


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

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



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

 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐- 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑) ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลการด�าเนินงานของรัฐบาลตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติก่อนเข้าท�าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงเป็นการรายงานต่อเน่ืองจากรายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล 

รอบปีที่ ๑ ถึงรอบปีที่ ๓ 

 ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ได้น�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

มาเป็นหลักส�าคัญ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอดี พอสม พอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และ 

การมภูีมคิุม้กนั มาเป็นแนวคิดในการด�าเนินการภายใต้หลักการ “ท�าก่อน ท�าจรงิ ท�าทนัท”ี เพ่ือเป้าหมาย “ม่ันคง ม่ังคัง่ ยัง่ยนื” 

โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง ซึง่ในรอบปีที ่๔ ของการบรหิารราชการแผ่นดนิ รฐับาลได้เดนิหน้าแก้ไขปัญหาท่ีส�าคัญต่าง ๆ  ของประเทศ

อย่างต่อเนือ่ง ริเริม่โครงการใหม่เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศ และวางรากฐานการพฒันาประเทศ 

ในระยะยาว โดยการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ขึ้น เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 

และจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

 สาระส�าคญัของรายงานฉบบันีไ้ด้เน้นให้เหน็ถงึผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัของรฐับาลในช่วงปีที ่๔ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 

ประกอบด้วย (๑) การเดนิหน้าเพือ่สร้างความสามคัคปีรองดองของคนในชาต ิ(๒) การด�าเนนิการตามนโยบายรฐับาล ๑๑ ข้อ 

ตามท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ (๓) การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ รายงานฉบับนี ้

จัดท�าขึ้นเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน รวมทั้งเพื่อประโยชน์

ในการค้นคว้าอ้างอิง ศึกษาเปรียบเทียบหรือติดตามผลการด�าเนินงานของรัฐบาลต่อไป

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายงานผลการดำาเนนิงานของรฐับาล พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีปีท่ี ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒- 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการดำาเนินงานของรัฐบาลและเป็นรายงานฉบับแรก 

ภายหลังจากที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาและเริ่มเข้า

บริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แม้เป็นเวลาเพียง ๑ ปี แต่รัฐบาลได้ดำาเนินนโยบาย 

เพือ่พฒันาประเทศใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงและให้ประชาชนมคีวามเปน็อยูท่ีม่ัน่คง โดยยดึมัน่ตอ่ระบอบการปกครอง 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 

ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันทั้งจากปัจจัย 

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เชน่ ปญัหาความขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ปัญหาความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก รวมท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยใน ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ ปรับตัวลดลงร้อยละ ๖.๙ 

รัฐบาลจึงได้ มีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากการดำาเนินมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เช่น การปิดสถานที่ เสี่ยงต่อการติดโรค  

การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร และการจำากัดการเดินทางภายในประเทศ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัว 

อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการใช้จ่ายและด้านการผลิต ในส่วนของสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ  

พบว่า อตัราการเขา้พกัของโรงแรมเฉลีย่ทัว่ประเทศปรบัตวัดขีึน้ แตก่ารเดนิทางยงักระจกุอยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

และปริมณฑล สำาหรับสถานการณ์เศรษฐกิจ พบว่า มีการฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเดินทาง 

ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและเดบิตภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาลฉบับนี้  ผู้อ่านจะได้เห็นถึงการแก้ไขสถานการณ์ท่ามกลาง 

วิกฤตการณ์ต่าง ๆ และผลการดำาเนินงานที่สำาคัญอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาลท้ังนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน  

และนโยบายเรง่ด่วน ๑๒ เรือ่ง ซึง่ผลงานทัง้หมดประสบผลสำาเรจ็ไดด้ว้ยความรว่มมอืระหว่างรฐับาล หนว่ยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ดังที่จะกล่าวต่อไปในรายงานฉบับนี้

ทัง้นี ้รายงานฉบบันีจ้ดัทำาขึน้เพือ่เป็นประโยชนใ์นการสรา้งการรบัรูท่ี้ถูกตอ้งแก่สาธารณชน รวมท้ังเพือ่ประโยชน ์

ในการค้นคว้าอ้างอิง ศึกษาเปรียบเทียบหรือการติดตามผลการดำาเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

         ตุลาคม ๒๕๖๓



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

คำ�นำ�       ก
ประก�ศพระบรมร�ชโองก�ร	 จ
บทสรุปผู้บริห�ร	 	 	 	 (๑)
นโยบ�ยหลัก	๑๒	ด้�น
 นโยบ�ยข้อ	๑		 ก�รปกป้องและเชิดชูสถ�บันพระมห�กษัตริย์	 ๑
  นโยบ�ยข้อ	๒		 ก�รสร้�งคว�มมั่นคงและคว�มปลอดภัยของประเทศ	และคว�มสงบสุขของประเทศ	 ๑๙
  นโยบ�ยข้อ	๓		 ก�รทำ�นุบำ�รุงศ�สน�	ศิลปะและวัฒนธรรม	 ๒๙
 	 นโยบ�ยข้อ	๔		 ก�รสร้�งบทบ�ทของไทยในเวทีโลก	 ๔๕
  นโยบ�ยข้อ	๕		 ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของไทย	 ๕๙
  นโยบ�ยข้อ	๖		 ก�รพัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจและก�รกระจ�ยคว�มเจริญสู่ภูมิภ�ค		 ๑๑๗
  นโยบ�ยข้อ	๗		 ก�รพัฒน�สร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กฐ�นร�ก	 ๑๒๗
  นโยบ�ยข้อ	๘		 ก�รปฏิรูปกระบวนก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ศักยภ�พของคนไทยทุกช่วงวัย	 ๑๓๙
  นโยบ�ยข้อ	๙		 ก�รพัฒน�ระบบส�ธ�รณสุขและหลักประกันท�งสังคม	 ๑๖๕
  นโยบ�ยข้อ	๑๐		 ก�รฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้�งก�รเติบโต	 ๑๘๕
	 	 	 		 อย่�งยั่งยืน
  นโยบ�ยข้อ	๑๑		 ก�รปฏิรูปก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	 ๒๐๑
  นโยบ�ยข้อ	๑๒		 ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	และกระบวนก�รยุติธรรม	 ๒๑๗
นโยบ�ยเร่งด่วน	๑๒	เรื่อง	 	 	
		 ๑.		 ก�รแก้ไขปัญห�ในก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชน	 ๒๒๘
		 ๒.		 ก�รปรับปรุงระบบสวัสดิก�รและพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน	 ๒๓๓
		 ๓.		 ม�ตรก�รเศรษฐกิจเพื่อรองรับคว�มผันผวนของเศรษฐกิจโลก	 ๒๓๖
		 ๔.		 ก�รให้คว�มช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒน�นวัตกรรม	 ๒๓๙
		 ๕.		 ก�รยกระดับศักยภ�พของแรงง�น	 ๒๔๘	
		 ๖.		 ก�รว�งร�กฐ�นระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อน�คต	 ๒๕๓
		 ๗.		 ก�รเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	๒๑	 ๒๕๗	
		 ๘.		 ก�รแก้ไขปัญห�ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงร�ชก�รทั้งฝ่�ยก�รเมืองและฝ่�ยร�ชก�รประจำ�	 ๒๖๑
		 ๙.		 ก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติดและสร้�งคว�มสงบสุขในพื้นที่ช�ยแดนภ�คใต้	 ๒๖๖
		 ๑๐.		 ก�รพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รประช�ชน	 ๒๗๔	
		 ๑๑.		 ก�รจัดเตรียมม�ตรก�รรองรับภัยแล้งและอุทกภัย	 ๒๗๙
		 ๑๒.		 ก�รสนับสนุนให้มีก�รศึกษ�	ก�รรับฟังคว�มเห็นของประช�ชนและก�รดำ�เนินก�ร	 ๒๘๕
	 	 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ภ�คผนวก		 	 	 	
	 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับกฎหม�ย	 ๒๘๘



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



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

ฉ

ประก�ศ

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดีศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ

พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั มพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 

ด้วยในการแต่งต้ัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร



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

ช

ประก�ศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดีศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ

พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั มพีระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหาร

ราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 อีกต�าแหน่งหนึ่ง

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

 และความมั่นคงของมนุษย์



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

ซ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายถาวร เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี



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

(1)



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(2)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

๑.	 สภำพปัญหำก่อนเข้ำบริหำรประเทศ

	 แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ทำาให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน การเข้าบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

ในครัง้น้ี จงึเป็นการบรหิารราชการแผ่นดนิในช่วงทีส่ถานการณ์ต่าง ๆ  มคีวามไม่แน่นอนในทุกมติ ิทัง้ในด้านเศรษฐกิจโลก 

ที่ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก

และฉดุรัง้การเตบิโตของเศรษฐกจิไทย ปัจจยัด้านการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีการเข้าสูส่งัคมสูงวยั รวมทัง้ปัจจยั

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยต้องดำาเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้มีข้อผูกพันไว้ในเวทีโลก

 ประเทศไทยถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและต้องเผชิญปัญหาใหม่ ๆ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอการขยายตัว เนื่องจากการกีดกันทางการค้าจากประเทศมหาอำานาจ 

ที่รุนแรงขึ้น ทำาให้เกิดสงครามทางการค้า ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐ 

อิสลามอิหร่าน ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มลดลง และส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่งออก  

และการลงทนุภาคเอกชน รวมทัง้การต่อสูกั้บความยากจนในอดตีได้แปรเปลีย่นเป็นการต่อสูกั้บความไม่เท่าเทยีมกนั 

ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ด้านการศึกษา สภาพความเป็นอยู่ และภาวะค่าครองชีพของประชาชน ตลอดจน 

การต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคอุบัติใหม่ เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่าย 

การก่อการร้ายข้ามชาติ และสงครามไซเบอร์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำาคัญที่ส่งผลกระทบกับทุกประเทศทั่วโลก  

ประเด็นท้าทายเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศท่ีรัฐบาลจะต้องเผชิญและดำาเนินการ 

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาท่ีส่ังสม การฟื้นฟู เยียวยา การขับเคลื่อนการพัฒนาและปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

๒.	 สถำนกำรณ์ภำยหลังเข้ำบริหำรประเทศ

 รฐับาล พลเอก ประยุทธ ์จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเปน็รฐับาลทีม่าจากการเลอืกตั้งตามวิถทีางประชาธปิไตย 

เมือ่วันที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๖๒ ซึง่ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้รบัมตรัิบรองจากเสยีงส่วนใหญ่ในการประชมุร่วมกนั 

ของรฐัสภาตามมาตรา ๒๗๒ แห่งรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เมือ่วนัที ่๕ มถินุายน ๒๕๖๒ 

เป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล รวม ๒๑ พรรค  

ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมพลังประชาชาติไทย 

พรรคพลังท้องถิ่นไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคพลังชาติไทย  

พรรคประชาวิวัฒน์ พรรคพลังไทยรักไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคประชานิยม พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน  

พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคพลังธรรมใหม่  

และพรรคไทรักธรรม ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้กำาหนดนโยบาย 

การบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัหมวด ๕ หน้าทีข่องรัฐ และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรฐั ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า 



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

(3)

ด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความพร้อม 

ทีจ่ะดำาเนนิชวีติในศตวรรษที ่๒๑ เศรษฐกจิไทยมีความแข็งแกร่งและมคีวามสามารถในการแข่งขันสงูข้ึน ควบคูไ่ปกบั 

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่น 

ที่จะพัฒนาประเทศ ส่งเสริมและให้ความสำาคัญในการเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อนำาไปสู ่

หุน้ส่วนความร่วมมอืเพือ่สร้างอนาคตทีย่ัง่ยนืร่วมกนัของภมูภิาค มุง่สร้างสมดลุทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  

เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมท้ังเตรียมพร้อมพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑  

ตลอดจนการรบัมอืกบัภยัคกุคามรปูแบบใหม่ และแก้ไขปัญหาวกิฤตร้ายแรงเฉพาะหน้า ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM
2.5

) โรคอุบัติใหม่ และภัยคุกคามที่สำาคัญ 

และส่งผลกระทบกับทกุประเทศทัว่โลกคอื สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 

ซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการการทำางานของทุกหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหา 

กำาหนดมาตรการผ่อนปรน และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

๓.	 แนวนโยบำยของรัฐบำล

 รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ประกอบด้วย นโยบำยหลกั	๑๒	ด้ำน	ได้แก่ ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัรย์ิ ๒) การสร้างความมัน่คง 

และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ๓) การทำานุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  

๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุข 

และหลักประกันทางสังคม ๑๐) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต 

อย่างยัง่ยนื ๑๑) การปฏริปูการบรหิารจดัการภาครฐั และ ๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

และกระบวนการยุติธรรม และนโยบำยเร่งด่วน	 ๑๒	 เรื่อง ได้แก่ ๑) การแก้ไขปัญหาการดำารงชีพของประชาชน  

๒) การปรบัปรงุระบบสวสัดิการและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน ๓) มาตรการเศรษฐกิจเพือ่รองรบัความผันผวน 

ของเศรษฐกิจโลก ๔) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ๗) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๘) การแก้ไขปัญหา

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำา ๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ๑๑) การจัดเตรียม

มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และ ๑๒) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

และการดำาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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๔.	 ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของรัฐบำลในช่วง	๑	ปีแรก

 รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศภายใต้สถานการณ์ความผันผวนของโลกด้านเศรษฐกิจ สงครามทางการค้า 

สถานการณ์ความขดัแย้งอย่างรนุแรงของหลายประเทศ รวมท้ังปัจจยัภายในของประเทศ ดงันัน้ รฐับาลจงึได้มุง่มัน่ ทุ่มเท 

และระดมสรรพกำาลังต่าง ๆ ในการดำาเนินงานสำาคัญอย่างต่อเนื่องจากในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒ และการริเร่ิมใหม่  

