุมชนคุณธรรม
บวร On Tour รวม ๘๒ ชุมชน 

สร้ำงรำยได้
๑.๘ ล้ำนบำท/ชุมชน/ปี
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กำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เช่น มหกรรมชมุชนคณุธรรมส่งเสริมกำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม กจิกรรมลำนวฒันธรรม

หรือถนนสำยวัฒนธรรม กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกท่ีแสดงถึงจุดเด่นหรือเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมในแต่ละแห่ง  

เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มำเยี่ยมชมอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 

	 	 ๓.๓.๗	 ด�าเนนิโครงการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทย	ประจ�าปี	๒๕๖๔	(Cultural	Product	

of	 Thailand:	 CPOT)	 เป็นกำรน�ำทุนทำงวัฒนธรรมของท้องถ่ินมำพัฒนำต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 

(CPOT) โดยคดัเลอืกผลติภณัฑ์จำกชมุชนคณุธรรม ชมุชนเครอืข่ำย 

และผูป้ระกอบกำรด้ำนวฒันธรรมทีม่ศีกัยภำพในกำรพัฒนำต่อยอด 

เป ็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๔ อย่ำงน้อย 

จังหวัดละ ๓ ชุมชน รวมทั้ง ๗๖ จังหวัด ได้ส่งเข้ำมำรับกำรคัดเลือก 

จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๘๕ ชุมชน และได้ด�ำเนินกำรคัดเลือกชุมชน

คุณธรรม/ชุมชนเครือข่ำยทำงวัฒนธรรม และผู ้ประกอบกำร 

ในพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ CPOT  

จ�ำนวน ๑๒๕ ชุมชน 

  ๓.๓.๘ ด�าเนินมาตรการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 การจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยว	

ในเชิงพื้นที่และเวลา ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

   (๑) ก�ำหนดขอบเขตและผังบริเวณพื้นที่สิ่งแวดล้อมของอุทยำนประวัติศำสตร์ทั้ง ๑๑ แห่ง 

รวมทั้งสร้ำงกำรรับรู้และกำรตระหนักรู้ต่ำง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมอุทยำนประวัติศำสตร ์

ได้ทรำบและมีส่วนร่วมในกำรช่วยดูแลรักษำสภำพแวดล้อมภำยในอุทยำนประวัติศำสตร์ ท้ังนี้ ได้ออกประกำศ  

เรื่อง กำรลด ละ เลิก กำรใช้ภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมในแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในกำรดูแล

ของกรมศิลปำกร ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเยี่ยมชมเป็นอย่ำงดี

   (๒) ก�ำหนดแนวทำงกำรอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและกำรใช้ประโยชน์จำกโบรำณสถำน โดยด�ำเนนิกำร 

ตำมระเบียบกรมศิลปำกร ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน 

ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องทั้งทำงด้ำนศิลปะ ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี 

   (๓) ขออนุญำตใช้ที่พักและพื้นที่ในโบรำณสถำน โดยควบคุมปริมำณนักท่องเท่ียว 

และผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมอุทยำนประวัติศำสตร์ ตลอดจนโบรำณสถำนอื่น ๆ  ให้เป็นไปด้วยควำมเหมำะสมตำมระเบียบ

กรมศิลปำกร ว่ำด้วยกำรขออนุญำตใช้ที่พักและพื้นที่โบรำณสถำน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ๓.๓.๙ ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์	 (ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ)	 จ�ำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ ๑) จัดอบรมพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

ยุคก่อนประวัติศำสตร์ เพ่ือยกระดับกำรท่องเที่ยวไปสู่นำนำชำติ รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงรำยได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ 

ให้เกิดกำรหมุนเวียน เกิดควำมม่ันคงในกำรด�ำรงอยู่ของประชำชน มั่งคั่งในรำยได้ เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีวิต  

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงยั่งยืน	 ๒)	 จัดท�ำคู ่มือเส้นทำงท่องเท่ียวเชื่อมโยงยุคก่อนประวัติศำสตร์  

เพื่อประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมให้นำนำชำติได้รับรู้ถึงสิ่งที่ดีงำมและต้องกำรกลับมำ

ท่องเที่ยวอีกครั้ง	และ ๓)	จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศำสตร์ 



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน308

	 	 ๓.๓.๑๐	 ด�าเนินโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวของภาคตะวันออก	 (พัฒนาและยกระดับชุมชน	

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ถนนสายวัฒนธรรม	ในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน)	จ�ำนวน ๘ จังหวัด ได้แก	่๑) จัดกิจกรรม

พัฒนำองค์ควำมรู้และยกระดับศักยภำพของบุคลำกรชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์สู่กำรบริหำร

จัดกำรอย่ำงยั่งยืน เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนกำรท่องเทีย่ว รวมทัง้เป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมกำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในรปูแบบใหม่ 

ให้สอดคล้องกับควำมสนใจของนักท่องเที่ยว	๒) พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นกำรน�ำ 

ทุนทำงวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ สร้ำงรำยได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น	๓) จัดกิจกรรม

สร้ำงสรรค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ตลำดวัฒนธรรม/ถนนสำยวัฒนธรรม ภำยใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนำ 

และปรบัปรงุภมิูทศัน์แหล่งท่องเทีย่วชมุชนของภำคตะวนัออกในกำรดงึดดูนกัท่องเทีย่ว	และ ๔) จัดมหกรรมท่องเทีย่ว 

ชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพำภำยใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่ 

	 	 ๓.๓.๑๑	 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ ่มชาติพันธุ ์	 (ภาคเหนือ)		

จ�ำนวน ๘ จงัหวดั ได้แก่	๑)	จัดประชมุสมัมนำประชำคมเพือ่ฟ้ืนฟวูฒันธรรม และประเพณท่ีีเป็นปัจจยัเอือ้และสนบัสนุน 

กำรท่องเทีย่วชมุชนชำติพนัธุ	์๒) จัดกจิกรรมพฒันำสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกและยกระดบัมำตรฐำนกำรบริกำรท่องเทีย่ว 

เช่น จดัท�ำป้ำยบอกเส้นทำง ป้ำยให้ข้อมลูควำมรูข้องสถำนท่ี จดัท�ำ Landmark บรเิวณพ้ืนท่ีแสดงควำมเป็นอตัลกัษณ์ 

ของชุมชนชำติพันธุ ์  จัดท�ำแผนที่แหล ่งท ่องเที่ยวในชุมชนชำติพันธุ ์  และจัดอบรมนักสื่อควำมหมำย 

ในชมุชนชำตพินัธุ ์กำรเป็นเจ้ำบ้ำนทีด่ ีและกำรให้บรกิำรนกัท่องเทีย่วตำมมำตรฐำนสำกล	๓) จดักจิกรรมกำรพฒันำ 

และยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม CPOT ผ่ำนกระบวนกำร 4 DNA	 ๔) จัดกิจกรรม 

กำรท่องเทีย่ว เทศกำลทำงวฒันธรรม ประเพณขีองชมุชนชำตพินัธุ	์๕) จดักจิกรรม FAM Trip ของนกัข่ำว นกัประชำสมัพนัธ์

รำยกำรท่องเที่ยว และตัวแทนบริษัททัวร	์๖) จัดท�ำข้อมูล คลิปไวรัล และสกู๊ปกำรท่องเท่ียวชุมชนกลุ่มชำติพันธุ์  

น�ำเสนอทำงรำยกำรท่องเที่ยวเผยแพร่ทำงสถำนีโทรทัศน์	 และ ๗) จัดกิจกรรมจัดท�ำ Webpage/Platform  

กำรท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชำติพันธุ์ภำคเหนือ 

	 	 ๓.๓.๑๒	 ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 อุทยานประวัติศาสตร์	 โบราณสถาน	

และแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรมและเป็นมรดกวัฒนธรรมท่ีส�ำคัญ 

ของชำติ เช่น ๑) พัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก	โดยบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบรำณสถำนด้ำนทิศตะวันตก  

บูรณะเสริมควำมมั่นคงโบรำณสถำนมรดกโลก และปรับปรุงระบบสำยไฟลงดินและระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยใน

อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย รวมถึงพัฒนำและเพิ่มศักยภำพศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว และก่อสร้ำงระบบ 

ก�ำจัดขยะปลอดมลพิษอุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย ตลอดจนก่อสร้ำงรั้วลวดตำข่ำยอุทยำนประวัติศำสตร์

ก�ำแพงเพชร ๒) พฒันำกลุม่ท่องเทีย่วอำรยธรรมล้ำนนำและกลุม่ชำตพินัธุ ์โดยพฒันำและปรับปรงุก�ำแพงคุม้เจ้ำหลวง

เมืองน่ำน จังหวัดน่ำน ๓) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศำสนำ วัฒนธรรม และอำรยธรรม โดยอนุรักษ์และพัฒนำ

ปรำสำทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว	๔) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ ศำสนำ และวัฒนธรรม  

โดยอนุรักษ์และพัฒนำโบรำณสถำน พระวิหำร และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติต่ำง ๆ ๕) ส่งเสริมและพัฒนำ 

กำรท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศำสตร์ โดยจัดตั้งศูนย์กำรวิจัยโบรำณคดีบ้ำนเชียง จังหวัดอุดรธำนี และพัฒนำระบบ

สำธำรณูปโภค ระบบประปำ และระบบไฟฟ้ำ อุทยำนประวัติศำสตร์ภูพระบำท จังหวัดอุดรธำนี ๖) ส่งเสริม 

และพฒันำกำรท่องเทีย่วอำรยธรรมอสีำนใต้ โดยพัฒนำและเพิม่ศกัยภำพกำรจดัแสดงนทิรรศกำรถำวรพิพธิภัณฑสถำน 

แห่งชำติอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี และ ๗) ยกระดับมำตรฐำนบริกำรและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง 

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภำค โดยบูรณะวิหำรหลวง วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

และปรับปรุงและพัฒนำพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำน	ี



309รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๓.๔	 การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 

	 	 ๓.๔.๑	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)	ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ 

เรื่องกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำเงินบำท จ�ำนวน ๑,๒๘๓ รำย และมีประสบกำรณ  ์

และสำมำรถใช้เครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน จ�ำนวน ๗๓๕ รำย 

	 	 ๓.๔.๒	 เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านกฎหมายเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ผูป้ระกอบการ	SMEs	

และประชาชนทั่วไป	 ผ่ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู ่ SMEs และกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

ในรปูแบบต่ำง ๆ  รวมทัง้ประชำสมัพันธ์กจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบกจิกำร SMEs ท้ังนี ้ตัง้แต่ปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีผู้เข้ำรับกำรอบรมรวมจ�ำนวน ๙,๗๙๔ คน มีรำยละเอียด ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโครงกำรบังคับคดีสัญจร เสริมสร้ำงควำมรู้กฎหมำย 

ด้ำนกำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้และกฎหมำยด้ำนกำรบังคับคดีในกำรลงพื้นท่ีให้ควำมรู้กับประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย 

เครือข่ำยบังคับคดี และวิทยำกรตัวคูณ ผู้น�ำชุมชน ผู้ประกอบกำร SMEs และหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน  

จ�ำนวน ๑๑๖ ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ�ำนวน ๙,๒๑๑ คน

	 	 	 (๒)	 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ

ล้มละลำย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรูปแบบกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัต ิ

ดังกล่ำว หมวด ๓/๒ กระบวนพิจำรณำเก่ียวกับกำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้ท่ีเป็น SMEs ลักษณะของแผนฟื้นฟ ู

กิจกำรส�ำเร็จรูปและขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำร และรับฟังควำมคิดเห็นและระดมควำมคิดจำกผู้ประกอบกำร SMEs 

และทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยต้ังแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๓-มีนำคม ๒๕๖๔ ได้จัดโครงกำรในพื้นที่ส่วนกลำง 

และส่วนภูมิภำค ในเขตกรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค จ�ำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ภูเก็ต นนทบุรี ตรัง ชลบุรี ชุมพร เลย และพิษณุโลก มีผู้เข้ำร่วมอบรม จ�ำนวน ๕๘๓ คน

เรื่องที่	๔	การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

	 ๔.๑	 การจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน�้าและคุณภาพดินตาม	Agri-Map

	 	 ๔.๑.๑	 จัดท�าฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ 

   (๑) ส�ำรวจและวเิครำะห์ทำงเศรษฐกจิเพือ่สนบัสนนุเขตเกษตรเศรษฐกจิ ส�ำรวจจดัท�ำฐำนข้อมลู 

พืชเศรษฐกิจ ส�ำรวจและจัดท�ำเขตกำรใช้ที่ดินส�ำหรับพืชเศรษฐกิจ ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่สภำพกำรใช้ที่ดิน 

ป รั บ ป รุ ง ข ้ อ มู ล เ ข ต ท่ี เ ห ม ำ ะ ส ม ส� ำ ห รั บ 

กำรปลกูพืชเศรษฐกจิตำมประกำศกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ จัดท�ำฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรบริหำร

จดักำรพืน้ทีเ่กษตรกรรม (Zoning) จดัท�ำแผนทีเ่กษตร 

เพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map 

Online) และสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลเขต 

ควำมเหมำะสมพืชเศรษฐกิจเชิงแผนที่ ๕ ชนิดพืช 

ได้แก่ ข้ำวนำปรัง มันส�ำปะหลัง ปำล์มน�้ำมัน 

สับปะรดโรงงำน และไม้โตเร็วสกุลอะเคเซีย  

(Acacia species)



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน310

   (๒) อบรมถ่ำยทอดควำมรู ้และศึกษำดูงำนกำรปลูกพืชทำงเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกร  

จ�ำนวน ๑,๐๐๓ รำย และสนบัสนนุปัจจยักำรผลติต้นแบบทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรปรบัเปลีย่นกำรผลติในพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมำะสม 

จ�ำนวน ๑,๔๓๗ ไร่ 

   (๓) บริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นท่ี 

ที่ไม่เหมำะสมให้เกิดประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรในกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ�ำนวน ๑๐๘ ไร่

   (๔) ศึกษำและวิ เครำะห ์เศรษฐกิจสินค ้ำเกษตรที่ เหมำะสมกับศักยภำพของพื้นที่ 

และเพิม่โอกำสทำงเศรษฐกจิ รวมทัง้จดัท�ำข้อเสนอแนะเชงินโยบำยและมำตรกำรทีส่อดคล้องเหมำะสมกบัศกัยภำพ

ของพื้นที่

	 	 ๔.๑.๒	 จัดท�าทะเบียนแหล่งน�้าเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง ส�ำหรับกำรประมวลผล  

จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล ระบบกำรน�ำเข้ำข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลแหล่งน�้ำและทำงน�้ำของหน่วยงำนภำครัฐ 

และเอกชน รวมถงึระบบกำรเชือ่มโยงกบัระบบคลงัข้อมลูของศนูย์อ�ำนวยกำรน�ำ้แห่งชำต ิเพือ่ใช้ในกำรบรหิำรจดักำร

ทรัพยำกรน�้ำในภำพรวมของประเทศ และแก้ไขปัญหำข้อมูลไม่รวมศูนย์ของข้อมูลแหล่งน�้ำธรรมชำติ ๓ ประเภท 

ประกอบด้วย ๑) แหล่งน�้ำขนำดเล็ก คือ แหล่งน�้ำที่มีขนำดน้อยกว่ำ ๒ ล้ำนลูกบำศก์เมตร จ�ำนวน ๑๔๒,๒๓๔ แห่ง  

๒) แหล่งน�ำ้ขนำดกลำง คอื แหล่งน�ำ้ทีม่ขีนำด ๒-๑๐๐ ล้ำนลกูบำศก์เมตร จ�ำนวน ๖๕๙ แห่ง และ ๓) แหล่งน�ำ้ขนำดใหญ่ 

คือ แหล่งน�้ำที่มีขนำดมำกกว่ำ ๑๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร จ�ำนวน ๓๘ แห่ง ซ่ึงมีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด  

๑๐ หน่วยงำน ทัง้นี ้การจัดท�าระบบทะเบียนแหล่งน�า้	(Thai	Water	Resources)	จะน�าไปเชือ่มโยงกบัระบบอืน่ ๆ  

ดังนี้ ๑) ระบบ	 Thai	 Water	 Plan เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนงำนโครงกำรกำรติดตำมและวิเครำะห ์

ผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรด้ำนทรัพยำกรน�้ำ ๒) ระบบ	National	Thai	Water เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์น�้ำ  

กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์น�ำ้ในปัจจุบนัและคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้เพือ่ให้กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้มปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

๓) ระบบขึน้ทะเบยีนองค์กรผูใ้ช้น�า้	(Thai	Water	User	Organization) เพือ่บรหิำรจดักำรกำรใช้น�ำ้ทัง้ภำคเกษตรกรรม 

อุตสำหกรรม และพำณิชยกรรม ๔) ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน�้าจังหวัด เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 

ในจังหวัดนั้น ๆ มีควำมชัดเจนและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และ ๕) ระบบ	Thai	Water	Assessment	เพื่อติดตำม

และประเมินผลด้ำนน�้ำของประเทศไทย

	 	 ๔.๑.๓	 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปล่ียน

การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม	 Agri-Map	 โดยส่งเสริม 

กำรท�ำเกษตรผสมผสำนในพื้นที่ที่ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว 

ให้เหมำะสมกับพื้นที่ จ�ำนวน ๙๐,๐๐๐ ไร่

  ๔.๑.๔	 ส ่งเสริมเกษตรเชิงรุกด ้านการประมง  

โ ด ย ส� ำ ร ว จ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม ข อ ง เ ก ษ ต ร  

จ�ำนวน ๑,๙๐๐ ไร่/รำย ให้ค�ำแนะน�ำและถ่ำยทอดควำมรู้ 

ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จ�ำนวน ๑,๙๐๐ รำย และสนับสนุน

ปัจจยักำรผลิต จ�ำนวน ๑,๕๓๐ รำย รวมถงึตดิตำมและประเมนิผล 

เกษตรกรรำยเก่ำ ปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๕,๐๐๐ รำย และเกษตรกร

รำยใหม่ ปี ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๑,๐๗๕ รำย 

	 	 ๔.๑.๕	 ควบคุมปริมาณการผลิต โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปลูกแทน ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยน

ไปปลูกยำงพันธุ์ดี จ�ำนวน ๗๖,๗๘๗.๐๕ ไร่ และปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น จ�ำนวน ๘๐,๙๐๕.๓๐ ไร่ 

ส่งเสริมเกษตร
ผสมผสำน

ในพื้นที่ที่ ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว
ให้เหมำะสมกับพื้นที่

๙๐,๐๐๐ ไร่



311รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๔.๒	 การสร้างหลกัประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร	โดยก�ำหนดเป้ำหมำย “รำยได้” จำกพชืด้วยกำรชดเชย 

“ประกันรำยได้” และด�ำเนินกำร “ประกันภัยสินค้ำเกษตร” รวมทั้งส่งเสริม “เกษตรพันธสัญญำ” ดังนี้

	 	 ๔.๒.๑	 ข้าว

	   (๑) ด�ำเนินโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรผลติและเข้ำถงึระบบประกนัภยัได้อย่ำงท่ัวถึง รวมท้ังได้รบัควำมคุม้ครองจำกภัยพบัิต ิ๘ ภยั ตลอดฤดกูำรผลิต 

ได้แก่ ๑) ภัยน�้ำท่วม/ฝนตกหนัก ๒) ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ๓) ลมพำยุ/พำยุไต้ฝุ่น ๔) ภัยอำกำศหนำว/

น�้ำค้ำงแข็ง ๕) ลูกเห็บ ๖) ไฟไหม้ ๗) ช้ำงป่ำ และ ๘) ภัยศัตรูพืช/โรคระบำด โดยพิจำรณำสินไหมทดแทน 

จ่ำยตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีกำรผลติ ๒๕๖๓ 

มีเกษตรกรเข ้ำร ่วมโครงกำร จ�ำนวน ๓,๔๖๐,๓๓๕ รำย  

พื้นที่เอำประกัน จ�ำนวน ๔๔,๓๘๓,๓๘๖.๕๐ ไร่ จ่ำยค่ำสินไหม 

จ�ำนวน ๕๒๐.๖๓ ล้ำนบำท และปีกำรผลิต ๒๕๖๔ มีเกษตรกร 

เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๓,๖๐๓,๙๔๐ รำย พืน้ทีเ่อำประกนั จ�ำนวน 

๔๓,๕๓๐,๕๖๗.๒๕ ไร่ 

	 	 	 (๒) ด�ำเนนิโครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกร 

ผู้ปลูกข้ำวนำปี ปี ๒๕๖๓/๖๔ และมำตรกำรคู่ขนำนโครงกำรฯ 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวและป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ 

ไม ่ให้ประสบปัญหำขำดทุน มีผลกำรด�ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้

โครงการ/มาตรการ ผลการด�าเนินงาน

(๑)	โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปี	๒๕๖๓/๖๔

- กลุม่เป้ำหมำยเป็นเกษตรกรทีข่ึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลกูข้ำว ปี ๒๕๖๓/๖๔ 

ซึ่งก�ำหนดให้ใช้วันเก็บเกี่ยวแต่ละแปลงเป็นวันใช้สิทธิ์ค�ำนวณชดเชยส่วนต่ำง 

- ประกันรำยได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ควำมชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๕  

และก�ำหนดรำคำประกันรำยได้ ดังนี้ 

ชนิดข้าว
ราคาประกันรายได้	

(บาทต่อตัน)
ครัวเรือนละ
ไม่เกิน	(ตัน)

ข้ำวเปลือกหอมมะลิ ๑๕,๐๐๐ ๑๔

ข้ำวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ ๑๖

ข้ำวเปลือกเจ้ำ ๑๐,๐๐๐ ๓๐

ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำนี ๑๑,๐๐๐ ๒๕

ข้ำวเปลือกเหนียว ๑๒,๐๐๐ ๑๖

- ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ำยเงินชดเชย

ส่วนต่ำงให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๔,๖๘๗,๘๐๒ ครวัเรอืน เป็นเงนิจ�ำนวน 

๔๘,๑๗๖.๘๓ ล้ำนบำท 

โครงกำรประกันภัย
ข้ำวนำปี

เกษตรกรเข้ำร่วม ๓.๔๖ ล้ำนรำย
พื้นที่เอำประกัน ๔๔.๓๘ ล้ำนไร่

จ่ำยค่ำสินไหม ๕๒๐.๖๓ ล้ำนบำท
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โครงการ/มาตรการ ผลการด�าเนินงาน

(๒)	มาตรการคู่ขนานโครงการฯ

 ๑) โครงกำรสินเชื่อชะลอ
กำรขำยข้ำวเปลือกนำปี 
ปีกำรผลิต ๒๕๖๓/๖๔

- ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรต้องข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลกูข้ำว ปีกำรผลติ ๒๕๖๓/๖๔ 

กบักรมส่งเสรมิกำรเกษตรและเกบ็ข้ำวเปลอืกไว้ในยุง้ฉำงของตนเองเท่ำนัน้ 

วงเงินกู้เกษตรกรรำยละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท จ�ำนวน ๓๑๐,๗๕๔ รำย 

จ�ำนวนเงนิกู้ ๑๘,๓๒๖.๔๒ ล้ำนบำท คิดเป็นข้ำวเปลอืก จ�ำนวน ๑,๘๑๓,๔๕๙.๑ ตนั 

มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ ๑) ด้ำนเกษตรกร จ�ำนวน ๓๑๐,๖๗๑ รำย  

จ�ำนวนเงนิกู้ ๑๖,๘๘๘.๒๙ ล้ำนบำท ปริมำณข้ำวเปลือก จ�ำนวน ๑,๖๕๓,๐๗๓.๒๐ ตนั 

และ ๒) ด้ำนสถำบันเกษตรกร จ�ำนวน ๘๓ รำย จ�ำนวนเงินกู้ ๑,๔๓๘.๑๓ ล้ำนบำท 

ปริมำณข้ำวเปลือก จ�ำนวน ๑๖๐,๓๘๕.๙๐ ตัน	

 ๒) โครงกำรสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้ำวและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
โดยสถำบันเกษตรกร 