ดังนี้

	 ๔.๑	 กำรด�ำเนินงำนส�ำหรับกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค	

เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	พุทธศักรำช	๒๕๖๒	

  รัฐบาลได้ดำาเนินการจัดก�ำลังพลเข้ำร่วมกำรปฏิบัติงำนในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินเลียบพระนคร	

โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค	 เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาส 

มหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต ิ

เป็นพระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่๑๐ แห่งราชวงศ์จักร ีเมือ่วนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ โดยปฏบัิตงิานรกัษาความปลอดภยั 

พืน้ทีต่่าง ๆ  ตามเส้นทางเสดจ็พระราชดำาเนนิ ทัง้ทางบกและทางนำา้ จัดเตรยีมเรอืพระราชพธิแีละกำาลงัพลประจำาเรอื ๕๒ ลำา  

และจัดนิทรรศการองค์ความรู้เก่ียวกับการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม- 

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นทิรรศการเถลงิถวลัยราชสมบัต ิสยามรฐัสมีา การแสดงเรอืพระราชพธิจีำาลอง

และศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงม่านนำ้าประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม และวิถีไทยและสุดยอดอาหารไทยเลิศรส 

	 ๔.๒	 มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ	ปี	๒๕๖๒

	 	 รัฐบาลได้ดำาเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

และเกษตรกรรายย่อยให้สามารถดำารงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน 

เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒	ดังนี้

  ๔.๒.๑	 มำตรกำรบรรเทำค่ำครองชพีผ่ำนบตัรสวสัดกิำรแห่งรัฐ ได้ให้ความช่วยเหลอืด้านค่าใช้จ่าย 

เพ่ือบรรเทาภาระค่าครองชพีแก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรฐั ๑๔.๖ ล้านคน โดยการจ่ายเงนิเข้ากระเป๋าเงินอเิลก็ทรอนิกส์ 

(e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๓ มาตรการเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒) 

ประกอบด้วย ๑)	 มำตรกำรพยุงกำรบริโภคของผู ้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก  

๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดอืน ๒) มำตรกำรมอบเงนิช่วยเหลอืส�ำหรบัผูส้งูอำยท่ีุถอืบตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั	ได้รบัเงนิช่วยเหลอื 

๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และ ๓)	 มำตรกำรช่วยเหลือกำรเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐท่ีได้รับสิทธ ิ

ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กอายุ ๐ ถึง ๖ ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 

๓๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 



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

(5)

  นอกจากน้ี รัฐบาลได้มมีำตรกำรบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผูม้บีตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั	โดยคณะรฐัมนตรี 

ได้มมีตเิมือ่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ เหน็ชอบให้ขยายความช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อยผ่านบัตรสวสัดกิารแห่งรฐัอย่างต่อเนือ่ง 

๓ มาตรการ ได้แก่ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓ (รวม ๑๒ เดอืน) ๑)	มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำไฟฟ้ำ	

ให้แก่ผู ้มีสิทธิที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๒๓๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ๒)	 มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำน�้ำประปำ		

ให้แก่ผูม้สีทิธทิีใ่ช้นำา้ประปาไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน และ ๓) มำตรกำรชดเชยเงนิจำกภำษมีลูค่ำเพิม่	

ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย จะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลภาษีเมื่อผู้มีสิทธิได้ชำาระค่าสินค้าหรือบริการ 

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

(รวม ๑๑ เดือน) โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพ

และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

	 	 ๔.๒.๒	 มำตรกำรพักช�ำระหนี้เงินต้นของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ลดภาระชำาระหนี้ 

และเพิ่มสภาพคล่องแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๕๐,๗๓๒ แห่ง

  ๔.๒.๓	 มำตรกำรเพือ่บรรเทำค่ำครองชพีส�ำหรับเกษตรกรผู้ประสบภยัแล้ง	ปี	๒๕๖๒	และเกษตรกร

รำยย่อย ได้ดำาเนินการ ๑) ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรลูกค้ำธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดที่ประกำศเป็นเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน	 (ภัยแล้ง) ให้ได้รับสิทธิจ่ายดอกเบ้ียเหลือร้อยละ ๐.๑ ต่อปี สำาหรับเงินกู้ท่ีไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๒) ขยำยเวลำช�ำระหนี้เงินกู้	จากเดิม ๑ ปี เป็น ๒ ปี นับจาก 

งวดชำาระเดิม แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ ๓) สนับสนุนต้นทุนกำรผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำป	ี

ปีกำรผลิต	 ๒๕๖๒/๖๓	 ไร่ละ ๕๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๐ ไร่ ด�ำเนินกำรแล้ว	4,485,831	 ครัวเรือน		

เป็นเงิน	26,171.2 ล้ำนบำท	
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  ๔.๒.๔	 มำตรกำรเพื่อกระตุ ้นกำรบริโภคและกำรลงทุนภำยในประเทศ ได ้ดำาเนินการ  

๑)	 มำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศและมำตรกำรส่งเสริมกำรบริโภคภำยในประเทศ	 “ชิมช้อปใช้”  

โดยประชาชนผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการสามารถชำาระค่าสินค้าและบริการท่ีกำาหนดผ่าน g-Wallet ในแอปพลิเคชัน 

“เป๋าตงั” กบัผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมมาตรการและมแีอปพลเิคชนั “ถงุเงนิ” จะได้รบัสทิธปิระโยชน์จากการใช้จ่ายผ่าน 

g-Wallet ช่องที ่๑ จะได้รบัเงนิสนบัสนนุ 1,000 บาท และการใช้จ่ายด้วยเงนิของประชาชนผ่าน g-Wallet ช่องที ่2 

จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท)  

และร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายจรงิในส่วนทีเ่กนิ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงนิชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) 

๒)	 โครงกำรสนับสนุน	 SMEs	 รำยย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงินสินเช่ือ 

รวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ และ ๓) มำตรกำรภำษีเพื่อกระตุ้นกำรลงทุนภำคเอกชน	บริษัทหรือ	

ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรได้ ๑.๕ เท่า ของท่ีจ่ายจริง สำาหรับการลงทุน 

ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 ๔.๓	 มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ	ปี	๒๕๖๒	ระยะที่	๒	

  รัฐบาลให้ความสำาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัว 

ของเศรษฐกจิต่อจากการดำาเนนิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ปี ๒๕๖๒ ซึง่ได้รบัความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 

ดังนี้

  ๔.๓.๑	 มำตรกำรส่งเสริมกำรบริโภคภำยในประเทศ	 “ชิมช้อปใช้” ได้ดำาเนินมำตรกำรส่งเสริม

กำรบริโภคในประเทศ	หรือ	“ชิมช้อปใช้	เฟส	๒” โดยเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเพิ่ม ๓ ล้านคน ซึ่งจะได้รับวงเงิน 

สนับสนุนเช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้” เดิม และได้รับสิทธ ิ

เงินชดเชยร้อยละ ๒๐ ของยอดใช้จ่ายในส่วนทีเ่กนิ ๓๐,๐๐๐ บาท 

แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (เงินชดเชยไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท)  

ซึง่ขยายให้แก่ผูไ้ด้รับสทิธ ิ๑๐ ล้านคนแรก และมำตรกำรส่งเสรมิ	

กำรบรโิภคภำยในประเทศ	“ชมิช้อปใช้	เฟส	๓” เพือ่ให้เกดิการกระตุ้น 

เศรษฐกิจผ ่านการบริโภคภายในประเทศอย่างต ่อเนื่อง 

โดยเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิลงทะเบียนเพิ่มไม่เกิน ๒ ล้านคน 

โดยได้รับสิทธิประโยชน์สำาหรับการใช้จ่ายจากเงินเช่นเดียวกับ 

“ชมิช้อปใช้ เฟส ๑ และ ๒” แต่ไม่มวีงเงินสนับสนุน ๑,๐๐๐ บาท 

และปรับปรุงเง่ือนไขการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ให้สะดวกมากขึน้ 

ทั้งนี้ มีผู ้ใช้สิทธิตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้” (เฟส ๑-๓) 

๑๑,๘๐๑,๑๙๘ คน จากจำานวนผู้มีสิทธิ ๑๔,๓๕๔,๑๕๙ คน  

มยีอดการใช้จ่าย ณ วนัที ่๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๒๘,๐๖๐ ล้านบาท 



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

(7)

  ๔.๓.๒	 มำตรกำรสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อำศัยของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	 (ธอส.) สนับสนุนสินเชื่อ 

ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน ๓ ล้านบาทต่อหน่วย  

ตัง้แต่วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓ โดยมวีงเงนิสนิเช่ือท้ังหมด ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท อตัราดอกเบ้ียคงที่ 

ร้อยละ ๒.๕ ในช่วง ๓ ปีแรก โดยสิน้สดุทำานติกิรรม ณ วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 สามารถสนบัสนนุสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

ให้แก่ประชาชน 25,981 บัญชี วงเงิน 48,540.63 ล้านบาท

 ๔.๔	 มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลำยปี	๒๕๖๒	

  รัฐบาลได้ดำาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๒ มีอัตรา

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และภาคอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

  ๔.๔.๑	 เพิม่ควำมเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐำนรำก	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๓ ได้ดำาเนนิการ 

เช่น ๑)	 ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A ระดับ B และระดับ C ๗๑,๗๔๒ แห่ง แห่งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวม  

๑๔,๓๔๘.๔ ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนเงินทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการ 

และส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ ๒) ดำาเนินโครงกำรสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้ำงไทย โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเช่ือ 

วงเงนิรวม ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เงนิกูร้้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ระยะเวลา ๓ ปี ตัง้แต่วนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒- 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ ๓) พักช�ำระหนี้สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมควำมสมัครใจ  

โดยพักชำาระหนี้หรือลดภาระหนี้เงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มีความเดือดร้อน ๗๑,๗๔๒ แห่ง

  ๔.๔.๒	 มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร

ผู ้ปลูกข้ำว ผ่ำนโครงกำรช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยว	

และปรับปรุงคุณภำพข้ำว ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓  

โดยเกษตรกรทีข่ึน้ทะเบยีนผูป้ลกูข้าวปี ๒๕๖๒ ได้รบัเงนิ

ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะ

เกษตรกรรายย่อยอัตราไร่ละ ๕๐๐ บาท ครัวเรือนละ 

ไม่เกิน ๒๐ ไร่ หรือไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้  

ได้ให้การช่วยเหลอืเกษตรกรแล้ว 4,176,273 ครวัเรอืน 

เป็นเงิน 22,943.02 ล้านบาท

	 	 ๔.๔.๓	 มำตรกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยัภำยใต้โครงกำร	“บ้ำนดมีีดำวน์” เพือ่เป็นการลดภาระ 

และสนับสนุนให ้ประชาชนท่ัวไปมี ท่ีอยู ่อาศัยเป ็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระ 

การผ่อนดาวน์ในลกัษณะ Cash Back ๕๐,๐๐๐ บาทต่อราย ซึง่ผูเ้ข้าร่วมต้องมรีายได้ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดอืน 

หรือไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และอยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร ระยะเวลาดำาเนินมาตรการ 

ตัง้แต่วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒-๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓ โดยมปีระชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 119,903 ราย 

มีผู้ได้รับสิทธิ 19,790 ราย มีผู้ได้รับ Cash Back 19,773 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 988.65 ล้านบาท
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	 ๔.๕	 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย

	 	 รัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ 

เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู ้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถดำารงชีพได้ 

ในภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัและส่งเสรมิการลงทนุของภาคเอกชน ส่วนระยะยำวเน้นการปฏริปูเศรษฐกจิและส่งเสรมิ

การลงทนุ โดยออกมาตรการ Thailand	Plus	Package	เพือ่ทำาการตลาดเชงิรกุ กระตุน้การลงทุน และรองรบัการย้าย

ฐานการผลติอนัสบืเนือ่งจากผลกระทบของสงครามการค้าใน ๗ ด้าน เช่น ด้ำนสทิธปิระโยชน์เพ่ือกระตุน้กำรลงทนุ 

โดยลดหย่อนภาษเีงนิได้นติิบคุคลร้อยละ ๕๐ เป็นเวลา ๕ ปี เพิม่เตมิจากเกณฑ์ปกต ิสำาหรบัโครงการทีม่เีงนิลงทนุจรงิ 

อย่างน้อย ๑,๐๐๐ ล้านบาท ภายในปี ๒๕๖๔ โดยต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี ๒๕๖๓ ด้ำนกำรปรับปรุง

ประสทิธิภำพกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำน เพือ่อำานวยความสะดวกและช่วยแก้ไขปัญหาและอปุสรรคแก่นกัลงทนุ 

และด้ำนที่ดิน โดยการเตรียมจัดหาและพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาต ิ

แต่ละประเทศเป็นการเฉพาะ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

	 ๔.๖	 กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน	๒.๕	ไมครอน	(PM
2.5
)	อย่ำงต่อเนื่อง

	 	 รัฐบาลให้ความสำาคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM
2.5

) ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้กำาหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันอย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศให้  

“กำรแก้ไขปัญหำมลพิษด้ำนฝุ่นละอองเป็นวำระแห่งชำติ”	 กำาหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 

แก้ไขปัญหาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มุง่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเชิงพืน้ท่ี ป้องกนัและลดการเกดิมลพษิ 

ที่ต้นทางหรือแหล่งกำาเนิด เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ เครื่องมือ และกลไกการบริหารจัดการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยกำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วนระยะสั้น	กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดได้ใชร้ะบบกำรบริหำรจัดกำรแบบเบ็ดเสร็จ	

(Single	 Command)	 ให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังและเข้มงวด กำากับดูแลควบคุมแหล่งกำาเนิด 