- จ่ำยเงินกู้แล้ว จ�ำนวน ๘๕ รำย คิดเป็นข้ำวเปลือก จ�ำนวน ๐.๕๒๒ ล้ำนตัน

 ๓) โครงกำรชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเก็บสต๊อก

- มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๒๕๖ รำย ด�ำเนินกำรเก็บสต๊อกแล้ว  
จ�ำนวน ๓.๑๒๗ ล้ำนตัน

 	 ๔.๒.๒	 ยางพารา	ได้ด�ำเนนิโครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกรชำวสวนยำง ระยะที ่๒ มเีกษตรกรชำวสวนยำง 

ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๑,๓๐๖,๔๓๒ รำย และคนกรีดยำง จ�ำนวน ๑๔๗,๕๓๗ รำย

  ๔.๒.๓	 อ้อย

	 	 	 (๑) ด�ำเนินโครงกำรเงินช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่อ้อยเพื่อซ้ือปัจจัยกำรผลิต ฤดูกำรผลิต 

ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ เพื่อเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อยท่ีข้ึนทะเบียนถูกต้อง 

ตำมพระรำชบัญญัติอ ้อยและน�้ำตำลทรำย พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นคู ่สัญญำกับโรงงำนหรือมีกำรส่งอ้อย 

ผ่ำนหวัหน้ำกลุม่ชำวไร่อ้อยก่อนเปิดหบีอ้อย วงเงนิ ๖,๕๐๐ ล้ำนบำท อตัรำตนัละ ๘๕ บำท รำยละไม่เกนิ ๕,๐๐๐ ตนั 

ช่วยเหลือเฉพำะชำวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้ำโรงงำนทุกตันอ้อย วงเงิน ๓,๕๐๐ ล้ำนบำท อัตรำตันละ ๙๒ บำท  

โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๑๙๐,๑๐๔ รำย เป็นเงิน ๙,๗๗๙.๔๘๔ ล้ำนบำท 

	 	 	 (๒) ด�ำเนินโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM
2.5

 ฤดูกำรผลิต 

ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ภำยในกรอบวงเงิน ๖,๐๖๕.๕๕ ล้ำนบำท มเีกษตรกรชำวไร่อ้อยทีต่ดัอ้อยสดส่งโรงงำนน�ำ้ตำล โรงงำน

ผลิตน�้ำตำลทรำยแดง และโรงงำนผลิตเอทำนอลที่มีสิทธิ์ได้รับกำรช่วยเหลือตำมโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๒๒,๖๑๓ รำย 

ปริมำณอ้อยสดส่งโรงงำน จ�ำนวน ๔๙,๔๔๘,๕๙๑ ตัน โดยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ได้โอนเงินช่วยเหลือ 

ให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM
2.5

 แล้ว จ�ำนวน ๑๒๐,๒๒๘ รำย เป็นเงินจ�ำนวน ๕,๗๓๘.๑๗ ล้ำนบำท 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๔.๒.๔	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	

   (๑) ด�ำเนินโครงกำรประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถบริหำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรผลิตและเข้ำถึงระบบประกันภัยได้อย่ำงทั่วถึงและได้รับควำมคุ้มครองจำกภัยพิบัติ ๘ ภัย  

ตลอดฤดูกำรผลิต ได้แก่ ๑) ภัยน�้ำท่วม/ฝนตกหนัก ๒) ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ๓) ลมพำยุ/พำยุไต้ฝุ ่น  

๔) ภัยอำกำศหนำว/น�้ำค้ำงแข็ง ๕) ลูกเห็บ ๖) ไฟไหม้ ๗) ช้ำงป่ำ 

และ ๘) ภัยศัตรูพืช/โรคระบำด โดยพิจำรณำสินไหมทดแทน 

จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลั งว่ำด ้ วย เ งิน ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีกำรผลิต ๒๕๖๓  

มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๑๒๐,๖๙๓ รำย พื้นที่เอำประกัน 

จ�ำนวน ๒,๑๓๙,๓๖๐.๒๕ ไร่ จ่ำยค่ำสนิไหม จ�ำนวน ๓๔.๓๔ ล้ำนบำท 

และปีกำรผลิต ๒๕๖๔ มีเกษตรกร เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 

๘๒,๔๔๘ รำย พื้นที่เอำประกัน จ�ำนวน ๑,๔๘๘,๑๕๐.๕๐ ไร่  

ปัจจุบันยังไม่มีกำรจ่ำยค่ำสินไหม 

   (๒) ด�ำเนินโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู ้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔  

วงเงิน ๑,๙๑๒.๒๑ ล้ำนบำท เพ่ือประกนัรำยได้ข้ำวโพดเลีย้งสตัว์เมลด็ ณ ควำมช้ืนร้อยละ ๑๔.๕ กิโลกรมัละ ๘.๕๐ บำท 

ครัวเรือนละไม่เกิน ๓๐ ไร่ และมำตรกำรคู่ขนำนโครงกำรฯ มีผลกำรด�ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้ 

โครงการ/มาตรการ ผลการด�าเนินงาน

(๑)	โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	
ปี	๒๕๖๓/๖๔

ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๓๓๗,๙๘๑ ครัวเรือน 
เป็นเงิน ๑,๒๓๓.๒๔๙ ล้ำนบำท

(๒)	มาตรการคู่ขนานโครงการฯ

โครงกำรสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
โดยสถำบันเกษตรกร ปี ๒๕๖๓/๖๔

จ่ำยสินเชื่อแล้ว จ�ำนวน ๒๓ สัญญำ จ�ำนวนเงิน ๔๑๐.๓๐ ล้ำนบำท

	 	 ๔.๒.๕	 ปาล์มน�้ามัน	

	 	 	 (๑) ด�ำเนนิโครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกรชำวสวนปำล์มน�ำ้มนั ปี ๒๕๖๔ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีกำรด�ำเนินโครงกำร เช่น ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

ได้รับเงินชดเชยตำมพื้นที่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๕ ไร่ (อำยุปำล์ม ๓ ปีขึ้นไป) และรำคำเป้ำหมำย 

ผลปำล์มทะลำย (คุณภำพน�้ำมันร้อยละ ๑๘) กิโลกรัมละ ๔ บำท รวมทั้งก�ำหนดรำคำตลำดอ้ำงอิงส�ำหรับ 

กำรจ่ำยเงินประกันรำยได้ ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังไม่มีกำรจ่ำยเงินชดเชยส่วนต่ำงให้แก่เกษตรกร เนื่องจำกรำคำตลำดอ้ำงอิง 

สูงกว่ำรำคำเป้ำหมำย (๔ บำทต่อกิโลกรัม) 

	 	 	 (๒) ผลักดันกำรส่งออกน�้ำมันปำล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินในประเทศให้เข้ำสู่ระดับสมดุล  

และเพ่ือยกระดับรำคำผลปำล์มทะลำยให้สูงข้ึน ส่งผลให้รำคำปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มมีเสถียรภำพ  

รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุนค่ำบริหำรจัดกำรส่งออกน�้ำมันปำล์มดิบ  

และ/หรือน�้ำมันเน้ือในเมล็ดปำล์มดิบ ปริมำณรวม ๓๐๐,๐๐๐ ตัน กิโลกรัมละ ๒ บำท โดยปัจจุบันสนับสนุน 

ค่ำบริหำรจัดกำรส่งออกฯ จ�ำนวน ๕๔,๕๘๓.๑๔ ตัน วงเงิน ๑๐๙.๑๗ ล้ำนบำท

โครงกำรประกันภัย
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์

เกษตรกรเข้ำร่วม ๑๒๐,๖๙๓ รำย  
พื้นที่เอำประกัน ๒.๑๔ ล้ำนไร่  

จ่ำยค่ำสินไหม ๓๔.๓๔ ล้ำนบำท
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  ๔.๒.๖	 มันส�าปะหลัง	 ด�ำเนินโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๖๔  

วงเงิน ๙,๗๘๘.๙๓ ล้ำนบำท โดยประกันรำยได้หัวมันส�ำปะหลังสดเชื้อแป้งร้อยละ ๒๕ กิโลกรัมละ ๒.๕๐ บำท  

ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๐๐ ตัน และไม่ซ�้ำแปลง และมำตรกำรคู่ขนำนโครงกำรฯ มีผลกำรด�ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้ 

โครงการ/มาตรการ ผลการด�าเนินงาน

(๑)	โครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกมันส�าปะหลัง	ปี	๒๕๖๓/๖๔

ธ.ก.ส. ได้จ่ำยเงนิชดเชยส่วนต่ำงให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๔๖๙,๖๘๗ ครัวเรอืน  

เป็นเงิน ๓,๐๕๗.๖๖๒ ล้ำนบำท

(๒)	มาตรการคู่ขนานโครงการฯ

  ๑) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรเพำะปลูกมันส�ำปะหลัง

จ่ำยเงินสินเชื่อให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๒๕๐ รำย เป็นเงิน ๓๔.๑๑ ล้ำนบำท

 ๒) โครงกำรสินเชื่อเพื่อรวบรวม

มันส�ำปะหลังและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

โดยสถำบันเกษตรกร

จ่ำยเงินสินเชื่อให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๖ รำย เป็นเงิน ๒๓.๓๐ ล้ำนบำท

	 ๔.๓	 การท�าเกษตรยุคใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต

	 	 ๔.๓.๑	 ส ่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  

โดยพัฒนำระบบกำรแสดงผลข้อมูลกำรจัดกำรระบบกำรปลูกข้ำว ได้แก่ เทคโนโลยีกำรจัดกำรน�้ำอย่ำงประหยัด 

โดยใช้ท่อน�้ำอัจฉริยะ และเทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบกำรผลิตข้ำวเพื่อลดต้นทุน 
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  ๔.๓.๒	 ส่งเสรมิการท�าระบบฟาร์มอจัฉรยิะ	

โดยเตรียมควำมพร้อมของแปลงต้นแบบ จ�ำนวน ๖ แห่ง 

ด�ำเนินกำรในพื้นที่  ๘ จังหวัด (๗ ชนิดพืช) ได ้แก  ่

๑) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะกำรผลิตมะม่วงนอกฤดู 

จงัหวดัชยัภมูแิละอดุรธำน ี๒) แปลงเรียนรูเ้กษตรอจัฉรยิะ 

กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนำและข้ำวโพดหวำน  

จังหวัดนครสวรรค์ ๓) แปลงเรียนรู ้เกษตรอัจฉริยะ 

ปำล์มน�ำ้มนั จังหวดักระบีแ่ละสรุำษฎร์ธำน ี๔) แปลงเรยีนรู้ 

กำรประยกุต์ใช้ smart sensors และ IoTs ในกำรผลติทุเรยีน

จงัหวดัจนัทบรุ ี๕) แปลงเรยีนรู้เกษตรอจัฉรยิะอ้อยโรงงำน  

จังหวัดนครรำชสีมำ และ ๖) โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ 

ส�ำหรับกำรผลิตพืช (มะเขือเทศ) จังหวัดระยอง 

	 	 ๔.๓.๓	 ด�าเนินโครงการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	 (Smart	 Farm)  

โดยผ่ำนกลไกผูป้ระกอบกำร Agriculture System Integrator (ASI) ด�ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยด้ีำนเกษตรอจัฉรยิะ 

ให้เกษตรแกนน�ำเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมโยง เผยแพร่ และส่งต่อควำมรู ้และเทคโนโลยีให้แก่สมำชิกใหม  ่

หรือผู้ที่มีควำมสนใจให้สำมำรถพึ่งพำตนเองในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรได้อย่ำงถำวร เพิ่มควำมสำมำรถ 

ในกำรบริหำรจัดกำรแปลงได้อย่ำงแม่นย�ำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตลดต้นทุน ลดกำรใช้แรงงำนและเพิ่มรำยได้ 

ซึ่งมีเกษตรกรแกนน�ำได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน ๒,๑๖๓ รำย โดยมีเทคโนโลยีที่น�ำไปใช้ในกำรถ่ำยทอด 

ได้แก่ ๑) ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ำยไร้สำย (Wireless sensor network for Management  

and Remote Control: WiMaRC) ๒) กำรใช้โดรน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเกษตร ๓) เทคโนโลยี 

โรงเรอืนเพำะปลกูพชืและกำรบรหิำรจัดกำรแบบครบวงจร 

๔) แอปพลิเคชันเพื่อกำรเกษตร และ ๕) เทคโนโลยี 

กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อจัดกำรน�้ำ ทั้งนี้ กำรพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีเป็นกลไกส�ำคัญในกำรเชื่อมโยง

เทคโนโลยสีมยัใหม่ไปสูเ่กษตรกรซึง่ม ีASI จ�ำนวน ๑๙ รำย 

ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

	 ๔.๔	 การส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด	

	 	 ๔.๔.๑	 ส่งเสริมการใช้ยางพาราในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือถนนยางพาราทั่วประเทศ	

โดยกำรใช้แผ่นยำงธรรมชำติครอบก�ำแพงคอนกรตี (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลกัน�าทางยางธรรมชาติ	

(Rubber Guide Post: RGP)	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป

จำกยำงพำรำเพ่ือเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 

สำมำรถลดแรงปะทะหำกขับรถชนช่วยลดควำมสูญเสีย

จำกอบุติัเหตุทัง้ชวีติและทรัพย์สนิ รวมทัง้เป็นกำรช่วยเหลอื 

เกษตรกรชำวสวนยำงในกำรยกระดับรำคำยำงพำรำ 

และระบำยผลผลิตยำงพำรำที่ มี เป ็นจ� ำนวนมำก 

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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	 	 ๔.๔.๒	 ส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 บี	 ๑๐ โดยก�ำหนดให้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๑๐  

(น�้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล ร้อยละ ๑๐) เป็นน�้ำมันดีเซลพื้นฐำนของประเทศและเปลี่ยนช่ือเป็นน�้ำมันดีเซล

หมุนเร็วธรรมดำทดแทนน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ เพื่อส่งเสริมปริมำณกำรใช้ไบโอดีเซลที่ผลิตจำกน�้ำมันปำล์มดิบ 

ในประเทศให้มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษำเสถียรภำพระดับรำคำน�้ำมันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) 

ของประเทศ ซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันให้มีรำยได้ที่มั่นคงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำก  

โดยตั้งแต ่วันที่  ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ มีปริมำณกำรใช ้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  

บี ๑๐ เฉล่ีย ๒๒.๕๓ ล้ำนลิตรต่อวัน (รวม ๘,๒๔๖ ล้ำนลิตร) และมีปริมำณกำรผลิตไบโอดีเซล (บี ๑๐๐)  

เฉลี่ย ๔.๘๘ ล้ำนลิตรต่อวัน 

	 	 ๔.๔.๓	 สนับสนุนโครงการ	“เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่ำงจังหวัดระนอง 

บรุรีมัย์ และกระบี ่โดยจดัเครือ่งบนิล�ำเลยีงแบบที ่๘ (C-130) ในกำรช่วยล�ำเลยีงสนิค้ำและผลติภณัฑ์ทำงกำรเกษตร 

เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่ำงจังหวัดและสนับสนุนและคัดเลือกพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเพื่อจ�าหน่ายและกระจายผลผลิต

ทางการเกษตร	(Drop	Point)	ซึง่สำมำรถสนบัสนนุพืน้ทีก่ระจำยสนิค้ำได้ จ�ำนวน ๔๒ พืน้ที ่และสำมำรถสนบัสนนุ 

เป็นพื้นที่น�ำร่องในกำรกระจำยผลผลิตทำงกำรเกษตรในข้ันต้น จ�ำนวน ๖ พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  

เชียงรำย นครสวรรค์ สุรำษฎร์ธำนี กระบี่ และสงขลำ รวมทั้งรับซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตรจำกเกษตรกร  

เช่น ผลผลิตทำงกำรปศุสัตว์ กำรประมง ผักและผลไม้ตำมฤดูกำล ผลิตภัณฑ์นม ไข่ สินค้ำเกษตรอินทรีย์  

และผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส�ำคัญอื่น ๆ 

	 ๔.๕	 การเร่งศกึษาวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยสี�าหรบักญัชา	กญัชง	และพชืสมนุไพรเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์

ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์

	 	 ๔.๕.๑	 พัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา		

โดยก่อสร้ำงอำคำรวิจัยกัญชำเพื่อรองรับกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตกัญชำ  

และผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรำย 

	 	 ๔.๕.๒	 เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชา	กัญชง	ใช้เป็น	“สมุนไพร”	ทางการแพทย์	พร้อมต่อยอด	

สู่พืชเศรษฐกิจ	สามารถปลูกและน�าไปผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้

   (๑)	 ขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์	ได้แก่ 

๑) ปรบัปรงุพระรำชบญัญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เ พ่ือ ให ้ สำมำรถน� ำกัญชำมำใช ้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 

และกำรศึกษำวิจัยและออกกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์

สุขภำพจำกกัญชำ กัญชง จ�ำนวน ๑๙ ฉบับ และ ๒) จัดตั้งสถำบัน 

กัญชำทำงกำรแพทย ์ เ พ่ือเป ็นหน่วยงำนประสำนระหว่ำง 

ภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ภำครัฐและภำคเอกชน 

ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย ์ให ้ เกิดผล 

เป็นรูปธรรม 

เร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำ

กัญชำ กัญชง
ใช้เป็น “สมุนไพร”
ทำงกำรแพทย์
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

มีโรงพยำบำลที่จัดบริกำร

คลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
แบบบูรณำกำร ๗๖๑ แห่ง

ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำ
๗๖,๓๔๔ คน

	 	 	 (๒) ศกึษาวจัิย	ได้แก่	๑) พัฒนำศกัยภำพห้องปฏบัิตกิำรในกำรตรวจหำสำรส�ำคญัในพชืกญัชำ 
สำรสกัดกัญชำ และผลิตภัณฑ์กัญชำ จนได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 17025: 2017 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
สร้ำงควำมมัน่ใจให้ประชำชนว่ำได้รบัผลติภณัฑ์จำกกญัชำทีม่คีณุภำพและควำมปลอดภัย และ ๒) ศกึษำวจิยัต�ำรบัยำ 
ทำงกำรแพทย์แผนไทยที่มีกัญชำเป็นส่วนผสม จ�ำนวน ๑๖ ต�ำรับ ได้แก่ ยำน�้ำมันสนั่นไตรภพ ยำอัคคินีวคณะ  
ยำแก้ลมขึน้เบือ้งสูง ยำศขุไสยำศน์ ยำไฟอำวธุ ยำแก้ลมเนำวนำรวีำโย ยำแก้สัณฑฆำต กล่อนแห้ง ยำแก้นอนไม่หลบั/ 
ยำแก้ไข้ผอมเหลือง ยำแก้โรคจิต ยำอัมฤตโอสถ ยำไพสำลี ยำอไภยสำลี ยำท�ำลำยพระสุเมรุ ยำแก้ลมแก้เส้น  
ยำทัพยำธิคุณ และยำทำริดสีดวงทวำรหนักและโรคผิวหนัง 
	 	 	 (๓)	 ส่งเสริมกญัชาให้เป็นพชืเศรษฐกจิ	ได้แก่ ๑) พฒันำกำรเพำะปลกูกัญชำเกรดทำงกำรแพทย์ 
ในโรงเรอืน (Greenhouse) และกลำงแจ้ง (Outdoor) ทีอ่�ำเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรุ ีเพือ่ให้ได้ผลผลติจำกกัญชำ
หลำกหลำยสำยพนัธุ ์พร้อมศึกษำและพฒันำวธิกีำรเพำะปลกูให้เหมำะสมกบัประเทศไทย ช่วยให้ผูป่้วยและประชำชน 
เข้ำถึงยำจำกสำรสกัดกัญชำเพ่ิมขึ้น	๒) ร่วมกับเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชำเพื่อสร้ำงต้นแบบหลักเกณฑ ์
ควำมร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชำแห้งทำงกำรแพทย์ที่เป็นเชิงพำณิชย์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในกำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยำจำกกัญชำและผลิตภัณฑ์จำกกัญชำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้กัญชำเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ที่สร้ำงประโยชน์ต่อสังคมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทำนท้ังระบบอย่ำงยั่งยืน	 และ ๓) ขยำยพื้นท่ีเพำะปลูก โดยปัจจุบัน 
มผีูไ้ด้รับอนญุำตให้ปลกูกญัชำ จ�ำนวน ๕๗๑ แห่ง ในพืน้ที ่๑.๖ ล้ำนตำรำงเมตร ด�ำเนนิกำรในรปูแบบของวสิำหกจิชมุชน 
ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลเพื่อส่งให้กับโรงพยำบำลท่ีมีโรงงำนผลิตยำสมุนไพร และมีกำรน�ำร่อง 
ปลูกกัญชำ จ�ำนวน ๖ ต้น ที่บ้ำนโศกนำค ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือ “โนนมำลัยโมเดล” 
ซึ่งสมำชิกของวิสำหกิจชุมชนจะได้ปลูกกัญชำครัวเรือนละ ๖ ต้น 
	 	 	 (๔)	 จดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์	
แบบบูรณาการ เป็นกำรคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค จ่ำยยำ 
และให้ค�ำปรึกษำแก่ผู ้ป่วยที่ต้องใช้ยำกัญชำปรุงผสม โดยได้มี 
กำรหำรือร่วมกันระหว่ำงแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย 
และหมอ พ้ืนบ ้ ำนตำมแนวทำง ท่ีกระทรวงสำธำรณสุ ข 
และสภำวิชำชีพก�ำหนด ทั้งนี้ มีโรงพยำบำลที่จัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร จ�ำนวน ๗๖๑ แห ่ง  
มีผู้ป่วยได้รับกำรรักษำ จ�ำนวน ๗๖,๓๔๔ คน 
	 	 ๔.๕.๓	 ด�าเนินโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์	 โดยวิจัยและพัฒนำ ดังนี้  
๑) พฒันำสำยพนัธุข์องกญัชำ กญัชงสำยพนัธุไ์ทย กำรคดัเลอืกพนัธุโ์ดยใช้ DNA กำรขยำยพนัธุโ์ดยกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่ 
เพือ่เพิม่ปริมำณสำรสกดั CBD (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydrocannabinol) ส�ำหรบัใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 
๒) พัฒนำมำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสำรส�ำคัญ บริกำรวิเครำะห์ทดสอบด้ำนกัญชำ กัญชง สำรสกัดกัญชำ  
และผลติภณัฑ์กญัชำด้วยวธิทีีเ่ป็นมำตรฐำน กำรวเิครำะห์สำรส�ำคญัในพชืสกลุกญัชำ ๓) พฒันำนวตักรรมเพือ่กำรรกัษำโรค 
เช ่น  พัฒนำผลิตภัณฑ ์ที่ มี ส ่ วนผสมของสำรส กัด กัญชำ 
เพ่ือรักษำโรคสะเก็ดเงิน พัฒนำสูตรต�ำรับยำอมใต้ลิ้นเพื่อใช้ 
ในกำรรกัษำอำกำรปวดจำกโรคมะเรง็ น�ำ้มนัหอมระเหยจำกกญัชำ 
และ ๔) พัฒนำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จำกกัญชำ กัญชง เช่น ผลิตภัณฑ์
เฮมพ์กรีต (Hempcrete or Hemp concrete) และผลิตภัณฑ์
เฮมพ์ปำติเกิ้ลบอร์ด วัสดุทำงทันตกรรม หลอดเฮมพ์ชีวภำพ  
เส้นใยสำมมิติ คอมโพสิทจำกเส้นใยกัญชง 



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน318

เรื่องที่	๕	การยกระดับศักยภาพของแรงงาน	

	 ๕.๑	 การยกระดบัรายได้หรอืค่าแรงข้ันต�า่ให้สอดคล้องกบัการพฒันาทักษะฝีมอืผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี

	 	 ๕.๑.๑	 จัดท�าข้อเสนอเพื่อก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	 เพื่อให้เป็นอัตรำค่ำจ้ำงท่ีเพียงพอส�ำหรับ

แรงงำนทัว่ไปให้สำมำรถด�ำรงชพีอยูไ่ด้ โดยมมีำตรฐำนกำรครองชพีทีเ่หมำะสมตำมควำมสำมำรถของธรุกิจในท้องถิน่ 

ซึ่งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำจังหวัด ๗๖ จังหวัด ได้ด�ำเนินกำรศึกษำข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

สภำพกำรท�ำงำนในปัจจุบันและรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงรำยชั่วโมง  

เพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงรำยชั่วโมงของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงให้มีควำมเหมำะสม 

  ๕.๑.๒	 จัดท�าข้อเสนอเพื่อก�าหนดอัตราค่าจ้าง	

ตามมาตรฐานฝีมอื	เพือ่คุ้มครองลูกจ้ำงทีผ่่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน

ฝีมือแรงงำนแห่งชำติในแต่ละสำขำอำชีพและในแต่ละระดับ 

ให้ได้ค่ำจ้ำงที่เหมำะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ  

ควำมรู ้ควำมสำมำรถ มสีภำพบงัคบัตำมกฎหมำย โดยได้ออกประกำศ 

คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรือ่ง อตัรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมอื (ฉบบัท่ี ๑๐) 

ลงวนัที ่๕ มกรำคม ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๑๓ สำขำอำชพี และมีผลใช้บงัคบั 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

	 ๕.๒	 การสนบัสนนุการปรบัเปลีย่นทักษะและเปลีย่นสายอาชพีให้ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน	

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

	 	 ๕.๒.๑ ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อพัฒนำก�ำลังแรงงำนหรือผู้ประกอบกำร 

ให้มคีวำมรู้และทักษะฝีมอืสอดคล้องกบัอตุสำหกรรม ๖ กลุม่เป้ำหมำย สำมำรถใช้เทคโนโลยมีำพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

เพื่อกำรต่อยอดด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๙,๗๖๕ คน 

  ๕.๒.๒	 ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	 เพื่อให้แรงงำนไทยได้ยกระดับ 

ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน มีทักษะ และองค์ควำมรู ้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท�ำให้แรงงำนมีโอกำสปรับเปลี่ยนอำชีพหรือแผนกงำน 

ที่ตรงกับทักษะฝีมือ รวมทั้งมีอุปทำนแรงงำนเพียงพอส�ำหรับอุตสำหกรรม และบริกำรท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง  

มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๒๙,๔๐๓ คน

	 	 ๕.๒.๓	 เพิม่ประสทิธภิาพ/ผลติภาพ	เพือ่เพิม่ผลติภำพแรงงำนให้แก่ผูป้ระกอบกำรวิสำหกจิขนำดกลำง 

และขนำดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) โดยกำรพฒันำทกัษะและยกระดบัควำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ 

ให้แรงงำนมีมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร SMEs ให้เป็นกลไก 

ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑๕,๐๘๑ คน 

  ๕.๒.๔	 พัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ	 เพื่อพัฒนำและยกระดับสมรรถนะของแรงงำน  

และวิสำหกิจรำยย่อยให้สำมำรถประกอบธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจ

ฐำนรำกในระดับชุมชนของประเทศ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๖๑๗ คน

ก�ำหนดอัตรำ
ค่ำจ้ำง

ตำมมำตรฐำนฝีมือ
๑๓ สำขำอำชีพ



319รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๕.๒.๕ เพิ่มทักษะก�าลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้แรงงำนในพ้ืนที ่

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษมีทักษะฝีมือตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร SMEs ในพื้นท่ี และมีกำรจ้ำงงำน 

ตำมกลุ ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะส่งผลให้ 

เกดิกำรลงทนุมำกขึน้และประชำชนในพืน้ท่ีมีงำนท�ำและมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑๑,๘๓๕ คน

  ๕.๒.๖	 พัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC)	

เพื่อให้พื้นที่ EEC มีแรงงำนท่ีมีทักษะฝีมือตรงตำมควำมต้องกำร 

ของกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและอุตสำหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง 

ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ EEC เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของภูมิภำค 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีแรงงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน 

๕,๙๖๘ คน 

  ๕.๒.๗	 พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 เพื่อเสริมสร้ำง

และพัฒนำควำมร่วมมือกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนในทุกระดับชั้น ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำ 

องค์กรระหว่ำงประเทศ และภำคเอกชน ให้แก่ก�ำลงัแรงงำนในกลุม่ประเทศอนภุมูภิำคลุม่แม่น�ำ้โขงเพือ่ให้มสีมรรถนะ 

และทกัษะฝีมอืตำมมำตรฐำนเทยีบเท่ำระดบัสำกล อนัจะน�ำไปสูก่ำรพฒันำเศรษฐกิจในภมิูภำคให้เข้มแขง็และยัง่ยนื 

และเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนระดับนำนำชำติในอนุภูมิภำคลุ ่มแม่น�้ำโขง 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑,๘๔๔ คน

  ๕.๒.๘	 พัฒนาบุคลากรด ้ านโลจิส ติกส 	์

รองรบัธรุกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	เพือ่ให้แรงงำน 

ที่ ผ่ ำนกำรฝ ึ กอบรมมี ทั กษะตรงตำมควำมต ้ อ งกำร 

ของผู ้ประกอบกิจกำรในธุรกิจรับ จัดกำรขนส่งสินค ้ำ 

ระหว่ำงประเทศซึ่งจะส่งผลให้ผู ้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีงำนท�ำ 

และรำยได้ที่มั่นคง รวมทั้งท�ำให้ผู้ประกอบกิจกำรไทยในธุรกิจ 

รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศมีขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันสูงขึ้น มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๔๒๔ คน

  ๕.๒.๙	 พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อให้ผู ้ผ่ำน 

กำรฝึกอบรมมีควำมรู้และทักษะฝีมือในกำรประกอบอำชีพ ท�ำให้ประชำชนในพื้นท่ีมีรำยได้และคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน 

มีแรงงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑,๐๖๐ คน

  ๕.๒.๑๐	 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	 เพื่อให้แรงงำน 

มีทักษะและควำมรู้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฝีมือแรงงำน รองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ 

สำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มีแรงงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม  

จ�ำนวน ๔,๙๑๐ คน และทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๓๗,๕๒๕ คน

  ๕.๒.๑๑	 พฒันาทักษะแรงงานด้านการท่องเทีย่วและบรกิาร	เพือ่ให้แรงงำนมทัีกษะและควำมรูต้รงกบั 

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว และให้สำมำรถท�ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภำคกำรท่องเท่ียวและบริกำร มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

จ�ำนวน ๘,๓๙๒ คน

ฝึกอบรมแรงงำน
รองรับ ๑๐ อุตสำหกรรม

เป้ำหมำยในพื้นที่ EEC 
๕,๙๖๘ คน
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  ๕.๒.๑๒	 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	 เพื่อให้แรงงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  

มีทักษะที่สูงขึ้นในกำรปฏิบัติงำน และผลิตบุคลำกรรองรับกำรขยำยพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (Special  

Economic Zones: SEZs) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  

มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๕,๒๓๖ คน

  ๕.๒.๑๓ พัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

เพื่อให้แรงงำนมีควำมรู้ ทักษะ และวิธีกำรคิดด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์  

มีควำมช�ำนำญในกำรปฏิบัติงำน กำรบ�ำรุงรักษำ และกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำเบื้องต้น ส่งเสริมและวำงรำกฐำน 

ให้มีทักษะในกำรคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพเพิ่มข้ึน มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

จ�ำนวน ๒,๗๗๔,๙๒๐ คน

  ๕.๒.๑๔	 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการท�างานในศตวรรษที่	๒๑	เพื่อให้แรงงำน 

มีศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยท�ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมสำมำรถ 

เฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรต่อยอดองค์ควำมรู ้  

และสร้ำงโอกำสและทำงเลือกในกำรท�ำงำนให้มำกขึ้น มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๖,๕๒๐ คน

  ๕.๒.๑๕	 เตรยีมความพร้อมแก่ก�าลงัแรงงาน	โดยแนะแนวและส่งเสรมิอำชพีก่อนเข้ำสูต่ลำดแรงงำน

ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ เด็กและเยำวชนในสถำนพินิจ ผู้คุมประพฤติและผู้ต้องขัง ทหำรกองประจ�ำกำรทีจ่ะปลด 

เป็นทหำรกองหนนุ ผูป้ระกนัตนกรณว่ีำงงำน ผูว่้ำงงำน ผูถ้กูเลกิจ้ำง ผูท้ีร่อฤดกูำล ผูป้ระสบภยัธรรมชำต ิแรงงำนนอกระบบ 

คนพกิำรหรอืผู้ดูแลคนพกิำร และประชำชนทัว่ไป และส่งเสรมิกำรรบังำนไปท�ำทีบ้่ำนให้แก่ประชำชนทีป่ระสงค์จะรบังำน 

ไปท�ำที่บ้ำนและกลุ่มผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนที่จดทะเบียนกับกรมกำรจัดหำงำน จ�ำนวน ๔๕๐,๒๒๑ คน

  ๕.๒.๑๖	 ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ เพื่อบริกำรจัดหำงำนของศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย  

เพือ่ให้แรงงำนได้รบับริกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำอย่ำงครบวงจร มแีรงงำนได้รบับรกิำรจดัหำงำน จ�ำนวน ๒๕๓,๒๓๙ คน

  ๕.๒.๑๗	 ด�าเนินโครงการบริการส่งเสริมการมีงานท�าให้กับแรงงาน

   (๑) บรกิารจดัหางานในประเทศ ได้ด�ำเนนิโครงกำร ได้แก่ ๑) จัดหำงำนเชิงรกุเพ่ือกำรมงีำนท�ำ 

อย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงำนทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีอำชีพ มีรำยได้ ๒) นัดพบแรงงำน แก่ประชำชน 

ผูต้้องกำรหำงำนท�ำ ผูต้้องกำรเปลีย่นงำน ผูว่้ำงงำน ผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำใหม่ เพิม่โอกำสให้ผู้สมัครงำนได้เลอืกต�ำแหน่งงำน 

ที่ตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมถนัดของตนเอง ๓) บริกำรจัดหำงำนให้กับกลุ่มคนพิเศษ จัดหำงำนพิเศษ

ส�ำหรับผู้พ้นโทษ ประชำรัฐรวมพลังสร้ำงยุวแรงงำน จัดหำงำนให้คนพิกำรมีงำนท�ำ และส่งเสริมคนพิกำรท�ำงำน 

ในหน่วยงำนภำครัฐ ๔) โครงกำร ๓ ม. (มีงำน มีเงิน มีวุฒิกำรศึกษำเพิ่ม) เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน 

ในภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร ผูด้้อยโอกำสทำงกำรศกึษำ 

ได้มีงำนท�ำและศึกษำต่อในระดับที่สูงข้ึน ยกระดับคุณภำพชีวิต 

ผูอ้ยูใ่นวัยก�ำลังแรงงำนให้มงีำนท�ำ มรีำยได้ และมีวฒุกิำรศกึษำเพ่ิมขึน้ 

๕) จดัหำงำนเพือ่ยกระดบัคณุภำพชีวติ เพ่ือให้ผูว่้ำงงำน ผูม้รีำยได้น้อย 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ ผู้ที่รอฤดูกำล ได้รับควำมสะดวก 

รวดเร็ว และได้รับกำรบรรจุงำน และ ๖) ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม ่

ส�ำหรับผูจ้บกำรศกึษำใหม่โดยภำครฐัและเอกชน เพือ่เป็นกำรช่วยเหลอื 

กำรจ้ำงงำนให้ผู้จบกำรศึกษำใหม่ได้มีงำนท�ำมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน

เพ่ิมทกัษะและประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน มปีระชำชนได้รบับรกิำร

ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ จ�ำนวน ๑,๔๗๓,๕๐๘ คน

ประชำชนรับบริกำร
ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ

๑.๔๗ ล้ำนคน
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   (๒) บริการจัดหางานต่างประเทศ เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ  

และผู้ลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์จะเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ 

ตำมพระรำชบญัญตัจิดัหำงำนและคุม้ครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้แก่ ๑) บรษัิทจดัหำงำนจดัส่ง ๒) กรมกำรจดัหำงำน 

จัดส่ง (รัฐจัดส่ง) ๓) นำยจ้ำงพำลูกจ้ำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ ๔) นำยจ้ำงส่งลูกจ้ำงไปฝึกงำนในต่ำงประเทศ  

และ ๕) คนหำงำนเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศด้วยตนเอง และเดินทำงกลับไปท�ำงำนต่ำงประเทศ (Re-entry)  

มีแรงงำนไทยได้รับอนุญำตให้เดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ จ�ำนวน ๔๘,๐๓๘ คน

   (๓) บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน  

ให้ผูใ้ช้บรกิำรได้รบัข่ำวสำรทัว่ถงึทกุพืน้ที ่ โดยกำรเผยแพร่ข้อมลูผ่ำน ๕ ช่องทำง คอื ทำงไปรษณย์ี วิทยุ โทรทัศน์ 

อินเทอร์เน็ตหรืออีเมล์ และอื่น ๆ เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จ�ำนวน ๑๑,๑๓๙,๐๕๘ คน 

  ๕.๒.๑๘	 จัดวนัมหกรรมอาชพี	เพือ่เพิม่โอกำสและเปิดโลกทศัน์ในกำรประกอบอำชพีให้แก่ประชำชน 

นกัเรยีน นักศึกษำ ให้รู้จักอำชพี ลกัษณะกำรท�ำงำน และกำรประกอบอำชพีทีห่ลำกหลำย ทนัสมยั รวมทัง้ได้รบับรกิำร

แนะแนวอำชพีและกำรให้ค�ำปรกึษำด้ำนอำชพี กำรทดสอบควำมพร้อมทำงอำชพี เพือ่น�ำไปใช้ในกำรประกอบอำชพี 

หรือใช้เป็นแนวทำงในกำรเลือกศึกษำต่อและเลือกประกอบอำชีพได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีผู้ได้รับบริกำรแนะแนว 

และส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ จ�ำนวน ๗,๘๗๕ คน

  ๕.๒.๑๙	 ออกใบอนุญาตการท�างานให้ผู้เช่ียวชาญและคนต่างด้าว เพื่อให้แรงงำนที่ได้รับอนุญำต 

ให้ท�ำงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ กฎหมำยว่ำด้วยกำรปิโตรเลยีม หรอืกฎหมำยอืน่ โดยจดัท�ำทะเบยีน 

คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตท�ำงำน จ�ำนวน ๑๗,๐๘๗ คน 

	 	 ๕.๒.๒๐ ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็น 

กำรช่วยเหลือกำรจ้ำงงำนให้ผู้จบกำรศึกษำใหม่ได้มีงำนท�ำ มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะและประสบกำรณ ์

ในกำรท�ำงำน รวมถึงช่วยเหลือสถำนประกอบกำรให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและเกิดกำรจ้ำงงำน 

ในกลุ่มผู้จบกำรศึกษำใหม่เพิ่มมำกขึ้น โดยอนุมัติกำรจ้ำงงำนผู้จบกำรศึกษำใหม่ จ�ำนวน ๓๔,๔๗๐ คน
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  ๕.๒.๒๑ จัดท�าแพลตฟอร์มออนไลน ์“Future	Skill	 x	New	Career	Thailand” โดยได้จัดท�ำ

หลักสูตรออนไลน์มำกกว่ำ ๘๐๐ หลักสูตร เพื่อพัฒนำอำชีพและพัฒนำทักษะให้มีสมรรถนะในกำรท�ำงำนสอดคล้อง

กับควำมต้องกำรพัฒนำก�ำลังคนของประเทศ ในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart 

Farming) อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรด้ำนทักษะกำรดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ (Care Giver) อุตสำหกรรม 

กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) อุตสำหกรรมดิจิทัลด้ำนทักษะกำรจัดกำรข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) 

อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร (Food for the Future) และอุตสำหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม (Industrial 

Robotics) รวมถึงทักษะเพื่อกำรพัฒนำสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur) 

และทักษะกำรผลิตเนื้อหำสร้ำงสรรค์ (Creative Content)

  ๕.๒.๒๒ พฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิน้ส่วนเพือ่รองรบัการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า  

โดยได้จัดท�ำหลักสูตรใหม่ ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

ระบบไฟฟ้ำและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนระบบ

แรงดันไฟฟ้ำสูงในยำนยนต์ไฟฟ้ำ หลักสูตรระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังในยำนยนต์ไฟฟ้ำและมำตรฐำน

กำรทดสอบระบบไฟฟ้ำ และหลักสูตรกำรตรวจสอบ

รับรองยำนยนต์ไฟฟ้ำตำมมำตรฐำน จัดฝึกอบรมแล้ว 

๗ หลกัสตูร ๑๗ รุน่ มผีูผ่้ำนกำรอบรม จ�ำนวน ๓๖๘ คน ดังนี้ 

   (๑) หลักสูตรยำนยนต์ไฟฟ้ำและพลศำสตร์ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ๔๐ คน

   (๒) หลักสูตรระบบขับเคลื่อนส�ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ ๔๔ คน

   (๓) หลักสูตรระบบจัดกำรแบตเตอรี่ ๖๘ คน

   (๔) หลกัสตูรสถำนปีระจไุฟฟ้ำส�ำหรบัยำนยนต์ไฟฟ้ำและผลกระทบต่อโครงข่ำยไฟฟ้ำ ๔๓ คน

   (๕) หลักสูตรโลหะน�้ำหนักเบำและวัสดุคอมโพสิตส�ำหรับยำนยนต์สมัยใหม่ ๔๓ คน

   (๖) หลักสูตรระบบไฟฟ้ำและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนระบบแรงดันไฟฟ้ำสูง 

ในยำนยนต์ไฟฟ้ำ ๖๓ คน

   (๗) หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังในยำนยนต์ไฟฟ้ำและมำตรฐำนกำรทดสอบ 

ระบบไฟฟ้ำ ๖๗ คน

  ๕.๒.๒๓ เพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

โดยได้ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมนักพัฒนำเทคโนโลยีชั้นสูง จ�ำนวน ๕๐ คน จัดฝึกอบรมพัฒนำแรงงำนในอุตสำหกรรม

ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง จ�ำนวน ๖๑๗ คน จัดฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิำรในระดับวทิยำกร ๔.๐  

จ�ำนวน ๕๐ คน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เรื่องที่	๖	การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต	

	 ๖.๑	 การต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเร่งพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

	 	 ๖.๑.๑ ขับเคล่ือนแนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ	เศรษฐกจิหมุนเวยีน	และเศรษฐกจิสเีขยีว	[Bio-Circular	

Green	(BCG)	Economy] 

   (๑) ผลักดันให้	 BCG	 เป็นวาระแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ ให้กำรขับเคลื่อน 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ BCG Model : โมเดลเศรษฐกิจสู่กำรพัฒนำ 

ที่ยั่ งยืน เป ็นวำระแห ่งชำติ ต้ังแต ่ป ี  ๒๕๖๔ เป ็นต ้นไป  

และให้คณะกรรมกำรบรหิำรกำรพฒันำเศรษฐกจิชวีภำพ เศรษฐกิจ

หมุนเวยีน เศรษฐกจิสเีขยีว (Bio-Circular-Green Economy: BCG 

Model) ก�ำหนดและด�ำเนนิแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ  ให้สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศไทย 

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผลักดันให้ BCG
เป็นวำระแห่งชำติ
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   (๒)	 ยกระดบัอุตสาหกรรมเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว	(Green	Industry:	GI)	โดยมกีำรถ่ำยทอด 

เทคโนโลยีกำรผลิตที่สะอำดระดับรำยสำขำ ลดปริมำณน�้ำในโรงงำนอุตสำหกรรม และส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียว 

จ�ำนวน ๒๒ โรงงำน ส่งเสริมและยกระดับโรงงำนอุตสำหกรรมสู่ควำมยั่งยืนด้วยระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จ�ำนวน ๒๕ โรงงำน ส่งเสริมสถำนประกอบกำรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมสีเขียว 

จ�ำนวน ๑๒๕ โรงงำน และรับรองโรงงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรยกระดับเข้ำสู่อุตสำหกรรมสีเขียว จ�ำนวน ๑,๙๙๒ รำย

  ๖.๑.๒	 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่	

และโลหะของประเทศและสนบัสนนุการขับเคล่ือนเศรษฐกจิหมนุเวยีน	(Circular	Economy)	มกีำรด�ำเนนิกำร เช่น 

   (๑) ส่งเสรมิและต่อยอดเทคโนโลยีรไีซเคิล	

เพื่อพัฒนำของเสียเป็นแหล่งทรัพยำกรทดแทนและสนับสนุน

กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 

นครรำชสีมำ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยำ นครปฐม และรำชบุรี 

โดยกำรศึกษำข้อมูลและคัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือน 

และอุตสำหกรรมที่มี ศักยภำพในกำรรีไซเคิลเป ็นวัตถุดิบ 

ทดแทนด ้ำนแร่/โลหะในพื้นที่ เป้ำหมำย จ�ำนวน ๖ ชนิด  

และพัฒนำเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ในกำรรีไซเคิลขยะ

   (๒) พฒันาและขยายผลการใช้เทคโนโลยี

รีไซเคิล	 เพื่อสร้ำง/ขยำยเครือข่ำยกำรน�ำขยะหรือของเสียกลับมำ 

ใช้ประโยชน์ โดยกำรส�ำรวจ ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และคัดเลือก

ขยะหรือของเสียเป้ำหมำย จ�ำนวน ๓ ชนิด และจัดฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลให้แก่ผู ้ประกอบกำร 

หรือผู้ที่สนใจ จ�ำนวน ๒๑๙ รำย

   (๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล	

เพ่ือพัฒนำและประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสำหกรรม 

ชิ้นส่วนยำนยนต์ โดยกำรส�ำรวจ ศึกษำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

เทคโนโลยรีไีซเคลิเพือ่น�ำขยะหรอืวสัดุเหลอืใช้และของเสยี รวมถงึผลพลอยได้จำกระบวนกำรผลติเหลก็และเหลก็กล้ำ

โดยใช้เตำอำร์คไฟฟ้ำหรือเตำไฟฟ้ำแบบเหนี่ยวน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสำหกรรม 

ชิ้นส่วนยำนยนต์ และได้พัฒนำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ�ำนวน ๑ ชุด เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้แก่ผู้ประกอบกำร 

อตุสำหกรรมชิน้ส่วนยำนยนต์น�ำไปประยกุต์ใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีรีไซเคิลเศษทองแดงจำกซำกแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ 

หรือสำยไฟ โดยมเีป้ำหมำยในกำรผลิตเป็นอนภุำคทองแดงนำโน เพือ่ป้องกนัแบคทีเรยีและไวรสัส�ำหรบัใช้เป็นวตัถุดบิ

ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

   (๔) เตรียมความพร ้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานตำมเกณฑ ์มำตรฐำน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ โดยจัดท�ำเกณฑ์และตัวช้ีวัด 

ประสทิธิภำพกำรประยกุต์ใช้หลักกำรเศรษฐกจิหมนุเวยีนในองค์กร ซึง่มสีถำนประกอบกำรอตุสำหกรรมพืน้ฐำนท่ีได้รบั

กำรเตรยีมควำมพร้อมตำมเกณฑ์มำตรฐำน จ�ำนวน ๕ รำย รวมทัง้มกีำรจัดท�ำคูม่อืและระบบกำรประเมนิประสทิธภิำพ 