ฝุน่ละอองทัง้จากยานพาหนะ โรงงานอตุสาหกรรม 

และไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง สำาหรับกำรแก้ไข

ปัญหำในระยะยำว รัฐบาลมีแผนพัฒนำระบบ

โครงข่ำยขนส่งสำธำรณะให้เชื่อมโยงกัน	

ทุกระบบเพื่อลดการใช ้รถยนต์ส ่วนบุคคล	

ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ

จากรถยนต์ใหม ่และรถโดยสารสาธารณะ 

ปรับปรุงคุณภาพนำ้ามันเชื้อเพลิง และส่งเสริม 

การใช ้ รถยนต ์ ไฟฟ ้ า  กำรแก ้ ไขป ัญหำ	

ในภำคกำรเกษตร รณรงค์ให้ใช้ประโยชน์จาก 

เศษวัสดุการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ไม่ใช้วิธีเผาโดยเฉพาะอ้อย กำรแก้ไขปัญหำในภำคอุตสำหกรรม		

จะปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

และกำากับดูแลควบคุมการระบายมลพิษอย่างเข้มงวด กำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณสุข ได้มีการเปิดคลินิกมลพิษ 

เพ่ือรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางให้มีการจัดห้องสะอาด (Clean Room) ในศูนย์เด็กเล็ก บ้านพักคนชรา  

และโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งประชำสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตนเอง 

และจัดทำาแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
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 ๔.๗	 กำรบริหำรจัดกำรกำรระบำดของโควิด-๑๙

  จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ รัฐบาลได้ดำาเนินการยกระดับกำรคัดกรองและเฝ้ำระวัง	

อย่ำงเข้มข้นและต่อเนือ่ง โดยจดัตัง้ “ศนูย์บรหิำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ	๒๐๑๙	

(โควิด-๑๙)”	 เพื่อติดตามสถานการณ์ของโควิด-๑๙ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การกำาหนดมาตรการ 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวัง ค้นหาและคัดกรองโรค ณ ช่องทางเข้า-ออกประเทศผ่านทาง 

ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศยานภเูกต็ 

และท่าอากาศยานกระบี่ ผ่านทางช่องทางทางบกบริเวณชายแดน และท่าเทียบเรือต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการ 

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษา ส่งต่อ และจัดพื้นที่ควบคุม รวมทั้งดำาเนินการอพยพชาวไทย ๑๓๘ คน  

จากเมอืงอูฮ่ั่น สาธารณรฐัประชาชนจนี กลบัประเทศไทยเมือ่วนัท่ี ๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ โดยให้เข้าสูก่ระบวนการกกักนัโรค  

ณ กองบัญชาการยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ 

อำาเภอสตัหบี จังหวดัชลบรุ ีเพือ่เฝ้าสงัเกตอาการ 

เป ็นเวลา ๑๔ วัน ก ่อนจะกลับภูมิลำาเนา  

นอกจากน้ี รัฐบาลได้วางแนวทางกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม	 (Fake	 News)	

สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 

๑๔๒๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และดำาเนินการ 

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัต่อผูท้ีเ่ผยแพร่ข้อมลู

ที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการสร้างความสับสน

และตื่นตระหนกในภาพรวมของประเทศ 

๕.	 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยหลัก	๑๒	ด้ำน	

	 รฐับาลได้ดำาเนนิการตามนโยบายหลกั ๑๒ ด้าน ตามความจำาเป็นเร่งด่วน รวมทัง้ขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานสำาคัญ 

ต่อเนือ่งจากช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒ โดยมุง่เน้นเพือ่วางรากฐานสำาหรบัการพฒันาในระยะยาว มผีลการดำาเนนิงานทีส่ำาคญั 

ในแต่ละนโยบาย สรุปได้ดังนี้ 

	 ๕.๑	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑	กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์

	 	 รัฐบาลให้ความสำาคัญสูงสุดต่อการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ

ด้วยความจงรกัภกัด ีและเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิและพระราชกรณยีกจิ

เพื่อประชาชน โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
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  ๕.๑.๑	 สืบสำน	 รักษำ	 ต่อยอดศำสตร์พระรำชำ	 และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ

ของพระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ	พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูห่วั	มาเป็นหลกัสำาคญั 

ในการดำาเนินการ ดังนี	้

   (๑) จัดงำนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสต่ำง	 ๆ เช ่น กิจกรรมเนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เม่ือวนัท่ี ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๒ พธิบีำาเพญ็กศุลและกจิกรรมน้อมรำาลกึ 

เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีบำาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี และกจิกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

   (๒) ต่อยอดศำสตร์พระรำชำ	 และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 เช่น สนับสนุน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ๑๕๑ โครงการ ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน  

จดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติให้แก่ประชาชน ๑๔,๕๙๒ คน พฒันาทกัษะชีวติ ๑๒,๘๓๖ คน และพฒันาการศกึษาวชิาชีพ 

ตามแนวพระราชดำาริโครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ๒๖ แห่ง 

  ๕.๑.๒	 ต่อยอดกำรด�ำเนินกำรของหน่วยพระรำชทำนและประชำชนจิตอำสำพระรำชทำน	

ตำมแนวพระรำชด�ำร ิได้ดำาเนนิการส่งเสรมิให้เกดิความรักชาต ิหวงแหนแผ่นดนิเกดิ เคารพและเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ 

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดพิธีมอบรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กรหรือชุมชนท่ีทำา 

คุณประโยชน์แก่สังคม จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำาความดีด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำภูมิทัศน	์

รมิฝ่ังแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	ถวายพระราชกศุลเน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และเนือ่งในงานพระราชพธิบีรมราชาภเิษก จัดกจิกรรมโครงการจติอาสา “เรำท�ำควำมด	ีเพือ่ชำต	ิศำสน์	กษตัรย์ิ”

เป็นกิจกรรมทำาความสะอาดและปรบัปรุงภมูทิศัน์คลองคเูมอืงเดมิ และจัดกจิกรรมจิตอาสาเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
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	 ๕.๒	 นโยบำยหลัก	 ข้อ	 ๒	 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ	 และควำมสงบสุข	

ของประเทศ

	 	 รัฐบาลดำาเนินการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

เพื่อเตรียมการรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๒.๑	 แก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์

และกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำย	 ได ้ดำาเนินการ  

เช ่น ๑) ป ้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก ๗๓,๑๗๗ คน  

๒) คุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเลในพื้นที่จังหวัด

ติดทะเล ๒๒ จังหวัด ๖,๐๔๕ คน และ ๓) การบริหาร 

จัดการแรงงานต่างด้าว มีแรงงานต่างด้าวได้รับ 

ใบอนุญาตทำางาน 866,100 คน จัดทำาทะเบียน 

การทำางานของคนต่างด้าว 1,807,558 ครัง้ ตรวจสอบ 

การทำางานของแรงงานต่างด้าว 366,346 คน  

และสถานประกอบการที่มีการจ ้างหรือลักลอบ 

จ้างแรงงานต่างด้าวทำางาน ๔๔,๕๘๐ แห่ง 

  ๕.๒.๒	 สร ้ำงควำมสงบและควำมปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน	 ได ้สนับสนุนงบประมาณ  

วงเงิน ๔๗๒.๕๖ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพ้ืนท่ี  

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑,๙๖๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อปี เพื่อดำาเนินการใน ๓ มิติ  

ได้แก่ มิติภารกิจของภาครัฐ มิติการเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมิติความสงบเรียบร้อย 

และความมั่นคงภายใน สามารถลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำาเภอ 

ของจังหวัดสงขลา ทำาให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบสุขเพิ่มขึ้น

  ๕.๒.๓	 แก ้ ไขป ัญหำยำเสพติดอย ่ำงจริ ง จัง ท้ังระบบ	 และกำรตรวจสอบทรัพย ์ สิน	

ตามพระราชบญัญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทำาความผดิเกีย่วกับยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๓๔ จำานวน ๑,๙๑๒ ราย 

ดำาเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่า ๗๕๕ ล้านบาท ตลอดจนใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จำานวน ๓๒ คดี ยึดทรัพย์สินมูลค่า ๑๓๘.๒ ล้านบาท และการใช้

มาตรการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ๕ คดี นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดตั้งชมรม  

TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 166 ชมรม และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  

ในสถานประกอบการ 75 ศูนย์ 
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	 ๕.๓	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๓	กำรท�ำนุบ�ำรุงศำสนำ	ศิลปะและวัฒนธรรม	

  รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญในการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี  

การทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นท่ีทางราชการรับรอง เพื่อให้สังคมอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข  

สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๓.๑	 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์	

ของชำติ	 ได้ดำาเนินการ เช่น ยกระดับการนวดแผนไทย  

โดยองค์การยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบยีน “นวดไทย (Nuad Thai)” 

เป็นมรดกวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำาปี ๒๐๑๙ 

ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับสู่แผ่นดินไทย 

๕๘ รายการ และจัดกิจกรรม “ธงไตรรงค์ ธำารงไทย” 

ประจำาปี ๒๕๖๒

  ๕.๓.๒	 ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมท่ีดีทำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม กตัญญู	 ควำมซื่อสัตย	์

กำรมีวินัย	 เคำรพกฎหมำย	 มีจิตสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วม	 ท�ำประโยชน์ให้ประเทศ	 และเป็นพลเมืองที่ดี  

ได้ดำาเนินการ ๑) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยผ่านการดำาเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 

วันธรรมสวนะ ๒) ส่งเสริมส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการสร้างภูมิคุ ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  

๓) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ ๔) จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ๘,๗๘๐ แห่ง 

เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาต ิ

	 	 ๕.๓.๓	 ท�ำนุบ�ำรุงศำสนำให้มีควำมเข้มแข็ง	 ได้ดำาเนินการ ๑) ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนา

ในการเผยแพร่คำาสอนที่ดีงาม ๒) จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น 

ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปลูกฝังหลักธรรมคำาสอน 

ทางพระพุทธศาสนาและเป็นแนวปฏิบัติในการดำาเนินชีวิต

ประจำาวันให้แก่เยาวชนให้เกิดความตระหนักรู้ รักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว มีผู้เข้าร่วมโครงการ 

๗๙,๘๐๐ คน ๓) จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่พระภิกษุและสามเณร ๓๔,๒๐๘ รูป 

และ ๔) ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยรฐับาลได้สนบัสนนุเงนิอดุหนนุพิเศษ

พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ ๓,๙๐๘ รูป 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
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  ๕.๓.๔	 จัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู ้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เช่น นิทรรศการพิเศษเนื่องใน 

วันอนุรักษ์มรดกไทย นิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม (อาหารและการจัดสำารับอาหารไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น) กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอักษรไทยโบราณ กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย 

ประจำาปี ๒๕๖๓ ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

จัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๕ (The 5th Bangkok Art Festival) ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย 

และความเป็นไทย โดยสาธิตงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ผลงานร่วมสมัยเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างรายได้

จากผลผลิตทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และวันท่ี ๔ กรกฎาคม- 

๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๙ เครือข่าย และมีผู้เข้าร่วมชมงาน ๔๕,๔๐๐ คน 

และจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยในพิธีเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เมื่อวันที่ ๑๓-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล และในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๓๓๓ ปี  

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส

  ๕.๓.๕	 พัฒนำส่ือปลอดภัยและสร้ำงสรรค์	 และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมในมิติวัฒนธรรม  

เช่น จัดทำาสื่อสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในศาสตร์พระราชาสู่เด็ก 

และเยาวชนไทย ดำาเนินโครงการรถโรงหนังด้วยรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนท่ี เพื่อการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างอนาคตของตนเองให้แก่เยาวชนและชุมชนห่างไกล จัดเสวนา “นวัตกรรมสื่อ…สร้างอย่างไรให้ปลอดภัย 

และสร้างสรรค์” Media Lab Film Festival 2020 เป็นการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานเทศกาลหนังสั้น  

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเข้าถึงผลงาน และสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

และสร้างสรรค์ส่ือที่ดีให้กับสังคมไทย และจัดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

	 ๕.๔	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๔	กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก	

  รัฐบาลได้ใช้โอกาสท่ีประเทศไทยดำารงตำาแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างบทบาท 

ของไทยในเวทีโลกในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อนำาไปสู ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

โดยมีผลดำาเนินการที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๔.๑	 รับ เสด็จสมเด็จพระสันตะปำปำฟรำนซิส		

(His	Holiness	Pope	Francis)	ในโอกำสเสด็จเยือนรำชอำณำจักรไทย

อย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของรัฐบำล เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ ตามคำาเชิญของรัฐบาลและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย เนือ่งในโอกาสเฉลมิฉลอง ๓๕๐ ปี แห่งการสถาปนามสิซังสยาม 

และฉลอง ๕๐ ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย 

และนครรัฐวาติกัน โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้จัดพิธีรับเสด็จ 

อย่างเป็นทางการ ณ ทำาเนยีบรฐับาล เมือ่วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ โอกาสนี ้

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิได้ประทานพระดำารสัขอบคุณนายกรัฐมนตรี

ที่ให้การต้อนรับและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานต่าง ๆ 

และมีพระดำารัสถึงการแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายถ่ินฐานโดยขอวิงวอน 

ให้ประชาคมระหว่างประเทศมีการจัดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  

และอยูบ่นฐานการปกป้องสทิธแิละศกัดิศ์รขีองบรรดาผูย้้ายถ่ินและผูอ้พยพ 
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  ๕.๔.๒	 เข้ำร่วมประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน-จีน	 สมัยพิเศษ	 ว่ำด้วยโรคติดเชื้อไวรัส	

โคโรนำ	๒๐๑๙	(Special	ASEAN-China	Foreign	Ministers’	Meeting	on	the	Coronavirus	Disease	2019)		

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

ในกรอบอาเซียนกบัคูเ่จรจา ถอืเป็นผลมาจากการหารอืระหว่างรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศกบัมนตรแีห่งรฐั 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และสะท้อนความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับจีน  

อีกทั้งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือที่สร้างสรรค ์

ระหว่างอาเซียนกับจีนและสร้างความเชื่อมั่นในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของทั้งสองฝ่าย 

	 	 ๕.๔.๓	 เข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียน		

สมัยพิเศษว่ำ	ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)	

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ในฐานะประธานอาเซยีน ปี ๒๕๖๓ ได้จดัการประชุมสดุยอดอาเซยีน 

สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ 

ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านระบบ

การประชมุทางไกล เพือ่หารอืเกีย่วกบัสถานการณ์และมาตรการ

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสาม (สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ประเทศญ่ีปุน่ และสาธารณรฐัเกาหล)ี และแนวทาง 

ร่วมกนัในการรบัมอืการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ และการบรรเทา 

ผลกระทบในด้านต่าง ๆ 

	 	 ๕.๔.๔	 สร ้ำงบทบำทที่สร ้ำงสรรค ์ของไทยในภูมิภำคและเวทีโลก ได ้ดำาเนินการ เช ่น  

๑) ทำาหน้าท่ีประธานอาเซยีนและการประชมุอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง โดยไทยเป็นเจ้าภาพหรอืเป็นประธานการประชุมท่ีสำาคญั  

ได้แก่ การประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีน ครัง้ท่ี ๕๒ การประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา 

และการประชมุอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง การประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๓๔ และ ๓๕ และการประชมุสดุยอดทีเ่กีย่วข้อง 

และการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี  

และ ๒) เข้าร่วมการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัสามญั ครัง้ท่ี ๗๔ โดยพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี

ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการประชุมคู่ขนานระดับผู้นำาและระดับสูง 



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

(15)

	 	 ๕.๔.๕	 ขับเคล่ือนงำนกำรทูตเชิงรุกเพ่ือประชำชน	 เช่น ดำาเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ๗ ครั้ง  

ใน ๖ จงัหวดั [จงัหวดัหนองคาย เชยีงใหม่ (๒ ครัง้) กาญจนบรุ ีนราธวิาส ภเูกต็ และพงังา] เพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดี 

กบัส่วนราชการและประชาชน และเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้สาธารณชนได้มคีวามเข้าใจตามนโยบายการทูตสาธารณะ 

(Public Diplomacy)

	 ๕.๕	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๕	กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย	

	 	 รัฐบาลได้รักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้ 

และรายจ่ายภาครัฐ รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน สร้างบรรยากาศส่งเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจ 

และการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๕.๑	 เศรษฐกิจมหภำค	 กำรเงินและกำรคลัง	 รัฐบาลได้ดำาเนินนโยบายการเงินการคลัง  

เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น 

   (๑) ด�ำเนินนโยบำยกำรเงินกำรคลังเพื่อให ้ เศรษฐกิจไทยสำมำรถตอบสนอง	

ต่อควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก	 เช่น ปรับโครงสร้างอัตราภาษีต่าง ๆ ดำาเนินโครงกำรเพ่ือช่วยเหลือ		

เยียวยำ	และชดเชย	ให้แก่ประชำชนซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด-๑๙	หรือ	“มำตรกำรเยียวยำ	

๕,๐๐๐	บำท” เพือ่ช่วยเหลอืเยยีวยาให้กบัลกูจ้างทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการหยดุประกอบกจิการของสถานประกอบการ  

เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓) กรอบวงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ครอบคลุมผู้เข้าข่าย 

ได้รับสิทธิประมาณ ๑๖ ล้านคน และออกหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ	 (Specialized	

Financial	Institutions:	SFIs)	๓๑ ฉบับ เพื่อให้ SFIs สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง 

และสามารถสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น 	 	



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(16)

   (๒) ก�ำกับดูแลวินัยกำรเงินกำรคลัง	 เช่น ๑) มำตรกำรก�ำกับดูแลวินัยกำรเงินกำรคลัง

เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-๑๙	๒)	 ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรรักษำพยำบำลให้รองรับ

กับสถำนกำรณ์กำรติดเช้ือโควิด-๑๙	 จำานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภท 

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเช้ือ 

ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) หลกัเกณฑ์และอตัราค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยนอกและผูป่้วยในสถานพยาบาล

ของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ฉบับที่ ๒)  

และหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธ ิ

หรอืบคุคลในครอบครัวเสีย่งหรือติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) และ ๓) กำรติดตำมก�ำกบัดูแลกำรด�ำเนนิกำร	

ตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑

   (๓) ปฏิรูปโครงสร้ำงรำยได้ภำครัฐ	 เช่น การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นสากล สอดคล้องกับหลักการจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่นานาประเทศปฏิบัติ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม  

การนำาระบบดิจิทัลสมัยใหม่มาช่วยสนับสนุนการทำางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ให้นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists: VRT) มีผู้ประกอบการร้านค้า VRT เข้าร่วมโครงการฯ โดยยื่นขออนุมัต ิ

จัดทำาแบบคำาร้องขอคืนโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ๕๙ ราย ๑,๖๘๑ แห่ง อนุมัติดำาเนินการแล้ว ๑๓ ราย ๓๓ แห่ง 

และมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand VRT ๒,๖๕๗ ราย

   (๔) ปฏิรูประบบกำรออม เช่น จัดจำาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำาเนินโครงการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ 

กลุม่ประชาชนทียั่งไม่มหีลกัประกนัทางรายได้ให้สามารถได้รบัผลประโยชน์ในรปูแบบของเงินบำานาญ โดย ณ วนัที ่๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองทุนการออมแห่งชาติมีสมาชิก ๒,๓๗๕,๕๖๖ คน 

  ๕.๕.๒	 พฒันำภำคอตุสำหกรรม ได้ดำาเนนิการพฒันำอตุสำหกรรมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกจิชวีภำพ	

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

สู่อตุสาหกรรมสเีขยีว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2 
) ได้ ๒๐,๘๐๐ ตนัต่อปี 

ลดต้นทุนการผลิต ๑๑๘,๑๘๙,๐๔๘ ล้านบาทต่อปี และนำาเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น นำาความรู้

และเทคโนโลยีมาพัฒนามะม่วงนำ้าดอกไม้สีทองและสนับสนุนผลงานของ BCG Startup จากอุทยานวิทยาศาสตร ์

ภาคเหนือ (Northern Science Park) และพัฒนำอุตสำหกรรมไทยให้ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

หรือแนวโน้มกำรค้ำโลก ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ๒๒๓ แห่ง และพัฒนา

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ๑๔๕ กิจการ



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

(17)

  ๕.๕.๓	 พัฒนำภำคเกษตร ได้ดำาเนินการ ๑) รักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำเกษตรและรำยได้ให้แก่

เกษตรกรในสินค้ำเกษตรส�ำคญั ได้แก่ ข้าว ปาล์มนำา้มนั มนัสำาปะหลงั ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และยางพารา และดำาเนนิการ 

ประกันรายได้สินค้าเกษตรปี ๒๕๖๒/๖๓ ๒) ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตท่ีเหมำะสม มีมาตรการ

เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรและเกษตรแปลงใหญ่ 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต ๓)	 พัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ ่นใหม่ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  

(Smart Farmer และ Young Smart Farmer) 51,352 ราย ๔) ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตร		

เช่น ส่งเสริมเกษตรอนิทรย์ี เกษตรปลอดภยั และเสรมิสร้างนวตักรรมการผลติในอตุสาหกรรมอาหาร ๕) เพิม่ศกัยภำพ	

อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ๖๑ ราย  

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ๑๘๘ ผลิตภัณฑ์ และ ๖) ดูแลเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อยให้สำมำรถเข้ำถึง	

และใช้ประโยชน์ในที่ดินท�ำกิน	 แหล่งเงินทุน	 โครงสร้ำงพื้นฐำน	 และปัจจัยกำรผลิตต่ำง	 ๆ	 ผ่าน ๓ โครงการ 

ได้แก่ โครงกำรธนำรักษ์ประชำรัฐ	โดยให้เกษตรกรเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตร มีเป้าหมาย 

๑๖,๘๘๘ ราย โครงกำรลดดอกเบี้ยเงินกู ้และโครงกำรขยำยเวลำช�ำระหนี้เงินกู ้	 มีเกษตรกรได้รับสิทธ ิ

เข้าร่วมโครงการ ๗๗๐,๑๘๔ ราย วงเงินรวม ๗๔,๑๗๐.๘๓ ล้านบาท และโครงกำรสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้ำงไทย		

ซึ่งได้จ่ายสินเชื่อให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในชุมชนแล้ว ๓๔๑ แห่ง วงเงินรวม ๙๒๙.๖๖ ล้านบาท

	 	 ๕.๕.๔	 พัฒนำภำคกำรท่องเที่ยว	ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

   (๑)		พัฒนำคุณภำพและควำมหลำกหลำยของแหล่งท่องเท่ียว ได้ดำาเนินโครงการต่าง ๆ 

เช่น ๑) โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรกีฬำ	 ด�ำเนินกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ	 (Sports	

Tourism) มีการจัดแข่งขัน ๗ รายการ เช่น การแข่งขันจักรยานรายการ SAT Thailand BMX Invitation  

ระหว่างวนัที ่๙-๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบรุ ีการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ Sisaket World Championship 2019 

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ๒) ยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	

ในภำวะวิกฤตโควิด-๑๙	 เพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขลักษณะ โดยจัดทำาโครงการ Amazing 

Thailand Safety & Health Administration: SHA 

เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในมาตรการ 

SHA ให้แก่ผูป้ระกอบการและเครอืข่ายในอตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว ๓) โครงกำรอำสำพำเท่ียว จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการตลาดผ่านกิจกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียว

ที่เส่ือมโทรมเพื่อทำาการฟื้นฟู กระตุ้น และส่งเสริม  

ให้นักท่องเทีย่วท่องเทีย่วเดินทางอย่างใส่ใจสิง่แวดล้อม 

และ ๔) โครงกำรเมอืงไทย	ใคร	ๆ 	กเ็ทีย่วได้ ขยายโอกาส 

ทางการท่องเที่ยวให้แก่คนไทยที่มีรายได้ตำ่ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน รวมทั้งคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

ทั้งเด็กและคนชรา
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   (๒) ดูแลควำมปลอดภัยของนักท่องเท่ียวอย่ำงเข้มงวด	 โดยจัดท�ำโครงกำรบ�ำรุงรักษำ

ระบบบูรณำกำรรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว	 ๑๑๕๕	 ศูนย์ประสำนงำนแก้ไขปัญหำนักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์		

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	(ต่อเนือ่ง) นกัท่องเทีย่วสามารถใช้บริการคูส่ายโทรศพัท์แบบ Digital (ISDN) 1 PRI  (E1) 

และบริการ Network Internet พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำาหรับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๓๗ แห่ง

   ๕.๕.๕	 พฒันำกำรค้ำกำรลงทุนเพือ่มุง่สูก่ำรเป็นชำติกำรค้ำ	กำรบรกิำร	และกำรลงทนุในภมูภิำค	

ได้ดำาเนินการ ๑) ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและแก้ไขปัญหำสินค้ำชำยแดน	 โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย 

ให้เข้าถงึบริการทางการเงินในกลุม่ประเทศ CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ส่งเสรมิการค้าชายแดน 

มกีารลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding: MoU) ความร่วมมอืทางธรุกจิไทย-สปป.ลาว 

๕ คู่ธุรกิจ เกิดมูลค่า ๓๒๒ ล้านบาท ช่วยลดอุปสรรคทางการค้า ทำาให้มูลค่าการค้าชายแดน/ผ่านแดนเพิ่มข้ึน  

๒) ส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำปลีกพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce) ประกอบด้วย โครงการดิจิทัลชุมชน 

ด้าน e-Commerce และโครงการ “ชมิช้อปใช้ @Thailandpostmart by ไปรษณย์ีไทย” และ ๓) ก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกร

สะเดำแห่งใหม่ เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้นำาเข้า-ส่งออกในการดำาเนินพิธีการทางศุลกากรและแก้ไขปัญหา 

การจราจร

  ๕.๕.๖	 พัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน	ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

	 	 	 (๑) พัฒนำโครงสร ้ ำงพื้ นฐำนด ้ ำนคมนำคมให ้ครอบคลุมพื้ นที่ ทั่ วประ เทศ

และสำมำรถรองรับกำรขนส่งและกำรเดินทำงต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้อย่ำงไร้รอยต่อ ได้ดำาเนินการ  

๑) พัฒนำระบบขนส่งทำงบก	 โดยดำาเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม	ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี  

(สุวินทวงศ์) สำยสีชมพู	ช่วงแคราย-มีนบุรี สำยสีเหลือง	ช่วงลาดพร้าว-สำาโรง สำยสีม่วง	ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 

และอยู่ระหว่างดำาเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา 

และพิษณโุลก ตลอดจนพฒันาเส้นทางคมนาคม เช่น โครงการทางพเิศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ๒) พัฒนำระบบขนส่งทำงอำกำศ เช่น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง  

จังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างทางวิ่ง เส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง  

ระยะที่ ๓ และ ๓) พัฒนำระบบขนส่งทำงน�้ำ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ โครงการพัฒนา 

ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 



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

(19)

   (๒) แก้ไขปัญหำจรำจรติดขัดในพ้ืนท่ีเขตเมือง	 เช่น ดำาเนินโครงการพัฒนาท่าเรือ

โดยสารสาธารณะ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม ๒ และปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

เฉลิมมหานคร

   (๓)	 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงด้ำนพลังงำนให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้	 เช่น ส่งเสริม 

การใช้นำ้ามันหมุนเร็ว B10 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และโครงการสูบนำ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

สู้ภัยแล้งและเพื่อการเกษตร

	 	 	 (๔) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน�้ำประปำ	 เช่น ดำาเนินโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายนำ้า 

ในพืน้ทีห่่างไกลและมคีวามหนาแน่นของประชากรน้อยตามโครงการปรบัปรงุกจิการประปาแผนหลกั รวมระยะทาง  

๔๐.๑๑๖ กิโลเมตร 

   (๕) กำรแก้ปัญหำระบบระบำยน�้ำและระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	ดำาเนินการก่อสร้างศูนย์บริหาร

จัดการคุณภาพนำ้า ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำาบลอ้อมใหญ่  

จังหวัดนครปฐม และเทศบาลตำาบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ ๒) และอยู่ระหว่างดำาเนินโครงการก่อสร้าง

และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำาบัดนำ้าเสีย ระบบท่อรวบรวมนำ้าเสีย ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

และเกาะพีพี ตำาบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้สามารถบำาบัดนำ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้คุณภาพ

ชีวิตของประชาชนดีขึ้น

  ๕.๕.๗	 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลและกำรมุ่งสู่กำรเป็นประเทศอัจฉริยะ ได้ดำาเนินการ 

ดังนี้ 

   (๑)	 รักษำคลื่นควำมถี่และสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมอันเป็นสมบัติของชำติ	

ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน	 และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์	 และเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำย	

ในระบบ	 5G เช่น ทดสอบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing)  

สำาหรับ 5G Testbed เพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Free WiFi) และโครงการเน็ตประชารัฐ

   (๒) พัฒนำกำรอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจ	 กำรค้ำ	 กำรน�ำเข้ำ-ส่งออก		

และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล เช่น โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การให้บริการด้านศุลกากรด้วย Block chain & Traddelens 

   (๓)	 ส่งเสริมกำรค้ำในรูปแบบพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือเพิ่มโอกำสให้ผู ้ประกอบกำรรำยย่อย	

ทั้งในภำคกำรผลิตและบริกำรในกำรเข้ำถึงตลำด สนับสนุน

พฒันาต้นแบบ (Model) แนวทางการพฒันาด้าน e-Commerce 

การมองภาพในอนาคต (Foresight) ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

และด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างความตระหนัก 

ในการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มั่นคง และปลอดภัย



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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  ๕.๕.๘	 พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีกำรวจิยัและพฒันำ	และนวตักรรม	

ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

   (๑) พฒันำสภำพแวดล้อมและระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อกำรส่งเสรมิวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีกำรวจิยั	

และพัฒนำ	และนวัตกรรม เช่น พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อมทางด้านการเกษตร และยกระดับ

คณุภาพมาตรฐานสนิค้าและบรกิาร เพือ่ให้ SMEs มเีครือ่งมอืวดัและทดสอบท่ีจำาเป็นต่อการออกแบบ ประกนัคณุภาพ 

มีความถูกต้อง และสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

   (๒)  สร้ำงระบบจัดกำรข้อมูลเพ่ือรองรับกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ		

โดยสร้างระบบกลางของประเทศในการบริหารภาพรวมของการวจัิยและนวตักรรม สนบัสนนุงานวิจยัเก่ียวกับโควดิ-๑๙ 

และพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ

   (๓)		เสริมสร ้ำงกำรใช ้ประโยชน์จำกโครงสร ้ำงพ้ืนฐำนทำงด ้ำนวิทยำศำสตร ์	

และเทคโนโลยีที่มีอยู ่ ให ้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  โดยจัดตั้ งศูนย ์กลางการวิ จัยพัฒนาและนวัตกรรม  

ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตร  

ด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 

   (๔)		สนับสนุนกำรพัฒนำโรงงำน	 ห้องปฏิบัติกำรต้นแบบ	 ท่ีเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน	

ด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีวจัิยและนวตักรรมในระดบัต้นน�ำ้	เช่น จัดตัง้ศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมสนับและสนุนการออกแบบ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์ ยกระดับมาตรฐาน 

การวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในประเทศให้มีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงไปยังการวัดระดับ 

ปฐมภมูไิด้ และยกระดับมาตรฐานการวดัของห้องปฏบัิตกิารทดสอบ/สอบเทยีบทางการแพทย์ เพือ่สร้างความเชือ่ม่ัน 

ให้แก่ผู้ใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง

ทางการแพทย์ (Medical Hub)

	 ๕.๖	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๖	กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค

	 	 รฐับาลให้ความสำาคญัในการใช้ประโยชน์จากศกัยภาพและโอกาสของพืน้ทีท่ีจ่ะช่วยกระจายความเจรญิ

ไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม กระจายการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ 

สร้างสังคมชนบทให้เป็นสังคมเมืองที่สงบสุข และแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นฐาน โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๖.๑	 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของเอเชีย	

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

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

ด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสำาคัญ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง 

เชื่อมสามสนามบิน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 

และเมืองการบินภาคตะวันออก และลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงมีคำาขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

มูลค่ารวม ๓๙๑,๙๔๓ ล้านบาท รวมทั้งพัฒนาบุคลากรรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC  

รวมทั้งสิ้น ๖๒,๘๗๓ คน



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

โดยมกีารส่งเสริมการลงทนุทีช่่วยพัฒนาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ และจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่เดือนมกราคม 

๒๕๖๒-มถินุายน ๒๕๖๓ ในพืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกจิภำคใต้ (จงัหวดัระนอง ชมุพร สรุาษฎร์ธาน ีและนครศรธีรรมราช) 

๓๔ โครงการ มีมูลค่าการลงทุน ๗,๙๑๑ ล้านบาท พื้นที่	 ๔	 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี 

ยะลา และสตูล) และ ๔	อ�ำเภอในจังหวัดสงขลำ (อำาเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ๒๓ โครงการ มีมูลค่า 

การลงทุนรวม ๑๑๓,๒๗๒ ล้านบาท 

   (๓) เร ่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอย่ำงต่อเนื่อง		

โดยพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาด่านพรมแดน ด่านศุลกากร จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และจัดตั้งศูนย์บริการ

แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแรงงานต่างด้าว 

ได้รับอนุญาตทำางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐๐,๒๓๕ คน

	 	 ๕.๖.๒	 ส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะน่ำอยู ่ทั่วประเทศ ๓ ประเภทกิจการ  

ได้แก่ กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ และกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

อจัฉริยะ และดำาเนนิการพฒันาพืน้ทีต่ามผงัเมอืง เช่น ปรบัปรงุผงัเมอืงรวมจงัหวดัแล้ว ๖๙ จงัหวดั วางและจดัทำาผงัเมอืง 

รวมเมือง/ชุมชนไปแล้ว ๕๖๘ ผัง ซึ่งประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงแล้ว ๒๘๒ ผัง และอยู่ระหว่างดำาเนินการ 

วางผังเมือง ๒๘๖ ผัง 

	 ๕.๗	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๗	กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก

	 	 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับชุมชนในการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้  

กระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาช่องทางการตลาดเช่ือมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม 

และพลังชุมชน โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๗.๑	 ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ได้ดำาเนินการสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมธุรกิจชุมชน

ผ่ำนอัตลักษณ์ของพื้นที ่ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีนักท่องเที่ยว ๖,๗๙๑,๖๕๕ คน ก่อให้เกิดรายได ้

๑,๘๗๔.๒๕ ล้านบาท สนับสนุนควำมเข้มแข็งของวิสำหกิจชุมชนผ่ำนเทคโนโลยีสู่ระดับสำกล โดยส่งเสริม 

ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเพ่ิมผลติภาพการผลติด้วยเทคโนโลยข้ัีนสงู และพฒันารปูแบบธรุกจิใหม่ ๘๐ กจิการ 

สร้างมูลค่ารวม ๕.๑๑๒ ล้านบาท ส่งเสริมกำรลงทุนในชุมชนเพื่อสร้ำงงำนในชุมชน	พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  

เตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งทุนโดยอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ๔๒๓ ราย วงเงิน 880.16 ล้านบาท  

และพฒันาผูป้ระกอบการ “SME Digital สร้างตวัตน สร้างธรุกจิตดิดาว” อนมุตัสินิเชือ่ 15 ราย วงเงิน 26.03 ล้านบาท 

และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจชุมชน	



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(22)

	 	 ๕.๗.๒	 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน		

ได้ดำาเนนิการยกระดบัคณุภำพตลำดชุมชน	สถำบันกำรเงิน

ของชมุชน	สวสัดกิำรชมุชน	สำธำรณสขุชมุชน	ป่ำชมุชน	

ไม้มค่ีำ	ท่องเทีย่วชุมชน	และส่งเสรมิกำรขยำยตลำดออกสู่

ต่ำงประเทศ	จัดตั้งโรงเรียน OTOP เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ท่ีเข้มแข็ง ดำาเนินการ 

ใน ๕ พืน้ที ่ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ OTOP กลุม่ปรบัตวัสู่ 

การพัฒนา ๓ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานสินค้า

อาหาร OTOP รสไทยแท้ สร้ำงเครือข่ำยชุมชนที่เข้มแข็ง	

สร้างพลังชุมชน มีชุมชนเข้มแข็งผ่านเกณฑ์วัดระดับท่ี ๓ 

จำานวน ๕๕ ชุมชน 

	 	 ๕.๗.๓	 ส่งเสริมบทบำทภำคเอกชนในกำรช่วยพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจฐำนรำก	 ดำาเนินการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด เช่น แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด 

ตามฤดูกาล เช ่น มังคุด ลองกอง ทุเรียน มะม่วง หอม และกระเทียม รวม ๙,๗๐๘,๗๒๐ กิโลกรัม  

มูลค่า ๑๖,๓๑๙,๓๙๗ บาท และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเชื่อมโยงกับบริษัททัวร์ สมาคมท่องเที่ยว 

และพัฒนาหมู่บ้านให้รองรับการท่องเที่ยวทั้งคน สินค้า โฮมสเตย์ และแหล่งท่องเที่ยว ๔๒๙ ชุมชน

	 ๕.๘	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๘	กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย

	 	 รัฐบาลมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดำารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้คนไทยในอนาคต 

เป็นพลงัขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ และมุง่พฒันาคนในทกุมติติามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัให้มคีวามสมบรูณ์ 

รวมทัง้ให้ความสำาคญักบัการสร้างหลกัประกนัทางสงัคมทีเ่หมาะสมแก่ประชาชนในทกุกลุม่ โดยมผีลการดำาเนนิงาน

ที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๘.๑	 ส่งเสรมิกำรพฒันำเดก็ปฐมวยั	

ได้ดำาเนินการ เช่น จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิด	

จนถึงวัยเรียนให้มีโอกำสพัฒนำตำมศักยภำพ	

อย่างต่อเนือ่งในสถานศกึษากว่า 25,000 แห่ง มกีารนำา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติ  

ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น  

จัดต้ังศูนย ์ เครือข ่ำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย	

ในรูปแบบไฮสโคป และยกระดับคุณภำพกำรพัฒนำ

เด็กปฐมวัยและเผยแพร่มาตรฐานชาติด้านส่งเสริม 

และพัฒนาคณุภาพชวีติเด็กปฐมวยัให้แก่สถานรบัเลีย้ง

เดก็เอกชน มเีดก็ปฐมวยัมพีฒันาการสมวยั ๕,๙๓๐ คน 



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

ทักษะและอำชีพของคนทุกช่วงวัยส�ำหรับศตวรรษที่	 ๒๑ เช่น ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน พัฒนาการศึกษา 

โดยสถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลีย้ง จัดตัง้ห้องเรียนวทิยาศาสตร์ และพฒันาบณัฑติทีม่ทีกัษะสอดคล้องกับความต้องการ 

ของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ พัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนผ่านโครงการสำาคัญ เช่น ส่งเสริมการจัด

สหกจิศกึษาและการศึกษาเชงิบรูณาการกบัการทำางาน มนีกัศกึษาสหกจิศกึษา ๕๒,๐๐๐ คน และสถานประกอบการ 

๑๘,๐๐๐ แห่ง และจัดหลักสูตรพัฒนำอำชีพ เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ มีผู้ได้รับการรับรองแล้ว ๕๐๐ คน

	 	 ๕.๘.๓	 พัฒนำอำชีวะ	 พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ	 และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม	 ๔.๐		

เช่น ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ๒,๘๒๕ คน 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (อาชีวะพรีเมียม) และยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 14,64๖ คน

	 	 ๕.๘.๔	 ดึงดูดคนเก่งจำกท่ัวโลกเข้ำมำร่วมท�ำงำนกับคนไทย	 และส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถสูง		

โดยยกระดับคุณภาพสถาบนัอดุมศึกษาไทยจากการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละพฒันาเทคโนโลยข้ัีนสงูในสาขาขาดแคลน

จากบุคลากรภายนอกประเทศ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET (Accreditation 

Board for Engineering and Technology) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์

สู่ระดับสากล

  ๕.๘.๕	 วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ	ได้ดำาเนินการ ดังนี	้

   (๑) ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำสุขภำพและกำรแพทย์ ๑๐	 ต้นแบบ  

เช่น เครื่องเดนตีสแกน ๒.๐ (DentiiScan 2.0) และ M-Bone วัสดุทดแทนกระดูกสำาหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ 

จัดทำาระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ (NRCT Air Quality Information Center) เพื่อวัดค่าฝุ่นละออง

ขนาดเล็กในอากาศ และวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น โครงการเมดิโคโพลิส (Medicopolis) 

และสนับสนุนการทดสอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ 

   (๒) ส่งเสริมกำรผลิตงำนวิจัย	 นวัตกรรมและน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์  

เช่น ส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ๔๖ ผลงาน ขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย ในปี ๒๕๖๓ รวม  

๓๐ ผลงาน 

   (๓)		สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง	 ๆ มีหน่วยฝึกอบรมพัฒนา ๙ แห่ง  

และศูนย์อำานวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House) ของสถาบันอุดมศึกษา ๒๑ แห่ง

  ๕.๘.๖	 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย ได้ดำาเนินการ ดังนี้

   (๑) พฒันำโรงเรยีนควบคูก่บักำรพฒันำครู	เช่น ยกระดบัคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐาน

ปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบคุณภาพระดับ ScQA (School Quality Award) ๒๘๐ โรงเรียน 

ต่อยอดโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำาเภอ 

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,515 โรงเรียน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

การศึกษาแก่ผู้บริหารสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑,๐๐๐ คน 

    (๒)	 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล	 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 

ออนไลน์ (Thai-MOOC) ปี ๒๕๖๒ จำานวน ๒๕๐,๐๐๐ คน ปี ๒๕๖๓ จำานวน ๒๙๐,๐๐๐ คน จัดการเรียนการสอน

ด้วยระบบดิจิทัลผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Classroom) รวมทั้งผลักดันศูนย์กลางพัฒนากำาลังคนด้านดิจิทัล

รองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC โดยมีเป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ คนต่อปี 
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   (๓) ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ เช่น ต่อยอดสานพลังประชารัฐเพื่อยกระดับ 

การจัดการศึกษาโดยนำาแนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติ (Active Learning) มาใช้ในโรงเรียนพื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓๕๐ แห่ง สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาผ่านโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ ทุน 1,257 คน  

ให้ทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 5,669 คน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี และยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให้เด็กที่มีความต้องการจำาเป็นพิเศษ 

   (๔)	 พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย เช่น ๑) สร้ำงงำน	สร้ำงอำชีพ	สร้ำงรำยได้ประชำชน

กว่า 20,000 คน และฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในการฝึกอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ 

และชั้นเรียนภายใต้หลักสูตร ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม 

หรือหัตถกรรม กลุ ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ กลุ ่มอาชีพสร้างสรรค์ และกลุ ่มอาชีพเฉพาะทาง 

หรอือาชพีขัน้พืน้ฐาน ๒) ยกระดบัแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมอืแรงงำนเพือ่รองรบัการแข่งขนั โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๑,๘๖๖ คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๒,๑๕๕ คน 

และ ๓) เตรียมควำมพร้อมด้ำนแรงงำนให้แก่กลุ ่มนักศึกษา ผู ้ว ่างงาน ผู ้ท่ีหางานยาก ผู ้ท่ีกำาลังหางาน  

ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป ทหารกองประจำาการ 

ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน และเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ

   (๕)	 ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้องให้แก่เยำวชน เช่น สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน 

การดำาเนินงานตามโครงการน้อมนำาพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร ๔๕,๘๕๑ แห่ง

  ๕.๘.๗	 จดัท�ำระบบปรญิญำชมุชนและกำรจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้	เช่น จดัฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับ

กลไกการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจเพือ่อนาคต (New Engine of Growth) มนีกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนเข้าร่วม ๔,๕๐๐ คน 

และจัดให้มีระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เป็นระบบการเทียบโอนความรู้ความสามารถและหรือสมรรถนะ 

มาเกบ็สะสมในคลังหน่วยกติของสถาบนัอดุมศกึษา เช่น มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

	 ๕.๙		 นโยบำยหลัก	ข้อ	๙	กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม	

	  รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญต่อสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  

มุ่งเน้นจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม  

โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๙.๑	 พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข	แพทย์สมัยใหม่	และแพทย์แผนไทย	ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

   (๑) สนับสนุนโครงกำรเพิ่มสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดีของประชำชน เช่น โครงการกองทุน

หลักประกนัสขุภาพแห่งชาตเิพือ่เป็นค่าบรกิารสขุภาพให้แก่ผู้มสีทิธใินกลุม่ต่าง ๆ  ได้แก่ หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

๔๘.๒๖๔ ล้านคน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ๒๔๒,๔๐๐ คน กลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี ๖๘,๕๐๐ คน  

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ๖๑,๙๔๘ คน ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๔,๑๗๒,๐๙๙ คน รวมทั้งให้บริการปฐมภูม ิ

ทีมี่แพทย์ประจำาครอบครวั ๗๓๐,๐๐๐ ครัง้ ผูป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง ๑๙๗,๖๑๕ คน และผูป่้วยจติเวชเรือ้รงั ๑๒,๐๐๐ คน 

   (๒) ส่งเสรมิสมนุไพรทำงกำรแพทย์	โดยพฒันาเมอืงสมนุไพร ๑๔ จังหวดั มพีืน้ทีเ่พาะปลกู

สมนุไพร ๕,๕๐๐ ไร่ มโีรงงานผลติยาสมนุไพรทีผ่่านมาตรฐาน WHO (World Health Organization) และมาตรฐาน 

GMP (Good Manufacturing Practice) ๓๗ แห่ง สร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิกว่า ๒๘๐,๐๐๐ ล้านบาท และเปิดคลนิกิ

กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ๒๔ แห่ง 
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   (๓) สร้ำงหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ	 (Universal	 Coverage:	 UC) โดยเพ่ิม 

งบเหมาจ่ายรายหัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ๓,๖๐๐ บาทต่อคน (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ร้อยละ ๕.๐๖) ครอบคลุม ๔๗.๗๖ ล้านคน และเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

โดยมีบริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงขยายไปยังทุกสิทธิ และทุกกลุ่มอายุ 

   (๔) พัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ	 จัดหน่วยบริการปฐมภูมิและสถานบริการปฐมภูมิ 

ทีเ่ปิดบรกิารในพืน้ที ่๑,๑๘๐ แห่ง จดัระบบบรหิารจดัการทมีหมอครอบครวั (Primary Care Cluster Management 

System) และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน		

โดยให้บริการผู้ป่วยนอก ๑๐,๖๘๙,๒๘๑ ครั้ง 

	 	 ๕.๙.๒	 ส่งเสริมกำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพ	 เช่น ส่งเสริมการป้องกัน 

และควบคุมปัจจัยเสีย่งต่อสขุภาพ กำรบรหิำรจดักำรโควดิ-๑๙	กำาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด  

เฝ้าระวังการคัดกรอง การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ของท่าอากาศยานและด่านชายแดน รวมทั้งปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการข่าว

  ๕.๙.๓	 สร้ำงหลกัประกนัทำงสงัคมทีค่รอบคลมุด้ำนกำรศกึษำ	สขุภำพ	กำรมงีำนท�ำทีเ่หมำะสมกบั	

ประชำกรทกุกลุม่	จดัทำาร่างกฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดำาเนนิการด้านความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำางานเกี่ยวกับ 

ปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. …. และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการ  

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563 จำานวน 1,808,771 คน 

	 ๕.๑๐	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑๐	กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโต

อย่ำงยั่งยืน

	 	 ๕.๑๐.๑	 ปกป้อง	รักษำ	ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

   (๑)  ป้องกันและปรำบปรำมกำรท�ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยขยายเครือข่าย

ป้องกนัไฟป่าในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ เนือ้ท่ี ๖๑.๐๘๙๐ ไร่ พัฒนาระบบภาพถ่ายดาวเทยีมเพือ่เฝ้าระวงัพืน้ที ่๔๒,๐๖๓.๖๙ ไร่ 

จัดตั้งเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ๕๓๖ กลุ่ม มีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ๑๑,๓๘๗ คน และปราบปรามการบุกรุก 

ทำาลายป่าไม้ สามารถดำาเนนิการตามกฎหมายกบัผูก้ระทำาความผดิ ๖๕๒ คด ีจบักมุผูต้้องหา ๒๔๔ คน พืน้ทีต่รวจยดึ 

๗๖,๕๑๓ ไร่ ไม้มีค่า ๓๔,๖๐๖ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม และการกระทำาความผิดต่อสัตว์ป่าและพืชป่า คิดเป็นมูลค่า  

๕,๔๙๔ ล้านบาท

   (๒)  รักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยปลูกป่าในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ป่าสงวน  

และป่าชายเลน รวม ๗๗,๙๒๙ ไร่ ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๒๔ แห่ง เนื้อท่ีรวม ๗๑๑,๔๗๘.๐๔ ไร่  

ปลูกเสริมปะการัง ๒๔๐,๐๐๐ กิ่ง ใน ๕ จังหวัด พื้นที่ ๑๕๐ ไร่ ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ๒๙๗ ตัว  

(เต่าทะเล พะยนู โลมาและวาฬ) และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในพืน้ที ่๖ จงัหวดั รวมระยะทาง ๑๖.๓ กโิลเมตร 

  ๕.๑๐.๒	 ปรบัปรุงระบบทีด่นิท�ำกนิและลดควำมเหลือ่มล�ำ้ด้ำนกำรถอืครองทีด่นิ ได้ดำาเนนิโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทำากินให้แก่เกษตรกร ๔,๐๐๐ คน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 

ให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และผู ้ยากไร้ ๔,๗๕๘ คน และดำาเนินโครงการจัดท่ีดินทำากินให้แก่ชุมชน 

ตามนโยบายรฐับาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จดัหาท่ีดนิทำากนิ ๕๙ พืน้ท่ี ๓๖ จังหวดั เนือ้ท่ีรวม ๒๓๐,๓๘๑ ไร่ 

และจัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครองการทำาประโยชน์ที่ดินลงในระบบภูมิสารสนเทศ ๑๑,๔๑๕ คน
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	 	 ๕.๑๐.๓	 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ	 แหล่งน�้ำชุมชน	 และทะเล	 ได้ดำาเนินก่อสร้าง 

งานชลประทานขนาดใหญ่ ๙ แห่ง เพิม่พืน้ทีช่ลประทานได้ ๑๔,๓๙๐ ไร่ มคีวามจุกักเก็บเพิม่ข้ึน ๗๓.๑๐ ล้านลกูบาศก์เมตร 

ก่อสร้างงานชลประทานขนาดกลาง แหล่งนำ้า และระบบส่งนำ้าขนาดเล็ก ดำาเนินโครงการแก้มลิง ๔๔๖ รายการ  

เพิม่พืน้ทีช่ลประทานได้ ๕๘,๒๕๐ ไร่ ก่อสร้างแหล่งนำา้และระบบส่งนำา้เพือ่ชมุชนและชนบท ๗๓,๔๗๖ ไร่ ก่อสร้างและพฒันา 

แหล่งนำา้ในพืน้ทีรั่บนำา้ ๑๖.๒๗ ล้านลกูบาศก์เมตร ซ่อมแซมและปรบัปรงุงานชลประทาน ๓๔๔ รายการ ปรบัปรงุเขือ่น

ตลอดจนพฒันาระบบระบายนำา้ ๐.๔๐ ล้านไร่ ๑๗๑ รายการ ปรบัปรงุคนักัน้นำา้ ก่อสร้างสถานสีบูนำา้ และประตรูะบายนำา้ 

๑๐๙ รายการ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๒๐,๘๑๖ ไร ่

จัดระบบนำ้าเพื่อเกษตรกรรม ๕๘,๙๗๔ ไร่ ป้องกัน 

การชะล ้างพังทลายของหน ้าดินจากพื้นที่ต ้นนำ้ า 

ไม่ให้ไหลลงสูป่ลายนำา้ ๑๐ แห่ง พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ 

การจดัการนำา้เสยี ๑๒ แห่ง	เจาะบ่อนำา้บาดาลเพิม่ปรมิาณนำา้ 

ต้นทุน ๓.๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ได้รับประโยชน์  

๑,๓๘๐ ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๔,๔๐๐ ไร่  

รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งนำ้า ๒๑๙ แห่ง  

โดยมปีรมิาณความจเุกบ็กกันำา้ ๕๑.๙๓ ล้านลกูบาศก์เมตร

	 	 ๕.๑๐.๔	 สร้ำงควำมมัน่คงของฐำนทรพัยำกรแร่	และทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ	

และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 กำาหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่ เช่น แร่ทองคำา 

(จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์และชมุพร) และบริหารทรัพยากรแร่เพือ่การพฒันาประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

เช่น ดำาเนินโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

และเหมืองแร่สีเขียว 		

	 	 ๕.๑๐.๕	 แก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ		

โดยดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

ส่งเสริมกลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) และติดตามประเมินผลการดำาเนินมาตรการ 

และนโยบายภาคพลังงาน ๘ มาตรการ ทำาให้ไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ  

๕๗.๘๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

  ๕.๑๐.๖	 พฒันำระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อมภำยใต้แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน ได้ดำาเนนิโครงการ 

ส ่งเสริมการหยุดเผา ส ่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์ ในพื้นที่การเกษตรในจังหวัดภาคเหนือ  

สามารถถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกร ๑๖,๙๙๕ คน ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืชได้ 

๖๙,๓๕๕ ไร่ และผลิตปุ๋ยหมักได้ ๓,๖๔๕ ตัน รวมทั้งจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ 

โดยมุ่งเน้นการลดและเลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว และการนำาขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน ์

ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

  ๕.๑๐.๗	 พฒันำกลไกแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งด้ำนทรพัยำกรธรรมชำต	ิดำาเนนิการพฒันาเครอืข่าย 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร  

เพ่ือให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทและทำาหน้าท่ีในการเฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับภาครัฐ



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

(27)

 	 ๕.๑๐.๘	 แก้ไขปัญหำกำรจดักำรขยะและของเสยีอย่ำงเป็นระบบ ได้ดำาเนนิการ ๑) จดักำรขยะทะเล	

ขยะมูลฝอย	 และของเสียอันตรำย ได้บริหารจัดการขยะทะเลในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ๒๔ จังหวัด  

๒,๔๒๐,๕๒๔ กิโลกรัม ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  

โดยประสานความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน ในการสร้างการรบัรูแ้ละปรบัเปล่ียน

พฤตกิรรมการใช้พลาสตกิ รวมทัง้การรณรงค์ลดการใช้พลาสตกิแบบครัง้เดยีวแล้วทิง้และสร้างวนิยัการใช้บรรจภุณัฑ์

แบบใช้ซำ้าได้ และ ๒) จัดกำรกำกอุตสำหกรรม

และอิ เล็กทรอนิกส ์  โดยเ พ่ิมประสิทธิภาพ 

โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ มีโรงงานผ่านการคัดเลือก 

เข ้าร ่วมโครงการ ๒๑ โรงงาน และพัฒนา 

และยกระดบัผูป้ระกอบการจดัการของเสยีอนัตราย

ภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานเข ้าร ่วมโครงการ  

๘๕ โรงงาน มโีรงงานทีผ่่านเกณฑ์และได้รบัรางวลั 

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

ระดับเหรียญทอง ๓๔ โรงงาน 

	 ๕.๑๑	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑๑	กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

  รัฐบาลได้วางเป้าหมายสำาหรับการปฏิรูปภาครัฐให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

โดยนำาเทคโลยดีจิทิลัมาบรหิารจัดการ รวมทัง้ปรบัปรงุกฎหมายให้มคีวามทนัสมยั เป็นธรรม และเกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อประชาชน โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๑๑.๑	 พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ เช่น ด�ำเนินโครงกำร	

บูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลและระบบงำนภำครัฐ	 (e-Government	 Platform) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูล 

ผ่านแพลตฟอร์มกลาง ๒ ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองและชุดข้อมูลนิติบุคคล 

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

  ๕.๑๑.๒	 ปรบัเปล่ียนกระบวนกำรอนมุตั	ิอนญุำตของทำงรำชกำรทีม่คีวำมส�ำคญัต่อกำรประกอบธรุกจิ	

และด�ำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัล	 พัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐาน

ของภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่ออำานวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจและการดำาเนินชีวิตของประชาชน 

โดยมีหน่วยงานนำาร่องร่วมพัฒนา ๓๓ หน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพ่ือให้บริการด้านการขออนุมัติ อนุญาต การออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต  

และเอกสารต่าง ๆ ผ่าน www.bizportal.go.th ได้ให้บริการ ๗๘ ใบอนุญาต ๒๕ ประเภทธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร) 

และ ๑๘ ใบอนุญาต ๑๐ ประเภทธุรกิจ (๗๖ จังหวัด) 
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  ๕.๑๑.๓	 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน	 เช ่น พัฒนาศูนย์ข ้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ  

(Government Big Data Analytics Center) เพื่อเป็นศูนย์กลาง 

ในการนำาข้อมูลเปิดและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ 

ในการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) และพัฒนาระบบคลาวด์ภาครฐั 

(Government Cloud: G-Cloud) โดยมีหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บ 

ระบบงานสำาคัญไว้บน G-Cloud รวม ๑,๓๑๒ ระบบ ๔๘๙ หน่วยงาน 

และจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ ่

ภาครัฐ	เพื่อพัฒนาระบบนำาร่องการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ด้วย

   ๕.๑๑.๔	 เปิดเผยข้อมลูภำครฐัสูส่ำธำรณะ	เช่น ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการพฒันาภาครัฐระบบเปิด

ผ่านเว็บไซต์ www.opengovernment.go.th และ Facebook Fanpage Opengovthailand จัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการในหน่วยงานของรัฐและส่วนท้องถ่ิน และปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มศูนย์ให้บริการข้อมูลเปิด

ภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐในมิติต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

  ๕.๑๑.๕	 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	 โดยส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ 

ยกระดับการให้บริการประชาชน โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence 

Awards: PSEA) ให้แก่ส่วนราชการที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อมุ ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 

ตามหลักธรรมาภิบาล ๕ ประเภท คือ ๑) รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ๒) รางวัลเลิศรัฐสาขา ๓) รางวัลบริการภาครัฐ  

๔) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ ๕) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

	 	 ๕.๑๑.๖	 พัฒนำกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะและกำรตรวจสอบ	

ภำครัฐ	 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมออกแบบงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการ

และความคาดหวังของประชาชน และพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๓๐ แห่ง 

  ๕.๑๑.๗	 ปรับปรุงระเบียบ	 กฎหมำย	 เพื่อเอื้อต ่อกำรท�ำธุรกิจและกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน		

เช่น ปรบัเปลีย่นกำรขึน้ทะเบยีนนำยจ้ำงเป็นระบบอเิล็กทรอนกิส์	เพือ่อำานวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง กำรให้บรกิำร	

ระบบส่งเสรมิกำรมงีำนท�ำผ่ำนเวบ็ไซต์	employmentguide.doe.go.th มปีระชาชนเข้าใช้บรกิาร ๒๔๖,๖๘๒ คน 

ทบทวนกฎหมำย	 กฎระเบียบต่ำง	 ๆ	 ของภำครัฐ	 ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

๒๘๐ กระบวนงาน และยกเลิกกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ๘๙ ใบอนุญาต ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน	

๒๔,๓๓๓,๖๕๒ บาทต่อปี

  ๕.๑๑.๘	 กระจำยอ�ำนำจ	 ควำมรับผิดชอบ	 และเพิ่มบทบำทกำรปกครองของ	 อปท.	 และส่งเสริม

บทบำทของเอกชนและชุมชนในกำรให้บรกิำรสำธำรณะ	โดยจดัทำาแผนการกระจายอำานาจโดยการถ่ายโอนภารกจิ

จากส่วนราชการให้แก่ อปท. แล้ว ๒๖๒ เรื่อง จาก ๓๕๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๘ และดำาเนินโครงการประเมิน

ประสทิธภิาพของ อปท. (Local Performance Assessment: LPA) เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการให้บรกิารแก่ประชาชน 

โดยมี อปท. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๗,๕๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๐



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

(29)

	 ๕.๑๒	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑๒	กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	และกระบวนกำร

ยุติธรรม	

  รัฐบาลได้ดำาเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรมและจิตสำานึกในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการยุติธรรม โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๑๒.๑	 แก้ไขปัญหำทจุรติและประพฤตมิชิอบ	โดยดำาเนนิโครงการสนบัสนนุและสร้างการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตผ่านโครงการอบรม “ดวงตาแรงงาน” เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนและผู้ใช้แรงงานในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและปิดกั้นโอกาสในการทุจริตในระดับพ้ืนท่ี  

และดำาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  

Transparency Assessment: ITA) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหีน่วยงานทีเ่ข้ารบัการประเมนิ ITA รวมท้ังส้ิน 

๘,๒๙๙ หน่วยงาน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ A ขึ้นไป (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ๙๗๐ หน่วยงาน

	 	 ๕.๑๒.๒	 ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม	 ได้ริเริ่มโครงการศาลทหารต้นแบบ (ศาลทหาร ๔.๐)  

๒๓ ศาล เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาและตัดสินคดีความผิดของประชาชนและทหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกันในการกระทำา 

ความผิดตามกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกับศาลพลเรือนที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับที่กฎหมายกำาหนด  

และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ประชาชนในการอำานวยความยตุธิรรมอย่างแท้จรงิ และดำาเนนิโครงการให้ความช่วยเหลอื 

ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ด้านหนี้สินภาคประชาชน) โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนและให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี ้

นอกระบบและปัญหาทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรมด้านอืน่ ๆ  ผ่านช่องทางต่าง ๆ  มผีลการดำาเนนิการระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์- 

มิถุนายน ๒๕๖๓ สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนและให้คำาปรึกษาแก่ลูกหนี้นอกระบบ ๘๕๐ ราย

๖.	 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยเร่งด่วน	๑๒	เรื่อง

	 ๖.๑	 แก้ไขปัญหำกำรด�ำรงชีพของประชำชน

	 	 ๖.๑.๑	 ลดข้อจ�ำกัดกำรประกอบอำชีพ	 ได้ดำาเนินการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

เช่น ผู้ผ่านการบำาบัดยาเสพติด แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำาการ และกลุ่มแรงงานผู้สูงอาย ุ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ 

	 	 ๖.๑.๒	 พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยจัดทำาระบบนำาทางการเดินทาง 

ด้วยขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชัน “NAMTANG”  

และจดัทำา “บตัรแมงมมุ” เช่ือมโยงการเดนิทางรถไฟฟ้าสายสม่ีวงและสายสีนำา้เงนิ สนบัสนนุการชำาระค่าโดยสารเดนิทาง 

ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรุงเทพมหานคร และ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม และพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษสำาหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway)



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(30)

	 	 ๖.๑.๓	 กรงุเทพมหำนครเมืองหลวงสตรทีฟู้ด	

เช่น จดักจิกรรมถนนคนเดิน (Walking Street) เพ่ือจำาหน่าย 

ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และของดี  

๕๐ เขตทัว่กรุงเทพมหานคร ๒ ครัง้ มร้ีานค้าเข้าร่วม ๒๔๓ ร้าน 

ยอดจำาหน่ายสินค้า ๑๘ ล้านบาท และทบทวนรูปแบบ 

และมาตรฐานหาบเร ่แผงลอย โดยจัดระเบียบผู ้ค ้า 

ในจดุผ่อนผันเดมิทีอ่ยูร่ะหว่างการยกเลกิ ๑๗๑ จดุ ในพืน้ที่  

๑๘ เขต จำานวนผู้ค้า ๗,๙๒๒ ราย

  ๖.๑.๔	 แก้ไขปัญหำหนี	้เช่น ๑)	ด�ำเนนิโครงกำรพักช�ำระหนีส้มำชกิกองทนุหมูบ้่ำนและชมุชนเมอืง

ตำมควำมสมัครใจ ๒,๓๓๑ กองทุน จำานวนสมาชิก ๑๗๔,๑๕๔ คน วงเงินกู้ที่พักชำาระหนี้ ๕,๒๕๘.๖๕ ล้านบาท  

๒) ด�ำเนินโครงกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐำนรำกเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืให้กบักองทนุหมู่บ้ำน	

และชุมชนเมือง ดำาเนินการแล้ว ๔๙,๓๖๘ กองทุน (๕๓,๗๑๐ โครงการ) วงเงินรวม ๙,๘๗๓.๕๘ ล้านบาท  

คดิเป็นร้อยละ ๖๘.๘๑ ของกองทนุเป้าหมาย ๗๑,๗๔๒ กองทุน ๓) ด�ำเนนิโครงกำรกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่กำรศึกษำ		

ปรับลดดอกเบี้ยร้อยละ ๘๐ สำาหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำาระหนี้และปิดบัญชีครั้งเดียว ๓๔,๔๙๐ คน เป็นเงิน 

๒,๓๗๗.๖๑ ล้านบาท ๔)	 แก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบอย่ำงบูรณำกำรและย่ังยืน	 โดยให้สินเชื่อรายย่อย 

ระดับจังหวัดภายใต้การกำากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) มีผู ้ได้รับสินเชื่อ 294,481 บัญชี สินเชื่ออนุมัติสะสม  

7,407.08 ล้านบาท	 สินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉินของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ๖๒๔,๓๘๔ สินเช่ือ 

28,749.95 ล้านบาท ๕) แก้ไขปัญหำกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกเจ้ำหนี้หรือนำยทุน ได้แก้ไขและบรรเทา 

ความเดอืดร้อนไปแล้ว ๖,๖๔๕ ราย และ ๖) ด�ำเนนิโครงกำรสนิเช่ือดอกเบ้ียต�ำ่	(Soft	Loan) ให้แก่สถาบนัการเงิน 

(Non-Bank) ให้สามารถช่วยเหลอืลกูหนีร้ายย่อยทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ โดย ณ วนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2563 ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ 4,944,319 คน ยอดสินเชื่อทั้งสิ้น  353,124.95 ล้านบาท 

  ๖.๑.๕	 ลดอุปสรรคกำรประกอบอำชีพ	 “ประมงพำณิชย์”	 และ	 “ประมงชำยฝั่ง”	 รวมถึงดูแล	

“ประมงพ้ืนบ้ำน”	 ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	 โดยตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำาประมงให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ๒๖๒,๙๘๒ ครั้ง พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม และจ่ายค่าชดเชย

เยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ๒๕๒ ลำา 

	 ๖.๒	 กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

  ๖.๒.๑	 ด�ำเนินโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ	 ดำาเนินการส่งเสริมโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ  

เช่น ยกระดับร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วม ๑๒๑,๖๐๐ ราย เกิดการใช้จ่าย 

ผ ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๙๐,๕๗๕.๒๓ ล้านบาท และให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบปัญหาทางสังคม 

ตามโครงการสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ๕๒๑ ราย รวมทั้งพักชำาระหนี้แก ่ผู ้มี 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒ ปี



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

(31)

  ๖.๒.๒	 ด�ำเนินมำตรกำรเบ้ียยังชีพของผู้สูงอำยุ	 คนพิกำร	 ผู้ที่มีรำยได้น้อย	 และขยำยสิทธ	ิ

กลุ่มมำรดำตั้งครรภ์	เด็กแรกเกิด	และเด็กวัยเรียน	ดำาเนินมำตรกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ	มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 

๙,๐๙๓,๙๑๖ คน ปรบัเบีย้ควำมพกิำร	ระยะที	่๑	จาก ๘๐๐ บาทต่อเดอืน เป็น	๑,๐๐๐	บำทต่อเดอืน และระยะที	่๒		

กำาหนดอัตราเบี้ยขั้นตำ่า ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน และสูงสุดเท่ากับ ๒,๒๗๐ บาทต่อเดือน (กรณีที่มีความยากลำาบาก

ทางการเงินให้สมทบเพ่ิม ๑,๒๐๐ บาทต่อเดอืน และกรณทีีม่คีวามพกิารระดบัรนุแรง สมทบเพิม่ ๑,๘๗๐ บาทต่อเดอืน)  

และจ่ำยเงินอุดหนุนตำมโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้แก่ครัวเรือนท่ีสมาชิกมีรายได้เฉลี่ย

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อัตรำ	๖๐๐	บำทต่อคนต่อเดือน จนมีอายุครบ ๖ ปี ภายใต้กรอบงบประมาณ 

๑๐,๘๗๕.๙๑ ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๗,๓๙๐.๘๗ ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ ๒๑๒

  ๖.๒.๓	 ลดควำมเหลื่อมล�้ำของคุณภำพกำรบริกำรสุขภำพทั้งระบบ	 โดยดำาเนินการพัฒนา

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนามาตรฐานเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลให้มีคุณภาพ  

(รพ.สต. ติดดาว) พฒันาระบบฐานข้อมลูปฐมภมู ิพฒันาหน่วยบรกิารปฐมภูม ิมหีน่วยบริการปฐมภมูแิละสถานบรกิาร 

ปฐมภูมิที่เปิดบริการในพื้นที่ ๑,๓๘๗ หน่วย ส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

๑๓,๙๒๐,๘๘๑ ราย และพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) วิทยาศาสตร์และชุมชน		

ให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับการพัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำาบ้าน

	 ๖.๓	 มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก	

  ๖.๓.๑	 เร่งรัดจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 โดยปรับปรุง

ประสทิธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มเีม็ดเงนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิโดยเรว็	เพือ่ให้หน่วยรบังบประมาณใช้เป็น