ด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ 

สนับสนุนกำรพัฒนำ
เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

ในจังหวัดสระบุรี นครรำชสีมำ
ขอนแก่น อยุธยำ นครปฐม 

และรำชบุรี

ศึกษำ รวบรวมข้อมูล
เทคโนโลยีรีไซเคิล

เพื่อน�ำขยะ วัสดุเหลือใช้
และของเสีย

กลับมำใช้ประโยชน์ ใหม่
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๕) ประเมนิศกัยภาพการพฒันาและยกระดบั	

ชมุชนเป้าหมายสูก่ำรเป็นวสิำหกจิหรอืสถำนประกอบกำรคดัแยก 

ขยะอิเล็กทรอนิกส ์อย ่ำงถูกต ้อง ปลอดภัย และเป ็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสำหกรรมในประเทศ 

  ๖.๑.๓	 ส ่ง เสริมเ มืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ	

สูเ่มอืงต้นแบบส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื	โดยส่งเสรมิเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื 

ในพื้นที่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และพื้นที่รอบนิคมอุตสำหกรรม ซึ่งมีกำรขยำยตัวของเมือง 

ใน ๑๘ พืน้ที ่๑๕ จงัหวดั โดยมวีตัถปุระสงค์ เช่น ๑) สร้ำงควำมร่วมมอื 

กบัภำคีเครือข่ำยทีเ่ก่ียวข้องในพ้ืนที ่โดยใช้กลไกประชำรฐัในรปูแบบ 

4P คือ Public Private People และ Partnership ๒) ส่งเสริม

ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ของชมุชนและท้องถิน่ และ ๓) พัฒนำคนและเมอืงอย่ำงเป็นรปูธรรม 

และต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่ตัวอย่ำงในเทศบำลเมืองบ้ำนฉำง 

อ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ซึ่งโรงงำนได้ส่งเสริมให้ชำวบ้ำน 

ปลูกมันส�ำปะหลังอินทรีย์ สนับสนุนกำรแปรรูปมันส�ำปะหลัง 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หำตลำด และรับซื้อสินค้ำแปรรูป

	 ๖.๒	 การสนบัสนนุการลงทนุ	“เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก”	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	“เมืองใหม่อจัฉริยะ”	

และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

ใช้กลไกประชำรัฐ
ส่งเสริม

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

	 	 ๖.๒.๑	 ชกัจงูการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกและความร่วมมอื	
กับหน่วยงานต่างประเทศ	โดย 
   (๑) จดักิจกรรมเพือ่ชกัจงูกำรลงทุนและส่งเสรมิควำมร่วมมอืกบัองค์กรภำครฐัหรอืสมำคมกำรค้ำ 
ของต่ำงประเทศ โดยจัดประชุมและสัมมนำเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ำมำในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพื้นที่เขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จ�ำนวน ๑๘ ประเทศ และ ๔ องค์กรระหว่ำงประเทศ 
   (๒) ให้ข้อมลูและให้ควำมช่วยเหลอืแก่นกัลงทนุ ตลอดจนบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกบัหน่วยงำน
ภำครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ชกัจงูให้เกดิกำรลงทนุทัง้ในอตุสำหกรรมสุขภำพ อตุสำหกรรมดจิทิลั อตุสำหกรรมโลจสิติกส์ 
และเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว โดยจัดสัมมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหำรือร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

และนักลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
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   (๓) ด�ำเนินมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนและควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผลักดัน 

กำรลงทนุอตุสำหกรรมและบรกิำรทีเ่กีย่วข้องกบัเวชศำสตร์ฟ้ืนฟสูภำวะเส่ือม โดยเตรยีมแก้ไขปัญหำในเชิงกฎระเบียบ

ที่จ�ำเป็นเร่งด่วนและร่ำงกฎหมำยเพื่อรองรับกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม

   (๔) จัดท�ำแนวทำงกำรพิจำรณำและนโยบำยกำรก�ำหนดมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องกรณีกำรให้ 

สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑

   (๕) ชักจูงนักลงทุนที่ส�ำคัญให ้ เข ้ำมำ 

ด�ำเนินกิจกำรในพื้นที่ EEC เช่น โครงกำรผลิตแบตเตอรี่เพื่อเก็บ 

พลังงำนไฟฟ้ำ (Battery Cell production) ขนำดกำรผลิต  

๘ กกิะวตัต์ (GWh) หรอื ๘,๐๐๐ เมกะวตัต์ ซึง่เป็นระดบัทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

ในอำเซียน คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุน ๑.๐๖ พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

หรอืประมำณ ๓๓,๐๐๐ ล้ำนบำท สำมำรถรองรบัรถยนต์พลงังำนไฟฟ้ำ 

(Electric Vehicle: EV) ได้ ๑๕๐,๐๐๐ คัน โดยโครงกำรตั้งอยู่ที ่

นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  

รวมทั้งมีแผนกำรน�ำสวนสนุกและสวนน�้ำในธีมภำพยนตร์ชื่อดัง 

มำเปิดในพ้ืนที ่EEC เป็นแห่งแรกของโลก โดยจะมีกจิกรรมควำมบนัเทงิ 

ระดับมำตรฐำนสำกลเพื่ อ ดึ ง ดูดนักท ่อง เที่ ยวทั้ งชำวไทย 

และชำวต่ำงชำต ิซึง่คำดว่ำจะเปิดตวัโครงกำรในเดอืนตลุำคม ๒๕๖๔ 

  ๖.๒.๒	 สนับสนุนการลงทุน	 “เมืองใหม่อัจฉริยะ”	 โดยเตรียมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีเพียงพอ 

เพื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนและกำรขยำยจ�ำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งวำงแผนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ควบคู่กับกำรขยำยตัวของเมือง โดยมีกำรวำงผังเมืองที่มีคุณภำพ จ�ำนวน ๑๔ ผัง ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

เพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีชุมชน ตำมผังเมือง ๘ แห่ง พัฒนำแพลตฟอร์ม 

จัดเก็บและบริหำรข ้อมูลเมือง (City Data Platform)  

ด้ำนกำรท่องเท่ียว น�ำไปสูศู่นย์ข้อมลูเพ่ือประสำนงำน สัง่กำร ก�ำกบั

ติดตำม เมืองอัจฉริยะ (Intelligence Operation Centre: IOC) 

และจดัท�ำแผนส่ิงแวดล้อมในพืน้ที ่EEC เพือ่ให้เกดิกำรบรหิำรจดักำร 

ส่ิ งแวดล ้อมในพื้น ท่ี ได ้อ ย่ำงมีประสิทธิภำพ มุ่งสู ่กำรเป็น 

เมืองคำร์บอนต�่ำ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ 

วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ให้เป็นพื้นที่พัฒนำเมืองอัจฉริยะ

ประเภทเมืองใหม่ พื้นที่รวมประมำณ ๕๑๙ ไร่ โดยมีกำรพัฒนำ

เมืองอัจฉริยะ ๗ ด้ำน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ  

พลังงำนอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ กำรบริหำรภำครัฐอัจฉริยะ 

ขนส่งอัจฉริยะ พลเมืองอัจฉริยะ และกำรด�ำรงชีวิตอัจฉริยะ

วำงผังเมืองที่มีคุณภำพ
๑๔ ผัง ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

เพื่อพัฒนำพื้นที่ชุมชน ๘ แห่ง

โครงกำรผลิตแบตเตอรี่
เพื่อเก็บพลังงำนไฟฟ้ำ

ขนำดกำรผลิต ๘ กิกะวัตต์
เป็นระดับใหญ่ที่สุดในอำเซียน

มูลค่ำกำรลงทุน
๓๓,๐๐๐ ล้ำนบำท



327รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๖.๒.๓	 ปรบัปรงุและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทีทั่นสมยั	พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน ระบบสำธำรณปูโภค 

และระบบดิจิทัล เพ่ือยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโลจิสติกส์และคมนำคม พัฒนำศักยภำพสนำมบินอู่ตะเภำ 

มุ่งสู่เมืองกำรบิน พัฒนำท่ำเรือน�้ำลึก ถนน และทำงรถไฟ ให้มีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำรทั้งระบบอย่ำงไร้รอยต่อ

เชื่อมโยงระหว่ำงพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้

   (๑) ผลกัดนัโครงข่ำย 5G โดยมกีำรน�ำร่อง ๕ พืน้ทีส่�ำคญั เช่น บ้ำนฉำง เมอืงต้นแบบ 5G แห่งแรก 

ของประเทศไทย อยู่ในเทศบำลต�ำบลบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ EEC 

โดยได้ทดสอบระบบเทคโนโลยี 5G อย่ำงเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๔ เพ่ือจะใช้น�ำร่องเปิดบริกำร 

ในระยะต่อไป และ “Pattaya Smart City” อยู่ในพื้นที่เทศบำลเมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น

และมำตรฐำนกำรน�ำไปสู่ Tourism Smart City โดยได้ทดสอบระบบเทคโนโลยีแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) นอกจำกนี้ มีกำรก�ำหนดเงื่อนไข 

กำรช�ำระเงินในลักษณะ Grace Period เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ประกอบกำรลงทุนขยำยโครงข่ำยคมนำคม 5G

   (๒) ผลกัดันกำรใช้พลงังำนสะอำด โดยเปลีย่นกำรใช้พลงังำนในพืน้ท่ี EEC เป็นพลงังำนสะอำด 

(พลังงำนแสงอำทิตย์) ร้อยละ ๓๐ ของกำรใช้พลังงำนทั้งหมด และด�ำเนินกำรโครงกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำ

พลังงำนสะอำดเพื่อรองรับ Smart City ในพื้นที่บ้ำนฉำง โดยจะเป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบกำรกระจำย 

พืน้ทีน่�ำร่องทดลองขนำดประมำณ ๕๐ เมกะวตัต์ ในลกัษณะพลงังำนอจัฉรยิะและมลีกัษณะกำรผลติไฟฟ้ำเพ่ือใช้เอง  

โดยตลอดอำยโุครงกำร ๓๐ ปี พลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติได้ในโครงกำรจะเทยีบเท่ำกำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

ประมำณ ๑.๕ ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์ 

  ๖.๒.๔	 ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 โดยมี 

นักเรียน นักศึกษำ ที่จะจบกำรศึกษำในพื้นท่ี EEC ได้รับกำรแนะแนวเพื่อกำรมีงำนท�ำ จ�ำนวน ๓๕,๗๙๗ คน  

และให้บริกำรจัดหำงำนเชิงรุกส�ำหรับประชำชนท่ีประสงค์จะหำงำนท�ำ ผู ้ต ้องกำรเปลี่ยนงำน ผู ้ว ่ำงงำน  

และผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำใหม่ใน ๑๐ อุตสำหกรรมเป้ำหมำย เพื่อส่งเสริมกำรจ้ำงงำน ช่วยลดปัญหำกำรว่ำงงำน 

และกำรขำดแคลนแรงงำน จ�ำนวน ๕๑๑ คน รวมทั้งบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวบริเวณชำยแดนที่เข้ำมำท�ำงำน



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน328

ในลักษณะไป-กลับ และตำมฤดูกำลอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำออกใบอนุญำต 

กำรท�ำงำนแก่แรงงำนต่ำงด้ำวในกลุ ่มช่ำงฝีมือหรือผู ้ช�ำนำญกำรและกลุ ่มท่ีไม่ใช่ช่ำงฝีมือหรือผู ้ช�ำนำญกำร  

เพ่ือลดปัญหำกำรลักลอบเข้ำมำท�ำงำนในเขตพื้นท่ีช้ันในอย่ำงผิดกฎหมำย โดยมีคนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำตท�ำงำน 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวน ๖๔,๘๕๑ คน

	 	 ๖.๒.๕	 จัดตั้ง	 “สถาบันวิจัยป ัญญาประดิษฐ ์

แห่งประเทศไทย”	 เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรส�ำหรับ 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมและนวัตกรรมด้ำนปัญญำประดิษฐ์  

(Artificial intelligence: AI) และระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ 

(Cloud Computing) ที่ครบวงจร ทั้งกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  

กำรออกแบบ กำรวิเครำะห์ และกำรให้บริกำรด้ำนอปุกรณ์เครือ่งมอื 

นอกจำกน้ี ยงัเป็นสถำนทีส่�ำหรบักำรจดัอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้

และเป็นพ้ืนที่ส�ำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ กำรทดลอง กำรทดสอบ  

และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัยทำงด้ำน AI 

วทิยำศำสตร์ข้อมลู (Data Science) และ Internet of Things (IoT) 

ให้แก่กลุ่มนักศึกษำและกลุ่มบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีเพื่อผลักดัน 

ให้เข้ำสู่อุตสำหกรรมดิจิทัล

  ๖.๒.๖ พฒันาศกัยภาพก�าลงัคนและบคุลากรดิจิทัล

โดยร่วมกับภำคเอกชนและสถำบันกำรศึกษำด�ำเนินกำร เช่น  

๑) จัดต้ังสถำบันพัฒนำศักยภำพด้ำนดิจิทัลเพื่อ EEC (Digital 

Academy Thailand: DAT) เพื่อพัฒนำแรงงำนขั้นสูง 

ด้ำนเทคโนโลยี AI และ Data Sciences ส�ำหรับพื้นที่ EEC  

และกำรพฒันำศักยภำพก�ำลงัคนและบคุลำกรด้ำนดจิทิลั ๒) ยกระดบั 

หลักสูตรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของสถำบันอำชีวศึกษำเพ่ือให้มี 

อุปกรณ์ฝ ึกฝนและทดลองใช้ในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล  

และ ๓) จัดตั้งสถำบันพัฒนำศักยภำพด้ำนปัญญำประดิษฐ์  

(AI University) เพื่อรองรับกำรพัฒนำและยกระดับทักษะก�ำลังคนดิจิทัลด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ โปรแกรมมิ่ง 

วิทยำกำรข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ โดยคำดว่ำจะสำมำรถสร้ำงก�ำลังคนและบุคลำกรดิจิทัลให้มีควำมเชี่ยวชำญ 

ในสำขำที่ขำดแคลนได้มำกกว่ำ ๕,๐๐๐ คน

  ๖.๒.๗	 ส่งเสรมิการลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยขยำยระยะเวลำของมำตรกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ

ในเขตพัฒนำเศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone: SEZ) ๑๐ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดักำญจนบรุ ีเชยีงรำย ตรำด 

ตำก นครพนม นรำธิวำส มุกดำหำร สงขลำ สระแก้ว และหนองคำย ออกไปอีก ๒ ปี (ปี ๒๕๖๕) โดยมำตรกำรนี้

ครอบคลุมทุกประเภทกิจกำรที่เปิดให้มีกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ�ำนวนกว่ำ ๓๐๐ กิจกำร โดยหำกเป็นกิจกำรที่อยู่ใน 

๑๔ กลุ่มกิจกำรเป้ำหมำย เช่น อุตสำหกรรมเกษตร ประมง เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ 

เครือ่งมอืแพทย์ และกจิกำรท่องเทีย่ว จะได้รบัสทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล ๘ ปี และลดหย่อนภำษี

เงินได้นิติบุคคล ร้อยละ ๕๐ อีก ๕ ปี

 สร้ำงบุคลำกรดิจิทัล
ในสำขำที่ขำดแคลน

ได้มำกกว่ำ ๕,๐๐๐ คน

จัดตั้งสถำบันวิจัย
ปัญญำประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้บริกำรพัฒนำ
AI และ Cloud Computing
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๖.๓	 การวางรากฐานการพฒันาเทคโนโลยีสือ่สารไร้สายในระบบ	5G	เพือ่พฒันาทกัษะของผู้ประกอบการ	

ส่งเสรมิการให้บรกิารสาธารณสขุ	และการศกึษาทางไกล	โดยส่งเสรมิกำรให้บรกิำรสำธำรณสขุผ่ำนระบบ 5G ดงันี้

	 	 ๖.๓.๑ ด�าเนนิโครงการน�าร่องรถไร้คนขบั ยกระดบักำรแพทย์ไทยสู ่5G เพือ่ใช้ในกำรขนย้ำยเวชภณัฑ์

และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดกำรสัมผัสและช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์

	 	 ๖.๓.๒ ด�าเนินโครงการน�าร่อง

โรงพยาบาลอัจฉริยะ	 (Smart	 Hospital)  

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G Cloud และ AI  

ในกำรให้บริกำรประชำชน เช่น กำรแพทย์ทำงไกล 

กำรแพทย์ฉกุเฉนิ และกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร 

ให ้มีประสิทธิภำพ ซึ่ ง ช่วย เพิ่ มคุณภำพ 

ในกำรบริกำรด ้ำนสุขภำพและเพิ่มโอกำส 

กำรเข ้ ำถึ งบริกำรสุขภำพของประชำชน 

ในพื้นที่ห่ำงไกล

	 	 ๖.๓.๓ ด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ	 5G	 ประกอบด้วย โครงกำรส่งข้อมูลภำพ 

กำรตรวจโรคตำทำงไกลผ่ำนระบบสือ่สำรแบบไร้สำยเพือ่กำรผ่ำตดัและโครงกำรพฒันำระบบสือ่สำรและส่งถ่ำยข้อมลู

กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในโรงพยำบำล เพื่อให้โรงพยำบำลต่ำง ๆ น�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์และขยำยผล 

ควำมส�ำเร็จของผลงำนวิจัยดังกล่ำวต่อไป

 ๖.๔	 การพฒันาทกัษะของผูป้ระกอบการอจัฉรยิะท้ังในส่วนผูป้ระกอบการขนาดกลาง	ขนาดย่อม	เกษตรกร	

รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่

	 	 ๖.๔.๑	 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่	ผู้ประกอบการ	และวิสาหกิจชุมชน	โดยมีกำรสอน 

กำรจัดท�ำบัญชี จ�ำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง วำงรูปแบบบัญชี จ�ำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง วำงระบบกำรควบคุมภำยใน  

จ�ำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง กำรพฒันำวิสำหกจิสูค่วำมเป็นมอือำชพี จ�ำนวน ๓๙๐ แห่ง รวมทัง้มกีำรอบรมด้ำนกำรบรหิำรจดักำร 

กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำเกษตรแปรรูป กำรตลำดยุคใหม่ 

จ�ำนวน ๑๑๖ แห่ง 

  ๖.๔.๒	 สนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	

and	Medium	Enterprises:	SMEs)	โดยพฒันำผูป้ระกอบกำรในคลสัเตอร์เป้ำหมำยให้เป็นผูป้ระกอบกำรยคุใหม่ 

ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขัน ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และงำนวิจัยมำประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริกำร 

ให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นและสำมำรถแข่งขันในตลำดได้ รวมถึงพัฒนำ

ศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

และสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรตลำดเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 

ที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับสภำวกำรณ์	 โดยมีผู้ประกอบกำร 

จ�ำนวน ๓,๖๕๑ รำย ได้รบักำรพฒันำองค์ควำมรูใ้นกำรด�ำเนินธรุกจิ 

แบบคลัสเตอร ์  เกิดเครือข่ำยรวมจ�ำนวน ๒๖ คลัสเตอร ์  

และมีแผนพัฒนำคลัสเตอร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวแล้ว  

จ�ำนวน ๓๔ แผน

ผู้ประกอบกำร
ได้รับองค์ควำมรู้
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

แบบคลัสเตอร์
๓,๖๕๑ รำย
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	 	 ๖.๔.๓	 ส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล	(SME	SCALE	UP)	โดยส่งเสริม 

และสนับสนนุผูป้ระกอบกำรให้ได้รบักำรต่อยอดกำรพฒันำด้วยกำรน�ำงำนวจิยั เทคโนโลย ีหรอืแนวทำงกำรพฒันำต่ำง ๆ  

ไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงธุรกิจ 

ให้แก่ผูป้ระกอบกำรในกำรแข่งขนัในตลำดสำกล และสร้ำงเครอืข่ำย 

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรพัฒนำวิจัยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม หรือแนวทำงกำรพัฒนำต่ำง ๆ สู ่เชิงพำณิชย์  

ทัง้นี ้ได้ประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ  ท้ังภำครฐัและเอกชนเพือ่เป็นหน่วยงำน 

เครือข่ำยด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งคัดกรอง 

ผู้ประกอบกำรที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๑๐๐ กิจกำร มีผู้ได้รับ

กำรต่อยอดกำรพัฒนำโดยกำรน�ำงำนวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

หรือแนวทำงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ไปใช้ในธุรกิจแล้ว จ�ำนวน ๗๑ กิจกำร

ผู้ประกอบกำร
ได้รับกำรต่อยอด

เพื่อขยำยธุรกิจสู่สำกล 
๗๑ กิจกำร

เรื่องที่	๗	การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	๒๑

	 ๗.๑	 การสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดจิทิลัเพือ่ส่งเสรมิให้เดก็ไทยยคุใหม่เก่งวิชา	“วิทยาศาสตร์”	
“เทคโนโลยี”“วิศวกรรม”“คณิตศาสตร์”“โปรแกรมเมอร์”“ภาษาต่างประเทศ”“ภาษาคอมพิวเตอร์	(Coding)”	
ตั้งแต่ระดับ	“ประถมศึกษา”	
  ๗.๑.๑ ส่งเสริมการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร์	(Coding) โดยจดัอบรมออนไลน์หลกัสตูรกำรจดักำรเรยีนรู้ 
วิทยำกำรค�ำนวณส�ำหรบัครู Coding for Teacher (C4T) รุน่ ๒ ให้แก่ครรูะดบัประถมศกึษำและมธัยมศกึษำทีร่บัผดิชอบ 
สอนรำยวิชำวิทยำกำรค�ำนวณหรือในรำยวิชำอื่น ๆ ที่มีควำมสนใจผ่ำน teacherpd.ipst.ac.th เพื่อมุ่งเน้น
กำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีทักษะที่ส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังพื้นฐำนควำมคิดเชิงค�ำนวณ 
(Computational Thinking) ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) และกำรรู ้เท่ำทันสื่อและข่ำวสำร 
(Media and Information Literacy) ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ�ำนวน ๑๙๗,๔๑๘ คน ผ่ำนกำรอบรม จ�ำนวน ๑๔๑,๓๕๔ คน 
(ผู้เข้ำรับกำรอบรม ๑ คน สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้มำกกว่ำ 
๑ หลักสูตร) นอกจำกนี้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค�ำนวณ (Coding) ครูผู้สอนวิชำเทคโนโลยี 
ในรปูแบบออนไลน์มผีูส้มคัรเข้ำรบักำรอบรม จ�ำนวน ๘๑๐ คน
	 	 ๗.๑.๒	 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 ส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ  
และอำชีวะ เช่น กำรอบรม Coding ระดับพื้นฐำนโดยใช้สื่อกำรเรียนรู้ KidBright กำรอบรมกำรออกแบบชิ้นงำน 
สำมมิติพื้นฐำนและทักษะกำรใช้เคร่ืองพิมพ์สำมมิติ (3D Printer) และกำรอบรมโครงงำนวิทยำศำสตร ์
และสิ่งประดิษฐ์จำก Coding และ 3D Printing รวมถึงด�ำเนินงำนพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
ส�ำหรับครู เช่น กำรอบรมกำรท�ำสื่อกำรสอนด้วย KidBright 
  ๗.๑.๓	 พฒันาดจิทิลัแพลตฟอร์มเพือ่การเรยีนรูแ้ห่งชาต	ิ(National	Digital	Learning	Platform)	
เป็นระบบจัดกำรกำรเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นรองรับกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำยและสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยจัดท�ำเป็นโครงกำรต่อเนื่อง ๔ ระยะ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร 
ในระยะที ่๒ คอื กำรพฒันำระบบกำรเรยีนแบบ ๒ ทำง (2-way Communication Learning) เกดิกำรเรยีนเชงิโต้ตอบ 
(Interactive) ระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๗.๑.๔	 พัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร	์	
และเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี	 ๒๑ เพื่อจัดอบรมครูผู ้สอนในโรงเรียนเอกชน 
ระดบัประถมศกึษำ โดยด�ำเนนิโครงกำรขบัเคลือ่นกำรจดักำรเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษำ (STEM Education) ในรปูแบบออนไลน์ 
มีผู้สมัคร จ�ำนวน ๘๓๘ คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ จ�ำนวน ๔๓๕ คน และครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ จ�ำนวน ๔๐๓ คน 
  ๗.๑.๕	 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณและการออกแบบเทคโนโลยี โดยพัฒนำ 
กำรเรยีนรู้วทิยำกำรค�ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยเีพือ่เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรคดิขัน้สงูและกำรจดักำรเรยีนรู้
แบบบูรณำกำรแนวคิดเชิงค�ำนวณเพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  
มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ ๑) อบรมครูหลักสูตร Coding for Teacher และหลักสูตร Coding for Teacher Plus 
รวม ๗ หลักสูตร ระหว่ำงวันท่ี ๘ มกรำคม-๘ เมษำยน ๒๕๖๔ ๒) จัดกำรประชุมออนไลน์เพ่ือช้ีแจงแนวทำง 
กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรขบัเคลือ่นกำรจดักำรเรยีนรูว้ทิยำกำรค�ำนวณ Coding ให้แก่ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำทกุเขตและผูอ้�ำนวยกำรสถำนศึกษำทกุโรงเรยีน รวมท้ังเผยแพร่วดีทิศัน์กำรประชมุผ่ำนช่องทำง YouTube 
ของสถำนีโทรทัศน์กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือ OBEC channel โดยมียอดผู้รับชมย้อนหลัง จ�ำนวน ๕๘,๘๐๑ ครั้ง  
๓) เผยแพร่และประชำสัมพันธ์วีดิทัศน์กำรจัดกำรเรียนรู้ Unplugged coding ส�ำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่ำงไกล 
ผ่ำนสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage และรำยกำรพธุเช้ำข่ำว สพฐ. ทำง YouTube ของ OBEC channel 
มียอดผู้เข้ำชม จ�ำนวน ๒๙,๔๔๒ ครั้ง และ ๔) อบรมครูและศึกษำนิเทศก์เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เกม 
เป็นฐำนเพื่อพัฒนำแนวคิดเชิงค�ำนวณ จ�ำนวน ๕ ภูมิภำค โดยมีครูจำก ๓๗๐ โรงเรียน และศึกษำนิเทศก ์
จำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ�ำนวน ๑๘๓ เขต เข้ำรับกำรอบรม 
  ๗.๑.๖ โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลโปรเจค	 ๑๔	
(Project	 14)	 โดยด�ำเนินกำรพัฒนำคลิปกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์และกลุ ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับ
ประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ ตำมหนังสือเรียนของ สสวท. อย่ำงต่อเนื่อง 
เพือ่ใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์ทีเ่รยีนฟรไีม่มค่ีำใช้จ่ำย โดยมีกำรปรบัปรงุ 
เนื้อหำแต่ละบทเรียนให้ทันสมัยเน้นควำมเข้ำใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง 
สอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน สำมำรถเรยีนรู้ 
ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลำผ่ำนช่องทำงที่สะดวก ได้แก่ Website 
Facebook YouTube และ DLTV โดยในภำคเรยีนที ่๑ ปีกำรศกึษำ 
๒๕๖๓ ได้เผยแพร่คลิปกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  
และเทคโนโลยี ในทุกระดับชั้ น  จ� ำนวน ๑,๕๑๖ คลิป  
และภำคเรยีนที ่๒ จ�ำนวน ๘๒๒ คลปิ โดยพบว่ำ มีกำรเข้ำชมคลปิ
ผ่ำนช่องทำง YouTube จ�ำนวน ๗,๘๙๗,๑๕๐ ครั้ง 

 ๗.๒	 โรงเรียนระดับต�าบลทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพ	 และต้องมี	 “หลักสูตรออนไลน์”		
ประกอบการเรยีนการสอน	และมคีวามเชือ่มโยงระหว่างระบบการศึกษากบัภาคธรุกจิ	โดยได้ด�ำเนนิโครงกำรโรงเรยีน
คณุภำพประจ�ำต�ำบล ซึง่เป็นกำรต่อยอดกำรพฒันำโรงเรยีนให้มคีณุภำพ โดยคดัเลอืกโรงเรียนจำกเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
เขตละ ๑ โรงเรียน เพื่อพัฒนำเป็นโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน stand alone  
และเป็นโรงเรียนศูนย์รวมกำรศึกษำทีมี่คุณภำพทัง้ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบคุลำกร และด้ำนงบประมำณ 
สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชน โดยโอนงบประมำณให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เขต ๑ เป็นเจ้ำภำพในกำรด�ำเนินกำรและสรุปผลเป็นภำพรวมจังหวัด สร้ำงกำรรับรู ้ ควำมเข้ำใจแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองที่ได ้รับคัดเลือก  
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และให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดร่วมจัดเก็บข้อมูล 
วิเครำะห์ สงัเครำะห์ กลุม่โรงเรยีนทีเ่หมำะสมทีจ่ะได้รบักำรพฒันำ 
ควำมพร ้อมของโรงเรียน รวมทั้ ง โครงสร ้ ำงพื้นฐำน 
ที่ต ้องได้รับกำรส่งเสริม พื้นที่ที่จะใช้ด�ำเนินกำรพัฒนำ 
ต้องเพียงพอ ครู ผู้บริหำร และนักเรียนพร้อมรับกำรพัฒนำ 
ผู ้ปกครองและชุมชนให้กำรยอมรับ เพื่อคัดเลือกโรงเรียน 
ทีเ่หมำะสมทีส่ดุทีจ่ะเข้ำร่วมโครงกำรควบคูก่บัด�ำเนนิกำรวจิยั 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
ของโรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบล เพื่อให้โรงเรียนสำมำรถน�ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ
ได้ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 

	 ๗.๓	 การสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 สื่อออนไลน์	 และเครือข่ายสังคมออนไลน	์	
เพือ่ป้องกนัผลกระทบในเชงิสงัคม	สร้างความปลอดภยั	ดแูลปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลย	ี
เป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง	 เกิดความสามัคคีในสังคม	 รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	
ในการด�าเนินชีวิต
	 	 ๗.๓.๑	 สร ้างความปลอดภัยและดูแลปัญหา
อาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยส่งเสริมให้สำมำรถใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข่ำวสำรที่ถูกต้อง เกิดควำมสำมัคคี
ในสังคม รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต 
ผ่ำนโครงกำรเฝ้ำระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมำย ดังนี้ 
   (๑) เฝ้าระวัง	รับแจ้ง	และจัดเก็บข้อมูล
ที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำมำรถด�ำเนินกำรได ้
จ�ำนวน ๑๐,๕๔๙ URLs/รำยกำร และน�ำข้อมลูดังกล่ำวมำตรวจสอบ 
คัดกรอง วิเครำะห์ เพื่อยื่นค�ำขอให้ศำลมีค�ำสั่งระงับกำรแพร่หลำย 
ซ่ึงมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำย จ�ำนวน ๔๐๐ ค�ำสั่งศำล  
รวมจ�ำนวน ๑๓,๒๐๒ URLs 
   (๒) สร้างเพจอาสาจับตาออนไลน์	เพือ่ให้
ประชำชนได้แจ้งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมำะสมและผิดกฎหมำย 
โดยมีกำรรับแจ้ง จ�ำนวน ๑๐๑,๓๐๒ URLs 
   (๓) จัดการปัญหาข่าวปลอม โดยเปิด 
ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	 (Anti-Fake	News) 
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ให้ประชำชนติดตำมและตรวจสอบข่ำวปลอมผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ 
๑) ทำงแอปพลิ เคชัน Line: @anti fakenewscenter มีผู ้ติดตำม จ�ำนวน ๒,๔๑๐,๕๙๗ บัญชี  
๒) ทำง https://www.antifakenewscenter.com มีผู้รับชม จ�ำนวน ๗,๖๔๖,๖๙๖ ครั้ง ๓) Facebook:  
Anti-Fake News Center Thailand มผีูต้ดิตำม จ�ำนวน ๘๔,๑๔๐ บญัชี และ ๔) ทำงทวติเตอร์ @AFNCTHAILAND 
มีผู้ติดตำม จ�ำนวน ๑๐,๙๙๙ บัญชี 
   (๔) พฒันาและจดัให้มเีครือ่งมอืในการตรวจวเิคราะห์พยานหลกัฐานทางเทคโนโลยดีจิทิลั
เพือ่สนบัสนุนกำรพสิจูน์กำรกระท�ำควำมผดิและผูก้ระท�ำควำมผดิในอำชญำกรรมท่ีใช้ระบบคอมพวิเตอร์เป็นเครือ่งมอื 
ในกำรกระท�ำควำมผิด เพื่อสนับสนุนงำนสืบสวนสอบสวนของพนักงำนสอบสวน โดยได้จัดท�ำกำรตรวจวิเครำะห์
พยำนหลักฐำน จ�ำนวน ๑๐๕ ชิ้น ส�ำหรับกำรสนับสนุนงำนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมอื่น เช่น กำรตรวจสอบ 
ข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ กำรเป็นพยำนผู้เชี่ยวชำญ จ�ำนวนกว่ำ ๖,๗๘๕ ครั้ง 

สร้ำงเพจอำสำ
จับตำออนไลน์
เพื่อให้ประชำชนแจ้ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ ไม่เหมำะสม
ผิดกฎหมำย
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   (๕) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยจัดให้มีกำรให้ค�ำปรึกษำและควำมรู้ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศนูย์บรกิำรประชำชน ชัน้ ๖ อำคำรรฐัประศำสนภกัด ีศนูย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษำ 
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ กรุงเทพมหำนคร (ปัจจุบันปิดกำรให้บริกำร เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-๑๙ แต่ยังให้บริกำร 
ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๘๓ ๐๐๕ ๒๕๕๔) มีกำรให้ค�ำปรึกษำ จ�ำนวน ๓๙๓ ครั้ง และเผยแพร่ควำมรู ้
ผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน Line, Twitter และ Facebook 
	 	 ๗.๓.๒	 พฒันาทกัษะด้านดิจทิลัของข้าราชการและบคุลากรทางการศึกษา ตำมหลกัสตูรกำรพัฒนำ 
ทักษะด้ำนดิจิทัลส�ำหรับผู ้บริหำรสถำนศึกษำและศึกษำนิเทศก์สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย  
ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รองผู ้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ�ำนวน ๑๘๕ คน 
	 	 ๗.๓.๓	 ให้การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแล  
ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ ้มครองอย่ำงรอบด้ำนด้วยกระบวนกำรที่ถูกต้อง เหมำะสม และทันเหตุกำรณ์  
โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้ 
   (๑) ด�าเนินโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกกันในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย  
(Student Act Stop Bully in schools and on Social Media) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย โดยรับงบประมำณ
สนับสนุนจำกกองทุนสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนน�ำร่อง สร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจถึง 
ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรล้อ แกล้ง รังแกกันในสถำนศึกษำ 
จัดอบรมเพื่อพัฒนำให้นักเรียนรู้จักและเข้ำใจเรื่องกำรรังแกกัน 
ในโรงเรียนด้วยโปรแกรมกำรเรียนออนไลน์ส�ำหรบันกัเรยีน (E-Learning) 
ผ่ำน http://www.thaistopbully.org แก่นักเรียนในโรงเรียน 
น�ำร่องในโครงกำร จ�ำนวน ๕๕ โรงเรียนทัว่ประเทศ ระดบัประถมศกึษำ 
จ�ำนวน ๒๒ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษำ จ�ำนวน ๒๒ โรงเรียน  
และสังกัดส�ำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ จ�ำนวน ๑๑ โรงเรียน และจัดท�ำ 
e-Training ในกำรพัฒนำครูเพือ่ให้มคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ และตระหนกั
ในเรื่องกำรรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียน แล้วน�ำไปออกแบบ 
สอดแทรกบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดท�ำแผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและยุติกำรรังแกกันของนักเรียน

   (๒) พัฒนาหลักสูตรการให้ความรู้และทักษะเพื่อการป้องกันยาเสพติดเข้ำสู่กระบวน 

กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยแต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำคู่มือหลักสูตรกำรสอนยำเสพติดศึกษำ  

จดัประชมุจัดท�ำหลกัสตูรกำรสอนยำเสพตดิในสถำนศกึษำ และทดลองใช้แผนกำรจดักำรเรียนรูย้ำเสพตดิในรำยวชิำ

สุขศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ  

โดยได้ทดลองใช้กับโรงเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ซึง่ได้น�ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูด้งักล่ำวมำจดัท�ำเป็นเอกสำรส�ำหรบัครผููส้อนในรำยวชิำสขุศกึษำ

ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมุ่งเน้นไปที่กำรสอน

แบบที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท�ำและได้ใช้กระบวนกำร (Active Learning) และจะเริ่มใช้ในปีกำรศึกษำ ๒/๒๕๖๔ 
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   (๓) เตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติธรรมชาติ	 (Breadline	 Survey) เพื่อพัฒนำ 

โรงเรียนให้มีศักยภำพในกำรรับมือและลดควำมเสี่ยงภัยพิบัติทำงธรรมชำติ โดยจัดท�ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู ้

“กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติและกำรรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ” จัดท�ำหลักสูตร e-Training 

เพื่อพัฒนำครูในกำรลดควำมเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชำติและกำรปรับตัวรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

(National Safe School Online Training for Teacher) www.thaisafeschools.com ภำยใต้กรอบกำรท�ำงำน 

และกรอบมำตรฐำนสำกล Comprehensive School Safety ๓ ด้ำน คือ ๑) สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียน

ที่ปลอดภัย (Safe Learning Facilities) ๒) กำรจัดกำรภัยพิบัติในสถำนศึกษำ (School Disaster Management)  

และ ๓) กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงและกำรรู้รับปรับตัว (Risk Reduction and Resilience Education)  

รวมทัง้จดัท�ำแผนทีค่วำมเสีย่งภยัพบิตัธิรรมชำตขิองสถำนศกึษำในประเภทภยัต่ำง ๆ  เช่น แผ่นดนิไหว กำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 

พื้นที่ดินเหนียวอ่อน พื้นที่ดินถล่ม พื้นที่น�้ำท่วมซ�้ำซำก และแนวรอยเลื่อน

  ๗.๓.๔	 ด�าเนินโครงการ	 Thai	 MOOC โดยจัดท�ำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง กำรเข้ำใจดิจิทัล  

เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล กำรท�ำธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์

กำรเรียนรู้และกำรสืบค้นจำกสื่อดิจิทัล กำรวิเครำะห์และรู้เท่ำทันสื่อ กำรน�ำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ 

ควำมปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่ำนช่องทำง  

https://thaimooc.org โดยเปิดให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไปที่สนใจสำมำรถเรียนได้ 

	 	 ๗.๓.๕	 สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(กิจกรรม	:	การพัฒนาคนไทย	

กลุ่มเป้าหมาย	 (เด็ก	 เยาวชน	 ผู้สูงอายุ)	 เพื่อเตรียมพร้อมเป็น	 Digital	 Citizen	 ที่คุ้นเคยกับการท�าธุรกรรม	

ทางอเิลก็ทรอนกิส์อย่างมัน่คงปลอดภยั)	สร้ำงควำมตระหนกัในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและอนิเทอร์เนต็อย่ำงมัน่คง 

ปลอดภยั เพ่ือเสรมิสร้ำงควำมเชือ่มัน่ในกำรท�ำธรุกรรมออนไลน์ โดยจดัท�ำเนือ้หำหลกัสตูรกำรเรยีนรู ้ผลติสือ่เผยแพร่ 

และให้ควำมรู้กับกลุม่เป้ำหมำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์อย่ำงต่อเนือ่ง 

รวมทั้งเน้นกำรใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือพัฒนำชุมชน  

ลดควำมเหล่ือมล�้ำ สร้ำงรำยได้ รวมถึงสร้ำงควำมตระหนัก 

และรู้เท่ำทนัต่อภัยคุกคำมทำงออนไลน์ เพือ่ลดปัญหำควำมสญูเสยี 

หรือควำมเสยีหำย โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มกีำรจัดท�ำ 

ส่ือกำรเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ในกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรใช้

อินเทอร์เน็ตแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๑๕ เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร 

เพื่อเผยแพร่บนช่องทำงออนไลน์ของ ETDA (Facebook,  

YouTube: ETDA Thailand) และช่องทำงอื่นที่เหมำะสม  

ทั้ง น้ี  เผยแพร ่แล ้ว จ�ำนวน ๑๐ เรื่อง มียอดกำรเข ้ำชม  

จ�ำนวน ๗,๓๘๒,๘๕๐ กำรเข้ำชม 

  ๗.๓.๖	 ด�าเนินโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์	(จ่าฮูกสอนเด็ก) เพื่อปลูกฝังค่ำนิยม 

ที่ถูกต้อง รู ้เท่ำทันภัยที่เคลือบแฝงมำกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังว่ำโรงเรียน ครูอำจำรย์  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำจะมีส่วนส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริม ผลักดันให้นักเรียน นักศึกษำได้เข้ำใจและตระหนักถึง 

เรื่องดังกล่ำว พร้อมเปิดใจรับข้อมูลควำมรู้ที่ถ่ำยทอดให้ผ่ำนโครงกำรเยำวชนร่วมใจต้ำนภัยไซเบอร์ (จ่ำฮูกสอนเด็ก) 

เพื่อน�ำไปปรับใช้ในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคำมทำงอินเทอร์เน็ตในเบ้ืองต้นได้  

ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด โดยด�ำเนินกำรอบรมแล้ว จ�ำนวน ๑,๒๐๐ คน 

เตรียมพร้อมเป็น
Digital Citizen 

ท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงมั่นคงปลอดภัย
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เรื่องท่ี	๘	การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง	

และฝ่ายราชการประจ�า

	 ๘.๑	 โครงการการสืบสวนสอบสวนคดีกระท�าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ		

ได้มีกำรสืบสวนสอบสวนคดีกระท�ำควำมผิดเก่ียวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ ส่งผลให้พนักงำนอัยกำร 

มีควำมเห็นพ้องในส�ำนวนคดีพิเศษ และรัฐหรือประชำชนที่ได้รับหรืออำจได้รับผลกระทบจำกกำรสืบสวน  

และอำชญำกรรมที่เก่ียวข้องกับคดีพิเศษได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเสมอภำค รวดเร็ว และเป็นธรรม จ�ำนวน ๕ คดี 

ได้แก่ ๑) กรณีกระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรกรณีบกพร่องหน้ำท่ีและอำจมีส่วนสนับสนุนหรือช่วยเหลือ 

ผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ ๒) กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์ จ�ำนวน ๓ โครงกำร  

ประกอบด้วย โครงกำรประชำสัมพันธ์บทบำทและภำรกิจด้ำนสุขภำพสัตว์ ปี ๒๕๕๕ โครงกำรจ้ำงเหมำจัดมหกรรม

ปศสุตัว์แห่งชำติ ปี ๒๕๕๗ (Thailand Livestock Expo 2014) และโครงกำรจดัจ้ำงงำนกำรขบัเคลือ่นวำระแห่งชำต ิ

ด้ำนกำรสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗ ๓) กรณีกล่ำวหำนำยชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวกรวม ๔ คน กระท�ำควำมผิด 

ต่อต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ๔) กรณีข ้ำรำชกำรเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

จำกเจ้ำของร้ำนมีส บี-เฮฟเว่น ซึ่งกระท�ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ เป็นคดีพิเศษต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษ  

ที่ ๑๖๘/๒๕๖๑ ตำมมำตรำ ๒๑ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และ ๕) กำรทุจริตประมูลโครงกำรของทำงรำชกำรผ่ำนระบบกำรประมูลทำงอินเทอร์เน็ตของกรมบัญชีกลำง

 ๘.๒	 การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	

เป็นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐให้สำมำรถน�ำผลกำรตรวจพิสูจน์ทำงพยำนเอกสำรไปใช้

ประกอบส�ำนวนกำรสืบสวนสอบสวน และเพื่อด�ำเนินกำรเอำผิดข้ำรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต

ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยสถำบนันติวิทิยำศำสตร์ได้ด�ำเนนิกำรตรวจพสิจูน์และวเิครำะห์ด้ำนเอกสำรเพือ่สนบัสนนุ 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐจ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๔ คดี

 ๘.๓	 การจัดตั้งศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (ศอตช.)	 เพื่อให้กำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทจุริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ โดย ศอตช. เป็นกลไกระดบันโยบำยในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำ 

กำรทุจริตในภำครัฐ โดยมีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส�ำนักงำน ป.ป.ท.) 

เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ตำมค�ำส่ังส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได ้รับมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร และมีหัวหน้ำส่วนรำชกำร ได้แก่  

ปลัดกระทรวงมหำดไทย ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ 

เลขำธิกำรศำลยุติธรรม เลขำธิกำรกองอ�ำนวยกำร 

รักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.)  

ผู ้แทนส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เลขำธิกำร

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตแห่งชำติ (ส�ำนักงำน ป.ป.ช.) ตลอดจน 

ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคเอกชน
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 ๘.๔	 การตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�าคัญและสถิติการด�าเนินคดีทุจริต

  ๘.๔.๑ จดัซ้ือพสัดุส�ำหรับกำรป้องกนั ควบคมุ หรือรกัษำโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มกีำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรำคำทีส่งูเกินกว่ำทีค่วรจะเป็นหรอืไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำร

ตำมสถำนกำรณ์ที่แท้จริง 

  ๘.๔.๒ ด�ำเนินโครงกำรเพื่อบรรเทำปัญหำภัยแล้งและน�้ำท่วม งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลำง รำยกำรเงินส�ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น จ�ำนวน ๑.๑๘ หมื่นล้ำนบำท

  ๘.๔.๓ ด�ำเนินโครงกำรที่มีวัตถุประสงค ์เพื่อฟ ื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได ้รับผลกระทบ 

จำกกำรระบำดของโควิด-๑๙ แผนงำนที่ ๓ กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท โดยกลไก ศอตช.

  ๘.๔.๔ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร 

  ๘.๔.๕ ด�ำเนนิกำรด้ำนคดทีจุรติของคณะกรรมกำร ป.ป.ท. รบัเรือ่งร้องเรยีน/กล่ำวหำ จ�ำนวน ๕๙๙ คด ี

ด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง จ�ำนวน ๑,๒๙๙ คดี รับไต่สวนข้อเท็จจริง/ตั้งอนุกรรมกำรไต่สวนข้อเท็จจริง  

จ�ำนวน ๕๓๒ คด ีส่งคืนพนักงำนสอบสวน จ�ำนวน ๓๔ คด ีส่งส�ำนกังำน ป.ป.ช. จ�ำนวน ๒๐๗ คด ีไม่รับไต่สวนข้อเท็จจรงิ 

จ�ำนวน ๒,๔๓๐ คดี ตรวจสอบเพิ่มเติม/อื่น ๆ จ�ำนวน ๓๓ คดี และชี้มูลควำมผิด จ�ำนวน ๓๒๓ คดี

	 ๘.๕	 การส่งเสริมมาตรการที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ

  ๘.๕.๑ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กลไกศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง  

จ�ำนวน ๓๙ ศูนย์ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและสั่งกำรในเรื่องกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตตำมนโยบำย 

ของรัฐบำล 

  ๘.๕.๒ ขับเคลื่อนให้หน่วยงำนภำครัฐ ระดับกรม/เทียบเท่ำ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน จังหวัด  

และกรุงเทพมหำนคร โดยได้ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตเพื่อก�ำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

และเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงกำรทุจริต (Fraud Risk Culture)

  ๘.๕.๓ ส่งเสรมิธรรมำภบิำลในหน่วยงำนภำครัฐ (Good Governance) โดยกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ

ผ่ำนหลักสูตรกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐและเฝ้ำระวังกำรทุจริตเชิงรุก 

ในเขต ๙ พื้นที่

  ๘.๕.๔ พฒันำและยกระดับควำมเข้มแข็งให้ภำคประชำชนด้วยกำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนเป็นกลไก 

เฝ้ำระวังกำรทุจริต ซึ่งจะส่งผลให้ภำครัฐต้องปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใสมำกขึ้น เนื่องจำก 

มีภำคประชำชนคอยตรวจสอบ ท�ำให้วงจรกำรทุจริตถูกบีบลงและท�ำได้ยำกขึ้นโดยไม่ต้องรอให้มีกำรร้องเรียน 

หรอืแจ้งเบำะแส ทัง้นี ้ปัจจบุนัมีศนูย์ประสำนงำนเครอืข่ำยภำคประชำชนทัง้ในส่วนกลำงและ ๙ เขตพืน้ทีส่�ำนกังำน ป.ป.ท. 

  ๘.๕.๕ ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุนชำวต่ำงชำติ

และเสริมสร้ำงควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งช่องทำงกำรร้องเรียนกรณีไม่ได้รับ

ควำมเป็นธรรมหรือถูกเรียกรับผลประโยชน์จำกเจ้ำหน้ำที่รัฐแก่นักลงทุนชำวต่ำงชำติ 

  ๘.๕.๖ บังคับใช ้มำตรกำรทำงวินัย โดยกำรก�ำกับและขับเคลื่อนให้หัวหน้ำส ่วนรำชกำร 

ต้องด�ำเนินมำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด 

ที่ถูกกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำประพฤติมิชอบหรือกระท�ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด 

เพ่ือสร้ำงผลกระทบต่อผู้กระท�ำผิดให้เห็นผลโดยเร็วและป้องปรำมไม่ให้มีกำรกระท�ำผิด และเพื่อเป็นกำรส่งเสริม

ให้มีกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล ในกำรด�ำเนินทำงมำตรกำรทำงกำรบริหำร ให้เกิดควำมเชื่อมั่นในระบบกำรตรวจสอบ 

และลงโทษผู้กระท�ำกำรทุจริต



337รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๘.๖	 การป้องกันการฟอกเงิน รฐับำลได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรประสำนควำมร่วมมอืกบัองค์กรต่ำง ๆ  ทัง้ภำครฐั 

ภำคเอกชน ตลอดจนประชำชนทั่วไป ซึ่งมีผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันกำรฟอกเงินที่ส�ำคัญ ดังนี้

  ๘.๖.๑ รบัเรือ่งรำวร้องเรยีน ร้องทกุข์ แจ้งเบำะแส 

โดยได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแส  

พร้อมก�ำหนดหมำยเลขโทรศัพท์ ๔ ตัว เพื่อควำมสะดวกและง่ำย 

ต่อกำรจดจ�ำของประชำชน “สำยด่วน ปปง. ๑๗๑๐” เพือ่ให้บรกิำร 

รับเร่ืองร้องเรยีน ร้องทกุข์ แจ้งเบำะแสเก่ียวกบักำรกระท�ำควำมผดิ 

เกี่ยวกับกำรฟอกเงินและกำรก่อกำรร้ำย โดยมีกำรรับเรื่องรำว 

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแส มูลฐำนทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที ่

ตำมมำตรำ ๓ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 

กำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จ�ำนวน ๒,๑๕๒ เรื่อง

  ๘.๖.๒ ส่งเสรมิและประสำนควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยในและต่ำงประเทศ เช่น กำรแลกเปลีย่นข้อมลู 

กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน รวมท้ังเผยแพร่ควำมรู ้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินให้แก ่

หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และมกีำรจัดท�ำบนัทกึควำมเข้ำใจ (MOU) หรอืบนัทกึข้อตกลง เพือ่ประโยชน์ในกำรประสำนงำน 

และกำรด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินกับหน่วยงำนภำยในประเทศ  

จ�ำนวน ๔๕ ฉบับ และกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ จ�ำนวน ๕๔ ฉบับ

  ๘.๖.๓ ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือจำกภำคประชำชน เช่น ๑) จัดตั้งโครงกำรสำยลับ ปปง. 

เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือของภำคประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรสอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำ 

ควำมผิดมูลฐำน ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยมีสำยลับ ปปง. จ�ำนวนทั้งสิ้น ๗๕,๔๒๒ คน และ ๒) จัดโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

แก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง เพื่อให้ประชำชน เยำวชน และเครือข่ำย 

ภำคประชำชน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ท�ำให้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของกำรฟอกเงิน ไม่หลงเป็นเหยื่อ

ของกลุ่มมิจฉำชีพหรือผู้กระท�ำควำมผิด และมีส่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแสผู้กระท�ำควำมผิด

	 ๘.๗	 การปราบปรามการฟอกเงิน	ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยำนหลักฐำน 

เพื่อด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินผู้กระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยมีกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับมูลฐำนทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีกำรออกค�ำสั่งมอบหมำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบธุรกรรม 

หรือทรัพย์สิน จ�ำนวน ๕๕ ค�ำสั่ง และมีกำรออกค�ำสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน จ�ำนวน ๔ ค�ำสั่ง ๔ รำยคดี  

มูลค่ำทรัพย์สิน ๒๙.๘๘ ล้ำนบำท

	 ๘.๘	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปราบปราม	

การฟอกเงิน	

  ๘.๘.๑ จัดท�ำระบบ Web Service เพื่อตรวจสอบรำยชื่อบุคคล 

ทีม่คีวำมเสีย่งสงูด้ำนกำรฟอกเงนิและรำยชือ่บุคคลทีถู่กก�ำหนด (AMLO Person 

Screening System: APS) เพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำนของผู้มีหน้ำที่รำยงำน 

ในกำรตรวจสอบรำยชือ่บคุคลทีม่คีวำมเสีย่งสงูด้ำนกำรฟอกเงนิและรำยชือ่บคุคล 

ที่ถูกก�ำหนด โดยได้พัฒนำ Web Service จ�ำนวน ๗ รำยกำร

รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแส 

ผ่ำนสำยด่วน 
ปปง. ๑๗๑๐ 
๒,๑๕๒ เรื่อง



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน338

  ๘.๘.๒ พัฒนำระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐของส�ำนักงำนป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (AMLink Center) โดยเชื่อมโยงระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำร

ภำครัฐ (Linkage Center) จ�ำนวน ๑๐ หน่วยงำน ๒๑ ฐำนข้อมูล 

เพื่อลดกำรขอเอกสำรจำกประชำชนที่ซ�้ำซ้อน

  ๘.๘.๓ พัฒนำระบบคุ ้มครองสิทธิผู ้ เสียหำย 

เพือ่รองรับกำรด�ำเนนิกำรยืน่ค�ำร้องขอคุ้มครองสทิธจิำกกำรกระท�ำ 

ควำมผิดมูลฐำนของผู ้เสียหำย โดยมีรำยคดีที่เปิดรับค�ำร้อง 

กำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำยผ่ำนระบบดังกล่ำว จ�ำนวน ๕ รำยคดี 

และมีผู้เสียหำยยื่นค�ำร้องผ่ำนระบบกว่ำ ๑๐,๐๐๐ รำย

เรื่องที่	๙	การแก้ไขปัญหายาเสพติด	และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

	 ๙.๑	 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนบงัคับใช้	“กฎหมาย”	อย่างเคร่งครัด	สร้างความร่วมมอื	

กับประเทศเพื่อนบ้านท�าลาย	“แหล่งผลิต”	และ	“เครือข่าย”

	 	 ๙.๑.๑	 สร้างชมุชนเข้มแขง็และอาสาสมคัร	มุง่เน้นกระตุ้นความต่ืนตัวของชมุชนให้เป็นพลงัจิตอาสา	

แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง ดังนี้ 

   (๑) ขับเคลื่อนมวลชนญำลันนันบำรู โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมมวลชนญำลันนันบำรู 

ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เพื่อสร้ำงฐำนมวลชนให้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน 

จ�ำนวน ๕๕ รุ่น รวม ๔,๔๐๐ คน ฝึกอบรมวิทยำกรญำลันนันบำร ู

โดยมีกลุ ่ ม เป ้ ำหมำยเป ็นมวลชนท่ี เคยผ ่ำนกำรฝ ึกอบรม 

จำกฐำนมวลชน เพื่อยกระดับเป็นวิทยำกรกระบวนกำรให้เกิด 

ชุมชนเข้มแข็งและน�ำควำมรู้ไปขับเคลื่อนงำนกำรป้องกันแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่หมู ่บ้ำนเป้ำหมำย ๑,๕๓๒ หมู ่บ้ำน  

จ�ำนวน ๓๐ รุ ่น รวม ๒,๔๐๐ คน และจัดกิจกรรมส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภำพชีวิตตำมรอยศำสตร์พระรำชำ  

จ�ำนวน ๑๔ รุ่น รวม ๑,๔๐๐ คน

   (๒) ขับเคลื่อนโครงกำรเยำวชนญำลัน

นันบำรู โดยจัดกิจกรรมค่ำยเยำวชนญำลันนันบำรู เพื่อป้องกัน 

ภัยยำเสพติดในกลุ่มเยำวชนอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๕๐ รุ่น 

รวม ๓,๖๐๐ คน จัดกิจกรรมค่ำยเยำวชนญำลันนันบำรูจูเนียร์  

เพื่อป ้องกันภัยยำเสพติดในกลุ ่มเยำวชนอำยุ ๑๐-๑๔ ป ี  

จ�ำนวน ๖๐ รุ่น รวม ๓,๖๐๐ คน และจดักจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ์

ญำลันนันบำรตู้ำนภัยยำเสพตดิ เพือ่ให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั

โทษพิษภัยยำเสพติด จ�ำนวน ๘ รุ่น รวม ๘๐๐ คน

จัดกิจกรรมค่ำยเยำวชน
ญำลันนันบำรู 

๕๐ รุ่น มีเยำวชนเข้ำร่วม 
๓,๖๐๐ คน

มีผู้เสียหำยยื่นค�ำร้อง
ผ่ำนระบบคุ้มครองสิทธิ

กว่ำ ๑๐,๐๐๐ รำย



339รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๓) จัดท�ำเวทปีระชำคมหมูบ้่ำนเข้ำสูเ่วทีระดบัต�ำบล เพือ่ให้สอดรับกบัแผนงำนต�ำบลมัน่คง 

มัง่คัง่ ยัง่ยนื โดยได้จัดท�ำเวทปีระชำคมหมูบ้่ำนเข้ำสูเ่วทรีะดบัต�ำบล จ�ำนวน ๒ ครัง้ จ�ำนวน ๕๗๖ เวท ีจำก ๒๘๘ ต�ำบล 

มีผู้เข้ำร่วมจัดท�ำเวทีประชำคม จ�ำนวน ๔๖,๐๘๐ คน โดยสำมำรถรับสมัครอำสำชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดของแต่ละหมู่บ้ำนได้ จ�ำนวน ๔,๕๓๙ คน

  ๙.๑.๒	 สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด มีกำรด�ำเนินกำร เช่น ๑) จับกุมผู ้ค้ำยำเสพติด  

๒) กำรตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด โดยมีคดีท่ีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

มีค�ำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวม ๑๐๑ คดี มูลค่ำทรัพย์สิน จ�ำนวน ๕๑.๕๑ ล้ำนบำท  

และ ๓) ด�ำเนนิกำรต่อข้อร้องเรียน จ�ำนวนทัง้สิน้ ๑๙๓ เรือ่ง โดยด�ำเนนิกำรแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๑๕๘ เรือ่ง (ร้อยละ ๘๑.๘๗) 

 	 ๙.๑.๓	 ป้องกันยาเสพติด มีกำรด�ำเนินกำร เช่น ๑) สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้เด็กและเยำวชน 

๒,๙๗๙ แห่ง จำกเป้ำหมำย ๓,๓๘๕ แห่ง ได้แก่ กลุ่มเด็กปฐมวัย ๑,๕๒๕ แห่ง กลุ่มประถมศึกษำ ๑,๑๒๙ แห่ง 

และกลุ ่มอำชีวะและอุดมศึกษำ ๒๓๕ แห่ง และ ๒) สร ้ำงภูมิคุ ้มกันยำเสพติดในสถำนประกอบกำร  

โดยได้ให้ควำมรู้ในสถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ ๑๑๑ แห่ง โรงงำนสขีำว ๒๘ แห่ง และสถำนประกอบกำรขนำดเลก็ 

โดยอำสำสมัครแรงงำน ๔๕๐ แห่ง รวม ๒,๐๑๗ คน

  ๙.๑.๔	 บ�าบัดรักษายาเสพติด สำมำรถน�ำผู ้เสพเข้ำรับกำรบ�ำบัดฟื้นฟู จ�ำนวน ๔,๔๔๐ คน  

จำกเป้ำหมำย ๑๔,๙๖๕ คน ประกอบด้วย ระบบสมคัรใจ จ�ำนวน ๒,๓๐๖ คน ระบบบังคบับ�ำบัด จ�ำนวน ๑,๖๒๕ คน 

และระบบต้องโทษ จ�ำนวน ๕๐๙ คน 

 	 ๙.๑.๕	 ติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิต สำมำรถติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด รวมจ�ำนวน ๔,๖๑๕ คน  

ประกอบด้วย ระบบสมัครใจ จ�ำนวน ๒,๗๙๘ คน ระบบบังคับบ�ำบัด จ�ำนวน ๑,๑๗๙ คน และระบบต้องโทษ  

จ�ำนวน ๖๗๔ คน รวมทั้งได้ให้กำรช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดได้ จ�ำนวน ๙๖ คน

	 ๙.๒	 การฟื้นฟู	ดูแล	รักษา	“ผู้เสพ”	พร้อมสร้าง	“โอกาส”	“อาชีพ”	และ	“รายได้”	ให้สามารถกลับมา

ใช้ชีวิตปกติในสังคมได้

	 	 ๙.๒.๑	 จัดโปรแกรมการฟื้นฟูผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรับเปลี่ยน 

ควำมคิดและพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดีควำมมั่นคงให้ลดแนวคิดกำรใช้ควำมรุนแรงในพื้นที่ โดยมีผู้ต้องขังเข้ำรับ 

กำรอบรม รวม ๖๕๐ รำย โดยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีกำรด�ำเนินกำร ได้แก่ ๑) จัดท�ำโครงกำรอบรม 

ภำษำมลำยูถิ่น (ยำวี) และวัฒนธรรมมุสลิมส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีเรือนจ�ำในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๒) จัดอบรม 

ผู้ต้องขังคดีควำมมั่นคงตำมโปรแกรมกำรฟื้นฟูผู้ต้องขังฯ และ ๓) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้ต้องขังคดีควำมมั่นคง

  ๙.๒.๒	 ตดิตาม	สงเคราะห์	และช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนภายหลงัปล่อยตวั	โดยมเีดก็และเยำวชน 

ได้รบักำรปล่อยตัว รวม ๒,๙๓๐ คน ติดตำมแล้ว จ�ำนวน ๑,๗๕๖ คน และอยูใ่นระหว่ำงกำรตดิตำม จ�ำนวน ๑,๑๗๔ คน 

โดยได้ติดตำมเด็กและเยำวชนได้เรียนหนังสือ/มีงำนท�ำ และมีท่ีอยู ่อำศัยเป็นหลักแหล่งและปลอดภัยแล้ว  

จ�ำนวน ๑,๓๗๘ คน

	 ๙.๓	 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้	 คือ	 น้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน		

“เข้าใจ	 เข้าถึง	พัฒนา”	 เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ	 จัดสวัสดิการ	

ทีเ่หมาะสมส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัในพืน้ที	่และการแก้ไขปัญหายึดหลกั	“กฎหมายไทย”	และ	“หลักการสากล”

	 	 ๙.๓.๑	 เพิม่ประสทิธภิาพงานการข่าวและบูรณาการฐานข้อมลูความมัน่คงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

โดยวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ๖๑๗ เรื่อง และตรวจพิสูจน์ข้อมูลทำงนิติวิทยำศำสตร์ 

๒,๐๗๙ รำยกำร เพื่อสนับสนุนงำนกำรข่ำวและกำรคดีให้แก่หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ  

และกองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ภำค ๔ ส่วนหน้ำ



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน340

	 	 ๙.๓.๒	 เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันแนวคิดการใช้ความรุนแรงกับกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ	 และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการคุ ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแก้ไขฟื ้นฟูผู ้ต้องขัง 

คดีควำมมั่นคงด้วยโปรแกรมเฉพำะเพื่อลดแนวคิดควำมรุนแรง (๔ ด้ำน คือ กำรศึกษำ อำชีพ ครอบครัว  

และนันทนำกำร) จ�ำนวน ๒๖๓ รำย ติดตำมผู้ถูกคุมประพฤติคดีควำมมั่นคงและคดียำเสพติด ซ่ึงเป็นกลุ่มเสี่ยง 

ให้ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรประกอบอำชีพและด�ำเนินชีวิต จ�ำนวน ๙๘๕ รำย แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยำวชน 

ในสถำนควบคุมเพื่อเรียนรู ้ทักษะพหุวัฒนธรรมและกำรอยู่ร่วมกัน จ�ำนวน ๒๖๓ รำย และอบรมให้ควำมรู ้

และเพ่ิมทักษะกำรคุ้มครองพยำนแก่เจ้ำหน้ำที่ทหำรหน่วยเฉพำะกิจและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนคุ้มครองพยำน  

จ�ำนวน ๕๗ รำย

 	 ๙.๓.๓	 อ�านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ โดยส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

ผ่ำนกลไกศนูย์ยตุธิรรมชมุชนภำคประชำชน ๑๐๖ แห่ง ในกำรจดักจิกรรมให้ควำมรูก้ฎหมำยเบือ้งต้นแก่เดก็และเยำวชน 

ในชุมชนและสถำนศึกษำ จ�ำนวน ๓,๖๑๐ คน ช่วยเหลือทำงกฎหมำยเบื้องต้นแก่ประชำชน จ�ำนวน ๙,๘๕๐ เรื่อง 

มีทนำยอำสำให ้ค�ำปรึกษำกฎหมำยและช่วยเหลือทำงคดี  

จ�ำนวน ๙,๒๔๕ คน ส่งเสริมให้ควำมรู้กฎหมำยบังคับคดแีก่ประชำชน 

จ�ำนวน ๔๐๓ คน ให้บริกำรเยี่ยมญำติ (ผู ้ต้องขัง) ผ่ำนระบบ  

Video Conference แก่ประชำชนทีอ่ยูห่่ำงไกล จ�ำนวน ๕,๑๗๓ คน 

และส่งเสริมสตรีมสุลมิให้มบีทบำทในกำรท�ำหน้ำทีผู่ช่้วยผูไ้กล่เกลีย่ 

ประจ�ำศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิำทครอบครวัและมรดกประจ�ำส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำจงัหวดัในพืน้ทีจ่งัหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๕ แห่ง สำมำรถช่วยเหลือกำรไกล่เกลี่ยได้ จ�ำนวน ๑,๐๑๑ เรื่อง 

ตลอดจนขยำยให ้ควำมรู ้ เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถำนศึกษำ  

จ�ำนวน ๒,๔๙๗ คน

	 	 ๙.๓.๔	 ด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัเพือ่สนัตสิขุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	ตดิตำมดแูล 

ช่วยเหลือ และสงเครำะห์ผู้กระท�ำผิดซึ่งเป็นเด็ก เยำวชน ผู้ใหญ่ ผู้ได้รับกำรพักกำรลงโทษและลดวันต้องโทษจ�ำคุก 

ที่ผ่ำนกิจกรรมค่ำยแก้ไขฟื้นฟูส�ำหรับผู ้ถูกคุมควำมประพฤติในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้สำมำรถด�ำรงชีวิต 

ได้อย่ำงปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ โดยมีผู้ผ่ำนค่ำยแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในพื้นที่จังหวัดชำยแดน 

ภำคใต้ จ�ำนวน ๙๘๕ คน เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนชุมชนมีกำรติดตำมผู้ผ่ำนค่ำยแก้ไขฟื้นฟูฯ ครบถ้วนทุกคน  

รวมทัง้ผู้ผ่ำนค่ำยแก้ไขฟ้ืนฟฯู ทีม่กีำรติดตำมและได้รบักำรช่วยเหลอืให้เป็นผูม้อีำชพี จ�ำนวน ๙๕๓ คน และไม่มอีำชพี 

และว่ำงงำน จ�ำนวน ๓๒ คน

  ๙.๓.๕	 ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง	

พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลท้ังหมด ๑๖๔ เรื่อง แบ่งออกเป็น ๓ ด้ำน ได้แก่  

๑) ข้อมลูด้ำนควำมมัน่คง จ�ำนวน ๗๗ เรือ่ง ๒) ข้อมลูด้ำนภยัแทรกซ้อน จ�ำนวน ๘๒ เรือ่ง และ ๓) ข้อมลูด้ำนควำมยตุธิรรม 

จ�ำนวน ๕ เรื่อง โดยกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ส่งผลให้ประชำชนได้รับประโยชน์ เช่น ท�ำให้ประชำชนมีฐำนข้อมูล 

ฐำนข้อมูลควำมมั่นคงคือ ข้อมูลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในระดับต่ำง ๆ สภำองค์กรน�ำ แกนน�ำระดับสั่งกำร  

หรือผู้ใช้จ้ำงวำน จนถึงตัวกำรระดับปฏิบัติกำร (ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกำรณ์กำรกระท�ำผิด กำรติดต่อสื่อสำร  

ควำมสัมพันธ์ขององค์กร และเส้นทำงกำรเงินที่ใช้สนับสนุนกำรก่อเหตุรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ)

จัดกิจกรรม

ให้ควำมรู้
กฎหมำยเบื้องต้น 

แก่เด็กและเยำวชน
๓,๖๑๐ คน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๙.๓.๖	 ด�าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	 เพ่ือการขยาย

งานการข่าวในคดีอาชญากรรม	 และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู ่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต	้	

มีวัตถุประสงค์ เช่น ๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร์ สำมำรถยืนยันพฤติกรรม  

ยืนยันตัวบุคคล เครือข่ำย และโครงสร้ำงองค์กร เพื่อสนับสนุนงำนข่ำวได้อย่ำงรวดเร็วและชัดเจน และ ๒) ส่งผลให ้

ผลกำรตรวจพิสูจน์สำมำรถก�ำหนดเป็นหัวข้อข่ำวสำรส�ำคัญในงำนกำรข่ำวในกำรยืนยันตัวบุคคล กลุ่มบุคคล  

โครงสร้ำงอำชญำกรรม และน�ำไปสูก่ำรขยำยผลกำรตดิตำมเครอืข่ำยอำชญำกรรม โดยมกีำรรวบรวมวเิครำะห์ข้อมลู

ทำงนิติวิทยำศำสตร์ในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และ ๔ อ�ำเภอของจังหวัดสงขลำ รวม ๓๒๖ ครั้ง

  ๙.๓.๗	 เสริมสร้างการรับรู ้ให้กับประชาชนและการลดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงบริการ	

ของประชาชน ได้ด�ำเนินกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมและขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

โดยกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู ้ให้กับประชำชนและกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรเข้ำถึงบริกำรของประชำชน  

มกีำรด�ำเนนิกำร เช่น ๑) จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงกำรรบัรูแ้ละควำมเข้ำใจกฎหมำยด้ำนกำรบงัคบัคด ีกำรไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพำทชั้นบังคับคดี และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน มีผู้เข้ำรับกำรอบรมรวมจ�ำนวน ๑,๐๐๓ คน  

และ ๒) จัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำนกำรบังคับคดี กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทและลดควำมเหล่ือมล�้ำ 

ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑,๑๕๕ คน ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม  

ได้แก่ กจิกรรมเสรมิสร้ำงควำมรู ้กจิกรรมกำรไกล่เกลีย่ข้อพพิำทชัน้บังคบัคด ีและกจิกรรมขำยทอดตลำดบ้ำนมอืสอง 

ส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อยใน ๓ จังหวัดชำยแดนใต้

	 	 ๙.๓.๘	 จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ได้จัดท�ำแผนกำรป้องกันภัยชุมชน 

ตำมยทุธศำสตร์กำรพฒันำ “เข้ำใจ เข้ำถงึ และพฒันำ” ณ จงัหวดัปัตตำน ีโดยใช้แนวทำงทนุปรชัญำเพือ่ควำมมัน่คง 

ซึง่เป็นแนวคิดทีใ่ช้ในกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมและพฒันำพืน้ทีด้่วยระบบเครอืข่ำยกจิกำรพลเรอืน โดยใช้กระบวนกำร

เรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนจริงแบบบูรณำกำรเป็นหลักในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน 

ในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวัดชำยแดนภำคใต้ และจดัชุดปฏิบัตกิำรกจิกำรพลเรอืนร่วมกบัอำสำสมัคร 

กจิกำรพลเรอืน หน่วยงำนภำครฐั และภำคเอกชนในพืน้ท่ี อบรมให้ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจร่วมกนัถงึปัญหำภยัคกุคำม 

ในพื้นที่จังหวัดยะลำและปัตตำนีในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันภัยชุมชนระดับต�ำบลตำมตัวแบบ  

“ทุนปรัชญำเพื่อควำมมั่นคง” เพื่อพัฒนำเป็นแผนปฏิบัติกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่

  ๙.๓.๙	 ด�ารงความต่อเนื่องการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดน  

โดยมีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในพื้นที่จับกุมกำรกระท�ำควำมผิด 

เกี่ยวกับยำเสพติด มีผลกำรจับกุมผู้กระท�ำควำมผิด ๑๓๖ ครั้ง มีผู ้ต้องหำ ๑๕๕ รำย มีกำรยึดของกลำง  

ได้แก่ ยำบ้ำ ๖,๕๑๗,๙๙๙ เมด็ เฮโรอนี ๓๕.๕๐ กิโลกรมั 

ไอซ์ ๔๒๓.๘๐ กโิลกรมั กญัชำแห้ง ๒,๔๙๗.๘๐ กิโลกรมั 

ฝิ ่ น  ๒๐๐ .๑๖  กิ โ ลกรั ม  และพื ชกระ ท่อม  

๒,๓๕๕.๕๐ กิโลกรัม
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เรื่องที่	๑๐	การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	

	 ๑๐.๑	 การพัฒนาระบบจัดเก็บเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ	 การอนุมัติหรืออนุญาตทางราชการ	

ด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต

	 	 ๑๐.๑.๑	 ยกระดับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Biz	 Portal)  

เป็นแพลตฟอร์มกลำงในกำรให้บริกำรออกหนังสือรับรอง ใบอนุญำต และเอกสำรแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์  

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนหรือผู ้ประกอบกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลบริกำรภำครัฐและท�ำธุรกรรม 

ผ่ำน bizportal.go.th แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยมีจ�ำนวนใบอนุญำตที่ให้บริกำรผ่ำนระบบ Biz Portal  

จ�ำนวน ๗๘ ใบอนุญำต ครอบคลุม ๒๕ ประเภทธุรกิจ 

เช่น ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ค้ำปลีก สปำ คำร์แคร ์

และให้บริกำรในต่ำงจังหวัด จ�ำนวน ๑๘ ใบอนุญำต 

ใน ๑๐ ประเภทธุ รกิ จ  ป ัจจุบันได ้ยกระดับ 

ระบบ Biz Portal ให้บริกำรดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

(Fully Digital) และสำมำรถย่ืนค�ำขอ ช�ำระค่ำธรรมเนยีม 

และออกใบอนุญำตผ่ำนระบบออนไลน์ได ้ ต้ังแต  ่

ต้นจนจบ โดยเร่ิมให้บริกำรในกำรขอใบอนุญำต

ประกอบกำรขนส่งไม่ประจ�ำทำงด้วยรถบรรทุก 

ของกรมกำรขนส่งทำงบกและบริกำรขอใบอนุญำต 

ในกำรประกอบโรคศิลปะ (สำขำกำยอุปกรณ์)  

ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ และอยู ่ระหว่ำง 

กำรพฒันำอกี ๑๘ งำนบรกิำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

	 	 ๑๐.๑.๒	 พฒันาระบบศนูย์กลางการบรกิารประชาชนในการตดิต่อราชการแบบเบด็เสร็จครบวงจร	

(Citizen	 Portal)	 เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภำยใต้แนวคิด “รู้	 ยื่น	 จ่าย	 รับ”  

โดยให้บริกำรบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งเปิดให้บริกำรแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ โดยมีงำนบริกำร

ประชำชนกว่ำ ๒๐ งำนบริกำร เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อกำรเล้ียงดูเด็กแรกเกิด กำรตรวจสอบ 

ข้อมลูเครดติบโูร สทิธหิลกัประกันสขุภำพ รวมถงึบรกิำรช�ำระค่ำน�ำ้ ค่ำไฟฟ้ำผ่ำน QR Code ขณะนีอ้ยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำร 

เพิ่มงำนบริกำรอีก ๓๐ งำนบริกำร 

	 	 ๑๐.๑.๓	 เชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูล

ประชาชนและการบริการภาครฐั	(Linkage	Center) ปัจจบุนัมจี�ำนวน 

ทั้งสิ้น ๒๒๖ ประเภทธุรกรรม จำก ๗๖ หน่วยงำน และหน่วยงำน 

ภำครัฐท่ีได้รับอนุญำตในกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล

ทะเบียนกลำงของกรมกำรปกครองแล้ว จ�ำนวน ๒๗๑ หน่วยงำน 

โดยมีผู ้ ใช ้งำน (Office User) ระบบ Linkage Center 

จ�ำนวน ๑๘๖,๔๔๓ รำย มีป ริมำณกำรใช ้ งำน จ�ำนวน 

๑๔๙,๙๙๓,๗๔๑ รำยกำร 

มีผู้ ใช้งำน
ระบบ Linkage Center 

๑๘๖,๔๔๓ รำย
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๑๐.๑.๔	 พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ	(แอปพลิเคชัน	D.DOPA) เพื่อใช้ยืนยันตัวตน 

ส�ำหรับกำรท�ำธุรกรรมต่ำง ๆ รองรับกำรใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน

ใช้งำนแอปพลิเคชัน D.DOPA แล้ว จ�ำนวน ๓,๐๐๐ คน และมีหน่วยงำนขอเข้ำร่วมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 

ของกรมกำรปกครองในกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรส�ำหรับประชำชน โดยกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

ผ่ำนแอปพลเิคชนั D.DOPA จ�ำนวน ๑๑ หน่วยงำน ประกอบด้วย ๑) ส�ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิิทลั (องค์กำรมหำชน) 

๒) สถำบันส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ ๓) ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  

๔) ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ๕) ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ๖) กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  

๗) ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม ๘) ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ๙) กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ๑๐) ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และ ๑๑) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

	 	 ๑๐.๑.๕	 พัฒนาระบบต้นแบบในการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์	 แบบครบวงจร		

(DOPA	 E-Service	 Portal) ซึ่งปัจจุบันพร้อมใช้งำน ๑๓ ระบบงำน ได้แก่ ระบบลงทะเบียนขอรับบริกำร 

ทำงทะเบียนรำษฎรล่วงหน้ำ Q-Online กำรแจ้งย้ำยปลำยทำงอตัโนมตั ิกำรปลกูสร้ำงบ้ำนใหม่ กำรตรวจสอบข้อมลู

เลือกตัง้ท้องถิน่ กำรแจ้งเหตจุ�ำเป็นผูไ้ม่ไปใช้สทิธ ิกำรตรวจสอบข้อมลูผูเ้สยีสทิธ ิกำรยืน่ค�ำร้องขอใบอนญุำตโรงแรม 

กำรย่ืนค�ำร้องขอใบอนญุำตอำวธุปืน กำรย่ืนค�ำร้องขอใบอนญุำตสถำนบรกิำร กำรย่ืนค�ำร้องขอใบอนญุำตโรงรบัจ�ำน�ำ 

กำรยื่นค�ำร้องขอใบอนุญำตค้ำของเก่ำ กำรยื่นค�ำร้องขอใบอนุญำตกำรพนัน และกำรยื่นค�ำร้องขอหนังสือผ่ำนแดน 

	 	 ๑๐.๑.๖	 ด�าเนินโครงการจัดท�าข้อมูลเปิดของการประปานครหลวง	 (Open	Data)	 เพ่ือเพ่ิม

ขีดควำมสำมำรถองค์กรให้พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท�ำระบบ  

Open Data เพื่อเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลเปิดภำครัฐ data.go.th ที่ส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)  

ได้พัฒนำขึ้น รวมทั้งจัดท�ำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ๑ ชุดข้อมูล คือ ข้อมูลสถิติกำรใช้น�้ำในภำพรวม  

ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติประกำศใช้งำน

	 	 ๑๐.๑.๗	 ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ	 (โทรมาตร) โดยติดตั้งระบบตรวจวัด 

และบันทึกข้อมูลสภำพอำกำศ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม-ธันวำคม ๒๕๖๓ ครบทั้ง ๑๕๐ แห่ง ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงภัย

และไม่ซ�้ำซ้อนกับจุดติดตั้งโทรมำตรของหน่วยงำนอื่น โดยตรวจสอบข้อมูลสภำพภูมิอำกำศในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย  

เช่น ควำมกดอำกำศ ปริมำณน�ำ้ฝน และคณุภำพอำกำศ (ค่ำฝุน่ละอองในอำกำศ PM
2.5

 และ PM
10
) เพือ่เพิม่ควำมแม่นย�ำ 

ของข้อมูลกำรพยำกรณ์เพื่อกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ ซึ่งจะส่งมำยังระบบวิเครำะห์และคำดกำรณ์สภำพอำกำศ 



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน344

ทกุ ๆ  ๑๐ นำท ีเพือ่ใช้ในกำรประมวลผลและแสดงผลสภำพภมูอิำกำศ  โดยใช้โปรแกรมแบบจ�ำลองพยำกรณ์สภำพอำกำศ 

เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส�ำหรบัวเิครำะห์ คำดกำรณ์ในกำรแจ้งเตอืนอทุกภยั น�ำ้ป่ำไหลหลำกและดนิโคลนถล่ม หมอกควนั 

รวมถงึให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องและประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูกำรตรวจวดัได้ผ่ำนแอปพลเิคชนับน Smart Phone 

โดยสำมำรถแสดงผลข้อมลูทำงด้ำนลกัษณะอำกำศและข่ำวสำรแจ้งเตอืน ๕ หมวดหมู ่ได้แก่ ๑) ข้อมลูลกัษณะอำกำศ 

(สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ ๗ วัน) ๒) ข้อมูลโทรมำตร (ประกอบด้วยรูปภำพโทรมำตรและข้อมูลที่วัดได้จำกสถำนี) 

๓) ข้อมลูข่ำวสำรเตอืนภยั ๔) ข้อมลูพยำกรณ์อำกำศ (WRF) และ ๕) ข้อมลูปรมิำณน�ำ้ในเขือ่น ทัง้นี ้ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่ำงติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบโทรมำตรเพิ่มเติม จ�ำนวน ๑๙๐ แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย

ทั่วประเทศมำกขึ้น ส่งผลให้ประชำชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและสำมำรถช่วยเหลือ

ตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ

	 	 ๑๐.๑.๘	 สร้างฐานข้อมูล	 Big	Data	 ส�าหรับค่าฝุ่น	 PM
2.5
	 เพื่อคำดกำรณ์กำรเกิดค่ำฝุ่น PM

2.5
 

เกินมำตรฐำนและแจ้งเตือนประชำชน โดยเฉพำะพื้นที่ซึ่งมีประชำกรกลุ่มเสี่ยงอยู่หนำแน่น และสำมำรถน�ำมำใช้ 

ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูล Big Data ของประเทศต่อไปได้ นอกจำกนี้ มีกำรตรวจวัดเทียบระหว่ำงเคร่ืองตรวจวัดฝุ่น

ละอองขนำดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) แบบ Low Cost Sensor กบัเครือ่งตรวจวัดฝุน่ละออง PM
2.5

 และเครือ่งวดั 

ค่ำฝุน่ละออง PM
2.5

 เทคนิค Light Scattering ทีผ่่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนจำก US EPA เพือ่ท�ำกำรตดิตัง้เครือ่งตรวจวดั 

ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) แบบ Low Cost Sensor ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีปัญหำ	

	 	 ๑๐.๑.๙	 พัฒนาระบบการ ให ้ บริ ก าร	

ผูใ้ช้ไฟฟ้ารปูแบบ Digital	Service จ�ำนวน ๑๓ กระบวนกำร 

เพือ่ยกระดบัคณุภำพบรกิำรให้ประชำชนสำมำรถขอรบับรกิำร

เรื่องต่ำง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลำ ท�ำให้ประชำชนได้รับบริกำร 

ทีส่ะดวก รวดเรว็ และประหยดัค่ำใช้จ่ำย โดยจดัท�ำแอปพลเิคชนั

ที่พัฒนำบนระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android และระบบ 

กำรขอใช้ไฟฟ้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 

	 	 	 (๑) Web	 Application ได้แก่ ๑) MEASY ส�ำหรับกำรขอใช้ไฟฟ้ำใหม่ส�ำหรับ 

บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล ขอติดต้ังไฟฟ้ำชั่วครำว ขอเพิ่มลดขนำดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ  

และ ๒) MEA e-Service ส�ำหรับกำรตรวจสอบยอดค่ำไฟฟ้ำค้ำงช�ำระ กำรช�ำระค่ำไฟฟ้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต  

กำรตรวจสอบค่ำไฟฟ้ำย้อนหลัง ๖ เดือน และกำรสมัครรับกำรแจ้งเตือนค่ำไฟฟ้ำทำงอีเมล

	 	 	 (๒)	 Mobile	Application ได้แก่ ๑) MEA Smart Life ส�ำหรบักำรให้บริกำรช�ำระค่ำไฟฟ้ำ 

ตรวจสอบประวัติกำรใช้ไฟฟ้ำย้อนหลัง ๖ เดือน ค้นหำสถำนที่รับช�ำระ รับข่ำวสำรแจ้งเตือน กำรประกำศดับไฟฟ้ำ 

แจ้งไฟฟ้ำขัดข้อง ๒) MEA EV ส�ำหรับกำรให้บริกำรตรวจสอบสถำนีชำร์จและจองหัวชำร์จ พร้อมแสดงเส้นทำง 

ไปสถำนีชำร์จด้วยระบบแผนที่ GIS ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และ ๓) MEA E-Fix ส�ำหรับกำรให้บริกำร 

ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ได้แก่ งำนติดต้ังระบบแสงสว่ำง วงจรเต้ำรับ ระบบไฟฟ้ำเครื่องท�ำน�้ำอุ่น วงจรกริ่งไฟฟ้ำ 

และระบบต่อลงดินตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้ำ

	 	 	 (๓)	 จัดท�าระบบ	“MEA	e-Bill” กำรรบัเอกสำรในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์แทนกระดำษ

ผ่ำน SMS หรอื e-Mail ได้แก่ ใบแจ้งยอดค่ำไฟฟ้ำ (e-Invoice) ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก�ำกับภำษี (e-Receipt/e-Tax Invoice) 

และหนังสือเตือนให้ช�ำระค่ำไฟฟ้ำ (e-Notification)
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๑๐.๑.๑๐ ด�าเนินโครงการ	Demand	Driven	by	DATA	(DDD) สร้ำงฐำนข้อมูลควำมต้องกำร

สนิค้ำเกษตรของกรมรำชทณัฑ์ เพือ่สร้ำง Smart Farmer ทีผ่ลติสนิค้ำเกษตรแบบอตุสำหกรรมทีต่รงกบัควำมต้องกำร

ของตลำดเพื่อจ�ำหน่ำยให้แก่กรมรำชทัณฑ์ ซึ่งรวมถึงกำรจัดท�ำเมนู กำรตรวจติดตำมคุณภำพ ปริมำณ โภชนำกำร 

เพื่อเป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรวำงแผนกำรปลูกและกำรขำยให้แก่เกษตรกร 

  ๑๐.๑.๑๑ ด�าเนนิโครงการ	O2O-E-Commerce เช่ือมโยงกำรค้ำขำยของตลำดเครอืข่ำยพนัธมติร

เข้ำสูร่ะบบ E-commerce (Offline to Online) เพือ่เชือ่มโยงตลำดสดในปัจจบุนัให้สำมำรถค้ำขำยสนิค้ำผ่ำนช่องทำง 

ออนไลน์ได้ ท�ำให้ผู้ซื้อผู้ขำยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและกำรขนส่ง

	 ๑๐.๒	 การลดข้อจ�ากัดด้านกฎหมายทีเ่ป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท�าธรุกจิและการด�ารงชวีติของประชาชน	

แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม	ล้าสมัย	ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	

	 	 ๑๐.๒.๑	 ลดข้อจ�ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรค ดังนี้

   (๑) ผลักดันพระรำชกฤษฎีกำกำรก�ำหนดให้ผู ้รับใบอนุญำตช�ำระค่ำธรรมเนียม 

กำรต่ออำยุใบอนุญำตแทนกำรยื่นค�ำขอต่ออำยุใบอนุญำต พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เพื่อท�ำให้ 

กำรช�ำระค่ำธรรมเนียมเท่ำกับกำรต่ออำยุใบอนุญำต เป็นกำรช่วยลดขั้นตอน ลดเวลำและค่ำใช้จ่ำย โดยก�ำหนดให้

ผู้รับใบอนุญำตตำมบัญชีรำยช่ือกฎหมำยแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำฯ จ�ำนวน ๑๑ พระรำชบัญญัติ ๓๑ ประเภท  

เช่น ใบอนุญำตจัดต้ังตลำด (พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕) ใบรบัจดแจ้งกำรน�ำเข้ำเพือ่ขำยเครือ่งส�ำอำง  

(พระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘) สำมำรถช�ำระค่ำธรรมเนียมและได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตได้ทันท ี

โดยไม่จ�ำเป็นต้องยืน่ค�ำขอต่ออำยใุบอนญุำต ท�ำให้ธรุกจิสำมำรถด�ำเนนิกำรไปได้อย่ำงต่อเนือ่ง หรอืจนกว่ำจะมคี�ำส่ัง 

ไม่ให้ต่ออำยุใบอนุญำต

   (๒)	 แก้ไขหรอืทบทวนกฎหมำยทีเ่ป็น 

อุปสรรคต่อกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Service) จ�ำนวน ๔๘ ฉบับ เช่น กำรออกประกำศกรมสนับสนุน

บริกำรสุขภำพตำมพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำรแก้ไขประกำศส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติ 

ในกำรน�ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำในรำชอำณำจกัรด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์

แก้ ไขกฎหมำย
กำรให้บริกำรด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) ๔๘ ฉบับ
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	 	 	 (๓)	 ปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่ำประเภทพิเศษ “SMART Visa” เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 

แก่บคุลำกรทกัษะสงู/ผูเ้ชีย่วชำญ นกัลงทนุ ผูบ้รหิำร และผู้ประกอบกำรวสิำหกจิเริม่ต้น (Startup) ท่ีประสงค์จะเข้ำมำ 

ท�ำงำนหรือลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศผ่ำนวีซ่ำประเภทพิเศษ เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ นักลงทุน  

ผู้บริหำร และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น ให้เข้ำมำท�ำงำนหรือลงทุนในไทย โดยจะขยำยขอบข่ำยให้กว้ำงขึ้น 

และจูงใจมำกข้ึน รวมถึงผ่อนปรนหลักเกณฑ์ที่มีอยู ่เดิม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

	 	 ๑๐.๒.๒	 ปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบให ้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล  

เพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรมและลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ของประเทศและสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย  

เช่น พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ยกเลิกพืชกระท่อมออกจำกยำเสพติดให้โทษ)  

ร่ำงพระรำชบัญญัติฐำนข้อมูลสำรพันธุกรรม พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) ร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (กระบวนพจิำรณำเกีย่วกับกำรฟ้ืนฟกิูจกำรของลกูหนี)้	ร่ำงพระรำชบัญญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมำย

ยำเสพติด พ.ศ. .... ร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันกำรกระท�ำควำมผิดซ�้ำของผู้กระท�ำควำมผิดอุกฉกรรจ์ท่ีใช้ควำมรุนแรง พ.ศ. ....  

ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท�ำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... 

	 	 ๑๐.๒.๓	 ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายด้านทรพัย์สนิทางปัญญา	ได้แก่ ๑) ร่ำงพระรำชบญัญตัลิขิสทิธิ์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับปรุงข้อยกเว้นควำมรับผิดของผู้ให้บริกำรและน�ำกระบวนกำร Notice and Takedown 

มำใช้แทนกำรขอค�ำส่ังศำล กำรก�ำหนดควำมผิดและบทก�ำหนดโทษส�ำหรับกำรให้บริกำร ผลิต ขำย หรือแจกจ่ำย 

ซึ่งบริกำร ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่ท�ำให้มำตรกำรทำงเทคโนโลยีไม่เกิดผล รวมทั้งขยำยอำยุควำมคุ้มครอง 

งำนภำพถ่ำย ๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับปรุงขั้นตอนกำรตรวจสอบ 

ค�ำขอรับสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภำพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องกำรบังคับใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร (CL)  

ให้ชัดเจน และก�ำหนดให้ผู ้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยแหล่งที่มำของทรัพยำกรพันธุกรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ในค�ำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกำรเข้ำเป็นภำคีควำมตกลง 

กรุงเฮกว่ำด้วยกำรจดทะเบียนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ และ ๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติ

ยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับทีห่มดควำมจ�ำเป็นหรอืซ�ำ้ซ้อนกบักฎหมำยอืน่ พ.ศ. .... โดยก�ำหนดให้ยกเลกิพระรำชบัญญตั ิ

กำรผลิตผลิตภณัฑ์ซดี ีพ.ศ. ๒๕๔๘ เนือ่งจำกเป็นกฎหมำยทีห่มดควำมจ�ำเป็น หรอืไม่มกีำรใช้บงัคบัในสภำวกำรณ์ปัจจบุนั 

หรือมีควำมซ�้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่นที่ตรำขึ้นในภำยหลัง

	 	 ๑๐.๒.๔	 ขับเคลื่อนกิจกรรมการด�าเนินการตามข้อเสนอของโครงการศึกษาวิเคราะห์

ทบทวนกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับและกระบวนงานท่ีเกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดข้ันตอนกำรด�ำเนินกำร 

และกำรอนุญำตทีไ่ม่จ�ำเป็นหรอืเป็นอปุสรรคต่อกำรประกอบอำชพีและกำรด�ำเนนิธรุกจิของประชำชน รวมทัง้เพือ่ให้ 

เหมำะสมกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยน�ำข้อเสนอจำกรำยงำนกำรศึกษำจำกสถำบันวิจัย 

เพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) จ�ำนวน ๑,๐๙๔ กระบวนงำน มำขบัเคลือ่นให้เกดิผลลพัธ์อย่ำงเป็นรปูธรรมและน�ำไปสู่ 

กำรปฏิบัติได้จริง นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรด�ำเนินกำรภำยใต้ประเด็นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

ต่อประชำชนอย่ำงมนัียส�ำคัญ (Big Rock) ตำมแผนกำรปฏริปูประเทศด้ำนกฎหมำย (ฉบบัปรบัปรงุ) โดยมกีระบวนงำน 

ทีด่�ำเนินกำรแล้วเสรจ็ มกีำรขบัเคลือ่นให้มผีลสมัฤทธ์ิ หรอือยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำขับเคลือ่น จ�ำนวน ๘๘๕ กระบวนงำน 

คดิเป็นร้อยละ ๘๐.๙๐ ของกระบวนงำนทัง้หมด ดังนี ้๑) กระบวนงำนทีห่น่วยงำนขบัเคลือ่นและบรรลผุลสมัฤทธิแ์ล้ว 

เช่น กำรออกกฎกระทรวงรถยนต์รบัจ้ำงผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงก�ำหนดเครือ่งแต่งกำย 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เครื่องหมำย ประวัติคนขับรถ บัตรประจ�ำตัวคนขับรถ และกำรแสดงบัตรประจ�ำตัวคนขับรถยนต์สำธำรณะ  

รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บริกำร ทัศนำจร และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

เพือ่ให้มกีำรก�ำกบัดูแลบริกำรรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีสำมำรถด�ำเนนิกำรผ่ำนระบบแอปพลเิคชันได้ กำรประกำศแพทยสภำ 

ที่ ๕๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติกำรแพทย์ทำงไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) และคลินิกออนไลน์  

และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง มำตรฐำนกำรให้บรกิำรของสถำนพยำบำลโดยใช้ระบบบรกิำรแพทย์ทำงไกล 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือแก้ไขกำรขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำมำรถเปิดใช้บริกำร 

โทรเวชกรรมได้ และ ๒) กระบวนงำนที่มีแผนกำรด�ำเนินงำนชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรตำมขั้นตอน 

ของกฎหมำย เช่น กำรแก้ไขประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

เรื่อง กระบวนกำรออกใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคม แบบอัตโนมัติ (Automatic License) รวมไปถึง 

ปรับปรุงแก้ไขแบบค�ำขอที่เกี่ยวข้องและกำรจัดท�ำ 

ประกำศ กสทช. เรือ่ง กำรอนญุำต รบัรอง เหน็ชอบ 

หรอืกำรด�ำเนนิกำรอืน่ โดยวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนกิส์

กำรยกเลกิพระรำชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ทั้งฉบับ โดยรวมไว้ในบัญชีท้ำยร่ำงพระรำชบัญญัติ

ยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ�ำเป ็น 

หรือซ�้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรื่องที่	๑๑	การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย	

	 ๑๑.๑	 การด�าเนนิมาตรการป้องกนั	“ก่อน”	เกดิภยั	การให้ความช่วยเหลอื	“ระหว่าง”	เกดิภยั	การแก้ไขปัญหา	

ใน	“ระยะยาว”	โดยเฉพาะ	“ระบบเตือนภยั”	ต้องมกีารจดัระบบตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึก�าหนดมาตรการ	

“บรรเทาความเดือดร้อน”	ของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที

	 	 ๑๑.๑.๑	 ก่อนเกิดภัย	

	 	 	 (๑) ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบสาธารณภัย โดยมีบุคลำกร 

ฝ่ำยปกครองในส่วนภูมิภำค ได้แก่ นำยอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ ก�ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน เป็นผู้ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติ  

ปัจจบุนัได้ด�ำเนนิกำรแล้ว ทัง้ ๗๖ จงัหวดั ๘๗๘ อ�ำเภอ ท�ำให้ประชำชนท่ีประสบสำธำรณภยัในพืน้ท่ีได้รบักำรแก้ไขปัญหำ 

และบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

	 	 	 (๒) จัดตัง้ศนูย์บรรเทาสาธารณภยั	(กระทรวงกลาโหม)	เพือ่ตดิตำมสถำนกำรณ์ภยัแล้ง/

อุทกภัย และสรุปผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ�ำทุกวัน โดยบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

เพือ่จัดท�ำ/พัฒนำแผนทีบ่รูณำกำรด้ำนควำมมัน่คง (แผนทีส่ถำนกำรณ์น�ำ้) ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแผนบรรเทำสำธำรณภยั 

ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับร่ำงแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐) 

ปรับปรุงกำรแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบในกำรบรรเทำสำธำรณภัย รวมท้ังจัดเตรียมก�ำลังพลและยุทโธปกรณ ์

ให้พร้อมใช้สนับสนุนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งทำงบก ทำงเรือ และทำงอำกำศ ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย 

และให้กำรช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที 
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	 	 	 (๓) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับสาธารณภัย 

	 	 	 	 (๓.๑) ภัยแล้ง ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ ๑) ส�ารวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้า	

เพ่ือกำรอปุโภคบรโิภคให้ครอบคลมุถงึระดับหมูบ้่ำน/ชมุชน พร้อมทัง้ประสำนกำรปฏบิตัร่ิวมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 

ในกำรก�ำหนดแผนรองรบั เช่น เร่งเกบ็กักน�ำ้ จดัท�ำแหล่งส�ำรองน�ำ้ดบิ แผนกำรวำงท่อน�ำ้ประปำ และปฏบัิตกิำรฝนหลวง 

เพ่ือเติมน�้ำ ๒) ทบทวนและจัดท�าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ๓) จัดสรรน�้า	

เพ่ือการเกษตรตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัด้ำนกำรเกษตรในช่วงฤดแูล้ง ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และวำงแผน

เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ๔) เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน�้าเสียลงแม่น�้า	 คู	 คลอง	 หรือแหล่งน�้าต่าง	 ๆ		

พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภำคอุตสำหกรรมจัดกำร 

น�้ำเสียตำมหลัก 3R (Reduce ลดกำรใช้ Reuse 

กำรใช้ซ�้ำ และ Recycle น�ำกลับมำใช้ใหม่)  

และ ๕) สร้างการรับรู ้ความเข้าใจและให้	

ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหำ

ควำมเดอืดร้อน โดยเฉพำะกรณกีำรขำดแคลนน�ำ้ 

เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและน�้ำเพื่อกำรเกษตร 

ให้ประชำชนเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์น�้ำในพื้นที่ 

    (๓.๒) อุทกภัย ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ ๑) ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสาร	

จำกรำชกำรอย่ำงใกล้ชดิเตรยีมควำมพร้อมเผชญิเหต ุตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ๒) ทบทวนและปรบัปรงุแผนเผชญิเหตุอทุกภยั	

ของจังหวัดให้เหมำะสม เช่น ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รำยกำรเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสำธำรณภัย 

ให้มคีวำมพร้อมใช้งำน และก�ำหนดจดุ/พ้ืนทีป่ลอดภยัเพือ่รองรบักำรอพยพ และเตรยีมแผนกำรจัดตัง้ศนูย์พกัพงิชัว่ครำว 

ที่สอดคล้องกับแนวทำงมำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ๓) การระบายน�้าและเพิ่มพื้นที่รองรับน�้า

เช่น ก�ำจดัผกัตบชวำ เร่งท�ำกำรขดุลอกท่อระบำยน�ำ้ 

ดดูเลน ท�ำควำมสะอำดร่องน�ำ้ คู คลอง เพ่ือก�ำจัด 

สิ่งกีดขวำงออกจำกทำงระบำยน�้ำในพ้ืนที่เสี่ยง 

ในเขตชุมชน ทั้งนี้ น�้ำที่มีกำรระบำยได้ก�ำหนด

แนวทำงกำรกักเก็บน�้ำไว้ใช้กรณีเกิดสถำนกำรณ์

ฝนทิง้ช่วงหรอืวิธกีำรในกำรล�ำเลยีงน�ำ้ไปยงัพืน้ที่ 

รองรับน�้ำต่ำง ๆ ๔) ตรวจสอบความมั่นคง	

แข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน�้า/กั้นน�้า ส�ำรวจ

ตรวจสอบและปรับปรุงให ้ เกิดควำมมั่นคง 

แข็งแรง ๕) แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ	

ในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำร 

และไม่เป็นทำงกำร และ ๖) เตรียมความพร้อม	

เผชิญเหตุ เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดตำมแผน 

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและ

บรรเทำสำธำรณภัย 
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	 	 	 (๔)	 บรหิารจดัการน�า้ในพืน้ทีช่ลประทานเดิม โดยกำรซ่อมแซม/บ�ำรุงรักษำ/เพิม่ประสทิธภิำพ 

ระบบชลประทำนและกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ จ�ำนวน ๒๗.๓๒ ล้ำนไร่ 

	 	 	 (๕)	 ด�าเนนิการเพือ่ลดผลกระทบจากธรณพีบิตัภิยัทีเ่กดิจากธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลง	

สภาพภูมิอากาศ	ดังนี้ 

    (๕.๑) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรตัดสินใจจัดกำร 

ธรณีพิบัติภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย โดยส�ำรวจและวิเครำะห์ปัจจัยทำงธรณีวิทยำ  

รวมทัง้องค์ประกอบทีส่�ำคญัเพือ่จ�ำแนกพืน้ทีอ่่อนไหวต่อกำรเกดิธรณพีบัิตภิยัดินถล่มระดบัภมูภิำค ส�ำหรบัสนบัสนนุ

กำรจัดกำรธรณีพิบัติภัยดินถล่มในระดับท้องถิ่น (จังหวัด) ในพื้นที่เป้ำหมำย ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่ำน อุตรดิตถ์ 

อุทัยธำนี ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่

    (๕.๒) จัดท�าแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	 ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

และน�้ำป่ำไหลหลำกทั้งระบบต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด�ำเนินกำร 

ในพื้นที่เป้ำหมำย ๗๕ ต�ำบล ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ลพบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

พังงำ และภูเก็ต และในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด�ำเนินกำรในพื้นที่เป้ำหมำย ๓๕ ต�ำบล ใน ๑๔ จังหวัด ได้แก่  

จงัหวดัก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธำน ีขอนแก่น หนองคำย อดุรธำน ีนครรำชสมีำ นครนำยก สระแก้ว สพุรรณบรุี 

ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด และกระบี่ 

    (๕.๓) สร้างโครงข่ายชุมชนเข้มแข็งในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มและน�้าป่าไหลหลาก 

โดยด�ำเนนิโครงกำรเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืของชมุชนให้ปลอดภยัจำกธรณพิีบัตภิยัและโครงกำรเสรมิสร้ำงกำรเรยีนรู้ 

ธรณีพิบัติภัยให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด�ำเนินกำร 

ในพื้นที่เป้ำหมำย ๔ ลุ่มน�้ำ ได้แก่ ลุ่มน�้ำสำละวิน ลุ่มน�้ำโขง ลุ่มน�้ำยม และลุ่มน�้ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก (จังหวัดตำก 

เชียงใหม่ แพร่ เลย ตรัง และระนอง) และในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย ๔ ลุ่มน�้ำ  

ได้แก่ ลุ่มน�้ำแม่กลอง ลุ่มน�้ำชี ลุ่มน�้ำชำยฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ และลุ่มน�้ำชำยฝั่งทะเลตะวันออก (จังหวัดอุทัยธำนี 

จันทบุรี เพชรบุรี และเลย) 

	 	 ๑๑.๑.๒	 ระหว่างเกิดภัย	 ได ้ให ้ควำมช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตำมระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้ังแต่วันที่  

๑ ตุลำคม ๒๕๖๓-๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

   (๑) ภัยแล้ง ประกอบด้วย เงินในเชิงป ้องกันภัยหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ในอ�ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด วงเงิน ๑๐ ล้ำนบำท จ�ำนวน ๑๘ จังหวัด เป็นเงินรวมท้ังสิ้น ๔๕.๕๕ ล้ำนบำท 

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอ�ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด วงเงิน ๒๐ ล้ำนบำท และวงเงินขยำย  

จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตร เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๙๐๐ บำท 

   (๒) อุทกภัย ประกอบด้วย เงินในเชิงป้องกันภัยหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ในอ�ำนำจผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั วงเงนิ ๑๐ ล้ำนบำท จ�ำนวน ๗ จงัหวดั รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน ๒๐.๔๗ ล้ำนบำท และเงนิช่วยเหลอื 

ผู้ประสบภัยพบิตักิรณฉีกุเฉนิในอ�ำนำจผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั วงเงนิ ๒๐ ล้ำนบำท และวงเงนิขยำย จ�ำนวน ๕๑ จงัหวดั 

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๖๓.๘๓ ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ได้มีกำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ต่ำง ๆ 

เช่น ด�ำเนินโครงกำรบรรเทำอุทกภัยอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ นครศรีธรรมรำช และชัยภูมิ ด�ำเนินโครงกำร 

คลองระบำยน�ำ้หลำกบำงบำล-บำงไทร จังหวดัพระนครศรีอยธุยำ และด�ำเนนิโครงกำรประตรูะบำยน�ำ้ล�ำน�ำ้พงุ-น�ำ้ก�ำ่ 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดสกลนคร 
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	 	 ๑๑.๑.๓ การแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

   (๑) เตรียมความพร้อมด้านการแจ้งเตือน 

    (๑.๑) ได้จัดให้มีหอเตือนภัยในพ้ืนที ่

เส่ียงภัย จ�ำนวน ๓๒๘ แห่ง เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรแจ้งเตือนภัย 

ให้ประชำชนได้อย่ำงทัว่ถงึและทนัท่วงท ีสำมำรถลดควำมสญูเสยีต่อชวีติ 

และทรพัย์สนิของประชำชนและเป็นกำรสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่ทัง้ชำวไทย 

และชำวต่ำงประเทศในเรือ่งควำมปลอดภยัเมือ่เกดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำติ 

ทั้งน้ี ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงภัย 

จ�ำนวน ๑๐ แห่ง 

    (๑.๒) ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ 

(Early Warning System) ในพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัยและดินถล ่ม  

เช่น พ้ืนที่ลำดชันและพื้นที่รำบเชิงเขำ เพื่อเป็นกลไกในกำรติดตำม

สถำนกำรณ์เฝ้ำระวังและเตือนภัยที่เกิดจำกน�้ำท่วมฉับพลัน ปัจจุบัน 

มีกำรติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้ำแล้ว จ�ำนวน ๑,๗๙๖ สถำนี  

ครอบคลมุ ๕,๔๙๓ หมูบ้่ำน โดย ณ วนัที ่๑ ตุลำคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎำคม 

๒๕๖๔ มผีลกำรแจ้งเตือนภยั รวม ๖๔๑ ครัง้ ครอบคลมุ ๒,๑๐๑ หมูบ้่ำน 

ดังนี้ 

ระดับการแจ้งเตือน จ�านวน	(ครั้ง) จ�านวน	(หมู่บ้าน)

ระดับเฝ้ำระวัง (สีเขียว) ๒๙๓ ๙๑๙

ระดับเตรียมพร้อม (สีเหลือง) ๒๕๖ ๘๖๓

ระดับเฝ้ำอพยพ (สีแดง) ๙๒ ๓๑๙

   (๒) เตรียมความพร้อมด้านการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	 เครือข่าย	 อาสาสมัคร		

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

    (๒.๑) จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภำพอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  

จ�ำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน และอบรมหลักสูตรกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง จ�ำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ 

ระหว่ำงวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันท่ี ๑๐-๑๕ มกรำคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดชัยนำท  

มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมและมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ จ�ำนวน ๘๐ คน

    (๒.๒) จัดฝ ึกอบรมในโครงกำรรวมพลคนกู ้ภัยขององค ์กำรสำธำรณกุศล  

จ�ำนวน ๔ รุ ่น ด�ำเนินกำรเสร็จแล้ว จ�ำนวน ๒ รุ ่น ได้แก่ รุ ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๓-๔ มีนำคม ๒๕๖๔  

ณ จังหวัดนครรำชสีมำ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑๐๐ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖ มีนำคม ๒๕๖๔ 

ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑๐๐ คน 

    (๒.๓) ด�ำเนินโครงกำรศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ�ำชุมชน/หมู ่บ ้ำน 

ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ยโสธร และจังหวัดอุบลรำชธำนี ด�ำเนินกำรแล้ว ๑ จังหวัด  

คือจังหวัดนครศรีธรรมรำช รวม ๓ รุ่น
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   (๓) เตรยีมความพร้อมด้านการฝึกกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ	

(ส่วนหน้า) ในพื้นที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต ๑-๑๘ (ศปภ. เขต) ได้แก่ ๑) การฝึกในรูปแบบ	

การฝึกเฉพาะหน้าที่	 (Function	 Exercise:	 FEX) โดยกำรใช้สถำนกำรณ์สมมติแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนำ 

แผนปฏิบัติกำรสนับสนุนและทดสอบกำรปฏิบัติงำนในกองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ  

(ส่วนหน้ำ) โดยด�ำเนินกำรฝึกเรยีบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศนูย์ ปภ. เขต ๑๐ ล�ำปำง และ ศปภ. เขต ๑๒ สงขลำ 

และ ๒) การฝึกในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ	(The	Table	Top	Exercise:	TTX) เป็นกำรฝึกทบทวนกระบวนกำร

เตรียมกำรด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เพื่อพัฒนำแผนปฏิบัติกำรสนับสนุนและทดสอบ 

กำรปฏิบติังำนในกองบญัชำกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัแห่งชำต ิ(ส่วนหน้ำ) ผ่ำนระบบถ่ำยทอดสญัญำณภำพ 

และเสียงประชุมทำงไกล โดยด�ำเนินกำรฝึกเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ ศปภ. เขต ๒-๔, ๖-๗, ๑๓-๑๔  

และ ศปภ. เขต ๑๗-๑๘ 

   (๔) เตรยีมความพร้อมด้านเครือ่งจกัรกลสาธารณภยั เป็นกำรเตรยีมพร้อมด้ำนครภุณัฑ์

เครือ่งจักรกล ยำนพำหนะ และเครือ่งมอือปุกรณ์สำธำรณภยั ทีม่คีวำมพร้อมใช้งำนจำกระบบบรหิำรจดักำรฐำนข้อมลู 

เครื่องจักรกลด้ำนสำธำรณภัย กำรซ่อมปรับปรุงสภำพ (ซ่อมใหญ่) เครื่องจักรกล และกำรจัดหำเครื่องจักรกล  

ยำนพำหนะ และเครือ่งมอือปุกรณ์ ให้เพยีงพอต่อกำรช่วยเหลอืประชำชน ซึง่ปัจจบุนัมจี�ำนวนเครือ่งจกัรกล ยำนพำหนะ 

และอุปกรณ์สำธำรณภัย มีควำมพร้อมในกำรป้องกันและฟื้นฟูสำธำรณภัยรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๙,๒๔๐ รำยกำร  

ประจ�ำอยูใ่นศูนย์ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั เขต ๑-๑๘ ท่ีครอบคลมุในพืน้ท่ี ๗๖ จงัหวดั ท้ังน้ี ได้จดัเตรียมก�ำลังคน 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสำธำรณภัยให้มีควำมพร้อมปฏิบัติงำนตำมแผนเผชิญเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

หรือเมื่อมีกำรร้องขอจำกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ โดยบรูณำกำรหน่วยปฏบิตักิำร 

ทั้งฝ่ำยพลเรือน หน่วยทหำร ตลอดจน 

ภำคเอกชนเข้ำด�ำเนินกำรในกำรแก้ไข

ปัญหำโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไข

ป ัญหำกรณีน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค

ของประชำชนเป็นล�ำดับแรก พร้อมท้ัง

ก�ำหนดแบ่งพื้นที่ที่อำจได้รับผลกระทบ  

และมอบหมำยหน่วยงำน/ภำรกจิ ตลอดจน

หน่วยสนับสนุนให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ 

	 ๑๑.๒	 การเร ่งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวง	 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้พืชผลทำงกำรเกษตร 

ได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรขำดแคลนน�ำ้ โดยได้ด�ำเนนิโครงกำรปฏบิตักิำรฝนหลวงในพืน้ทีก่ำรเกษตรทีป่ระสบภัยแล้ง 

จ�ำนวน ๒๑๕.๐๖ ล้ำนไร่ และสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงและบริกำรด้ำนกำรบิน โดยจัดต้ังหน่วย 

ปฏบิตักิำรฝนหลวง จ�ำนวน ๑๘ หน่วย ปัจจบุนัได้ปฏบิตักิำรฝนหลวงในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย โดยขึน้บนิปฏบิตักิำรฝนหลวง 

๑,๓๘๐ วัน ส่งผลให้มีฝนตก ๑,๓๐๒ วัน 
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	 ๑๑.๓	 ผลการบริหารจัดการน�้าท่วม-แล้ง	

	 	 ๑๑.๓.๑	 ความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์ภัยแล้ง	 จำกสถิติภัยแล้งในรอบ ๑๐ ปีท่ีผ่ำนมำ  

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน พบว่ำ ปี ๒๕๖๒ เป็นปีที่มีสถำนกำรณ์ภัยแล้งรุนแรงเป็นล�ำดับ ๒ รองจำกปี ๒๕๕๘  

แต่กำรบริหำรจัดกำรน�้ำในเชิงป้องกัน โดยกำรวิเครำะห์คำดกำรณ์พื้นท่ีเสี่ยงขำดแคลนน�้ำล่วงหน้ำ น�ำไปสู ่

กำรก�ำหนดมำตรกำรและจัดหำแหล่งน�้ำส�ำรอง ท�ำให้มีหมู ่บ ้ำนท่ีได้รับกำรประกำศสถำนกำรณ์ภัยแล้ง 

เพียง ๓๐ จังหวัด ๘๙๑ ต�ำบล ใน ๗,๖๖๒ หมู ่บ้ำน น้อยกว่ำกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในหลำยปีท่ีผ่ำนมำ  

ที่ส�ำคัญ คือ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ มีกำรประกำศภัยแล้งเพียง ๙ หมู่บ้ำน

	 	 ๑๑.๓.๒	 ความเสียหายท่ีเกิดจากสถานการณ์น�้าท่วมและอุทกภัย	 รัฐบำลใช้แนวทำงกำรท�ำงำน 

เชิงป้องกัน ตั้งแต่กำรวิเครำะห์พื้นที่เสี่ยง กำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำ และกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน�้ำที่แต่ละหน่วยงำน 

รับผิดชอบร่วมกัน เช่นเดียวกับกำรบริหำรจัดกำรในฤดูแล้ง ท�ำให้ปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีแรกที่รัฐบำลเข้ำมำบริหำรงำน 

มีควำมเสียหำยเพียง ๙๔ ล้ำนบำท ต�่ำสุดในรอบ ๙ ปี และปี ๒๕๖๓ มีพื้นท่ีประสบอุทกภัย ๕๘ จังหวัด  

มูลค่ำควำมเสียหำย ๒๒๓ ล้ำนบำท ต�่ำสุดเป็นล�ำดับที่ ๓ ในรอบ ๙ ปี นับตั้งแต่เกิดมหำอุทกภัยในปี ๒๕๕๔

เรื่องที	่๑๒	การสนบัสนนุให้มกีารศกึษา	การรบัฟังความเหน็ของประชาชน	และการด�าเนนิการ	

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	

	 ๑๒.๑	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ได้ก�ำหนดจดักำรฝึกอบรม “กำรเสรมิสร้ำงวฒันธรรมทำงกำรเมอืงและวถิชีวีติแบบประชำธปิไตยในโรงเรยีนเอกชน” 

จ�ำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๒๐๐ คน ทั้งนี้ ได้จัดอบรมแล้ว ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๔-๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔  

และรุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๓-๕ เมษำยน ๒๕๖๔ 

	 ๑๒.๒	 การจัดประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น	 การจัดอบรมเจ้าหน้าที่	 และการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	 ในช่วงเดือนตุลำคม ๒๕๖๓-เมษำยน ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑) จัดกำรประกวด 

หมู่บ้ำนต้นแบบประชำธิปไตยดีเด่น จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๓ รำงวัล (๒๒๘ หมู่บ้ำน) ๒) จัดอบรมผู้ช่วยจ่ำ 

จ�ำนวน ๔๒ จังหวัด จังหวัดละ ๑ คน และวิทยำกรแกนน�ำระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน ๕๐๙ อ�ำเภอ รวม ๕๕๑ คน  

และ ๓) หมู่บ้ำนจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตยผ่ำน “๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู่บ้ำน” ในช่วงเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๒๒๓,๔๒๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๔,๑๐๘,๙๙๕ คน 