แนวทางในการจัดทำางบประมาณ และเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการเช่ือมโยงงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ชาติ

	 	 ๖.๓.๒	 ด�ำเนินมำตรกำรตัง้รบั	“กำรกดีกนัทำงกำรค้ำ”	เร่งเพิม่	“ช่องทำง”	กำรส่งออกทีถ่อืเป็นรำยได้หลกั	

ของประเทศ	ได้เร่งรัดการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการ ได้แก่ เร่งรัดขยำยตลำดส่งออกเชิงรุก โดยกำาหนดกลยุทธ ์

ประกอบด้วย ๑) เจำะตลำดเชิงลึกเข้ำสู่เมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้า ๑,๔๔๐ ล้านบาท 

๒) เสริมสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ ทำาให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ ๒๐๑ คู่ สร้างมูลค่าการค้ากว่า ๒๑,๔๐๐ ล้านบาท  

๓) ส่งเสรมิตลำดพำณชิย์ดจิิทัลผ่านเวบ็ไซต์ Thaitrade.com ทำาให้มคีวามต้องการซือ้ทีผ่่านระบบ Buying Request 

จำานวน ๑,๘๘๙ รายการ มูลค่าการซื้อขาย ๒,๕๐๒.๒๕ ล้านบาท ๔) ส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำไทยผ่านช่องทาง

พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) โดยจดัตัง้ร้าน TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์ม

ชั้นนำาต่างประเทศ เกิดมูลค่าการซื้อขายกว่า ๔๒๐ ล้านบาท และ ๕) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้น�ำเข้ำ	

ต่ำงชำติ เกิดมูลค่าการซื้อขาย ๕,๓๘๒.๗๕	 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมอุตสำหกรรมรำยคลัสเตอร	์	

เช่น จับคู่เจรจาธรุกจิสนิค้าเกษตร สนิค้าอตุสาหกรรม สนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบั ๓,๑๕๓ คู ่สร้างมลูค่าการค้ารวม 

๕๑,๔๔๕.๒๑	 ล้านบาท และปรับกิจกรรมจำกออฟไลน์เป็นออนไลน์แบบเสมือนจริง คือ Multimedia Online 

Virtual Exhibition (M.O.V.E.) สำาหรับธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ ๓๕๔ คู่  

มีมูลค่าการค้ารวม ๑,๘๔๕ ล้านบาท



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
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  ๖.๓.๓	 ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว	“เมอืงหลกั”	“เมอืงรอง”	และ	“กำรท่องเทีย่ววถิชีมุชน” ได้ดำาเนนิ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ และชุมชนด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยว  

มีชุมชนท่องเที่ยวผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว ๗๗ แห่ง และดำาเนินโครงการ

สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” ๙๕๕ ชุมชน 

ทั่วประเทศ และดำาเนินโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand: CPOT)  

โดยมียอดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ CPOT แล้ว ๑๐๑ ผลิตภัณฑ์ จาก ๑๐๐ ชุมชน เป็นเงิน ๓๗.๓๒๒ ล้านบาท

	 	 ๖.๓.๔	 ส่งเสริมผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม	โดยออกพระราชกำาหนดการให้ความช่วยเหลอื 

ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และดำาเนินโครงการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

และความผันผวนของค่าเงินบาท ๔,๓๑๓ ราย

	 ๖.๔	 กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม	

	 	 ๖.๔.๑	 จัดพื้นท่ีกำรเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหำรจัดกำรน�้ำและคุณภำพดินตำมระบบ

แผนท่ีเกษตรเพื่อบริหำรจัดกำรเชิงรุก	 (Agri-Map)	 ได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Agri-Map  

สำารวจและจัดทำาเขตการใช้ที่ดินสำาหรับพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาแพลตฟอร์มแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการ 

เชิงรุกระบบออนไลน์ (Agri-map Online) กับโปรแกรมประยุกต์สำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)  

พัฒนาสือ่การเรียนรูแ้ละองค์ความรูท้างด้านการเกษตรสำาหรบัปลกูพชืเศรษฐกจิและพชืทางเลอืก และบรหิารจดัการ

การผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุก 

	 	 ๖.๔.๒	 	 สร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่เกษตรกร	 โดยประกันรายได้สินค้าเกษตร ๔ ชนิด  

ได้แก่ ข้าว ปาล์มนำ้ามัน มันสำาปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อพยุงราคาไม่ให้ตกตำ่า ส่งเสริมและขยายตลาด 

สินค้าข้าว ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราท้ังระบบ โดยได้ดำาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง 

ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงิน ๑๗,๐๐๗ ล้านบาท 

	 	 ๖.๔.๓	 ท�ำเกษตรยุคใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต	 โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูงในการผลิตพืช ส่งเสริมการทำาฟาร์มอัจฉริยะ และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 

และการบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

	 	 ๖.๔.๔	 ส ่งเสริมกำรใช ้ผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ือแก ้ไขป ัญหำสินค ้ำเกษตรล ้นตลำด		

เช่น การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ในปี ๒๕๖๒ รวม ๑๒๙,๒๙๘.๗๒๐ ตัน ท้ังนี้ ในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมาย 

ใช้นำา้ยางสด รวม ๙๐,๓๗๘.๑๑ ตนั รวมทัง้ศกึษาแนวทางการนำายางพารามาใช้ในงานอปุกรณ์อำานวยความปลอดภยั 

(Rubber Fender Barrier: RFB) เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ มีแผนติดตั้งบนถนนของกรมทางหลวง 

และกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศภายในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕



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

(33)

	 	 ๖.๔.๕	 เร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกัญชำ	 กัญชง	 และพืชสมุนไพรเพื่อน�ำมำใช้ประโยชน์

ในอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์	 โดยได้จัดตั้ง “ส�ำนักงำนจัดกำรกัญชำและกระท่อมทำงกำรแพทย์แผนไทย”

เพื่อเป็นศูนย์ดำาเนินงานขับเคลื่อนจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยและการดำาเนินงานเพื่อรองรับ 

การศกึษาวจิยัสูก่ารใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสรมิแหล่งปลกูกญัชำ	๖	แหล่ง ได้แก่ วิสาหกจิชมุชนเพชรล้านนา 

จังหวัดลำาปาง วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จั งหวั ดสกลนคร มหา วิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี  

จังหวัดนครราชสีมา และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีแห ่งชาติ  (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี  

เพื่อใช้ผลิตยาแผนไทยและศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถผลิตได้ 

๑๒,๓๕๐ กิโลกรัม (แบบสด) สามารถผลิตนำ้ามันกัญชาได้ 

๑๙๕,๐๐๐ ขวด และให้เปิดให้บรกิารคลนิกิกัญชาทางการแพทย์ 

แผนไทย ๒๙๗ แห่ง มีผู้รับบริการที่ผ่านเกณฑ์การรักษา 

และรับการจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง

	 ๖.๕	 กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน	

 	 ๖.๕.๑	 ยกระดับรำยได้หรือค่ำแรงขั้นต�่ำให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนผ่ำนกลไก	

คณะกรรมกำรไตรภำคี	 โดยกำาหนดอัตราค่าจ้างข้ันตำ่าเพิ่มเป็น ๑๐ อัตรา ซึ่งมีอัตราตั้งแต่ ๓๑๓-๓๓๖ บาท  

ในพืน้ที ่๗๗ จงัหวดั ให้มผีลใช้บงัคบัต้ังแต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และกำาหนดอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื 

เพื่อคุ้มครองลูกจ้างท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 83 สาขาอาชีพ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  

๑ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งพัฒนำทักษะอำชีพแบบบูรณำกำรเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	กลุ่มวัยแรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 

๑๗,๐๓๔ คน และจดักจิกรรมส่งเสรมิการมงีานทำาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการพฒันาทกัษะอาชพี ๑๕,๐๑๕ คน 

	 	 ๖.๕.๒	 สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนทักษะและเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำร	

ของตลำดแรงงำนอตุสำหกรรมเป้ำหมำย	และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลย	ีได้ดำาเนนิการผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น 

๑) โครงกำรฝึกอบรมควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีชั้นสูง มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 9,543 คน ๒) โครงกำรยกระดับ	

เพื่อเพิ่มศักยภำพฝีมือและสมรรถนะแรงงำน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 14,645 คน ๓) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ/	

ผลิตภำพแรงงำน	 SMEs	 4.0 มีผู ้ผ่านการฝึกอบรม 9,757 คน ๔) กำรเพิ่มทักษะก�ำลังแรงงำนในพื้นที่	

เขตพฒันำเศรษฐกิจพเิศษมแีรงงานผ่านการฝึกอบรม 14,855 คน ๕) กำรพฒันำทกัษะก�ำลงัแรงงำนในพ้ืนที	่EEC 

มแีรงงานผ่านการฝึกอบรม 6,841 คน ๖) ยกระดบัแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมอืแรงงำนเพือ่รองรบักำรแข่งขนั 

มีแรงงานผ่านการฝึกอบรม 27,909 คน และ ๗) เตรียมควำมพร้อมแก่ก�ำลังแรงงำนก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

372,194 คน และส่งเสริมการรับงานไปทำาที่บ้าน 1,020 คน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
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	 ๖.๖	 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต	

	 	 ๖.๖.๑	 ต่อยอดอตุสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ือเร่งพฒันำขบัเคลือ่นเศรษฐกจิใหม่	เช่น	การจดัทำามาตรฐาน 

ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้โมเดล BCG Economy ส่งเสริมและพัฒนา 

เทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพื้นที่ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรี) 

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำาหรับขยะหรือของเสียซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย 

ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพื้นท่ีเมืองปริมณฑล 

(จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) ส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสีย 

เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 

นครราชสีมา ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และสระบุรี เตรียมความพร้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะการเป็นฐานการหมุนเวียนหรือรีไซเคิล 

ขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

รีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

	 	 ๖.๖.๒	 สนบัสนนุกำรลงทนุ	“เขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก”	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	“เมืองอจัฉรยิะ”	

และกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย โดยพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ 

ในจงัหวดัหนองคาย นครพนม และมกุดาหาร เมอืงอัจฉรยิะด้านการเกษตรและด้านการท่องเท่ียวในจงัหวดัอบุลราชธานี 

และอุดรธานี เมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น เมืองอัจฉริยะด้านท่องเท่ียวในจังหวัดกระบ่ี และภูเก็ต 

เมอืงอจัฉรยิะด้าน Smart Living ในจังหวดันครศรีธรรมราช เมอืงอจัฉรยิะด้านการขนส่งและท่องเทีย่วในจงัหวดัชลบรุี 

และพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและเพื่อให้เกิด 

ความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ 

  ๖.๖.๓	 พฒันำทักษะของผู้ประกอบกำรอจัฉรยิะทัง้ในส่วนผูป้ระกอบกำร	SMEs	เกษตรกร	รวมถงึ	

ผู้ประกอบกำรยุคใหม ่ ได้ดำาเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ความเป็นมืออาชีพ ๔๔๔ แห่ง จัดทำาฐานข้อมูล

ผลิตภณัฑ์วสิาหกิจชมุชนุเป้าหมาย ๑๕๔ แห่ง ส่งเสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชน ในการผลติสนิค้าเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

๑๗,๖๔๐ ราย สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจระยะเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startups) ให้สามารถขยายผล 

จัดตั้งธุรกิจได้ ๓๔ ราย ยกระดับ Digital Startup ไทยสู่ระดับสากล สร้างมูลค่าเพ่ิมกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท  

และยกระดับชุมชนท้องถิ่นสู ่ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) ผ่าน Digital Platform เพ่ือเพิ่มรายได้ 

และสร้างโอกาสทางอาชีพ ๒๐๐ ชุมชน ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนเลือก ชุมชนทำา เพื่อชุมชนยั่งยืน” 

	 	 ๖.๖.๔	 ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลัในอนำคตและกำรใช้ปัญญำประดษิฐ์	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ มีการวิจัยและพัฒนางานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ สำาหรับใช้งาน 

ในระบบอุตสาหกรรม ๔.๐ (CiRACORE Platform) และพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานที่ครบวงจร 

ด้วยซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (Robot Operating System: ROS) เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของอตุสาหกรรมการผลติขัน้สงู และอตุสาหกรรมการผลติอืน่ ๆ  ท่ีผ่านมา และนำาไปปรบัใช้กับอุตสาหกรรมหลากหลาย 

ประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร



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

(35)

	 ๖.๗	 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	๒๑

	 	 ๖.๗.๑	 สร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู ้ใหม่ในระบบดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่	

เก่งวชิำ	“วทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีวศิวกรรม	คณติศำสตร์	โปรแกรมเมอร์	ภำษำต่ำงประเทศ	และภำษำคอมพวิเตอร์	

หรือ	 Coding	 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ”	 โดยพัฒนากำาลังคนดิจิทัลรองรับ EEC ร่วมกับภาคเอกชนเปิดตัว 

ห้องเรยีนอจัฉรยิะ: SMART Classroom ขึน้เป็นแห่งแรกในอมตะซติี ้จงัหวัดชลบรุ ีให้เป็นศนูย์กลางพฒันากำาลงัคน 

ด้านดจิทิลัรองรบั EEC พร้อมตัง้เป้าหมายผลติทรพัยากรบคุคล

ด้านดิจิทัล ๑๒,๐๐๐ คนต่อปี สร้างทักษะใหม่ท้ัง Reskill  

และ Upskill สำาหรับกลุ่มแรงงานในพื้นที่อมตะซิตี้และ EEC 

มากกว่า ๓ แสนคน ส่งเสรมิหลกัสตูรการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร์ 

(Coding) จัดทำาสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนโดยได้

พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  

(KidBright AI) จัดอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” 

ต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคำานวณ และการ Coding ให้แก่ครูและนักเรียน 

ทั่วประเทศ 

  ๖.๗.๒	 โรงเรียนระดับต�ำบลทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภำพ	 และต้องมี	 “หลักสูตรออนไลน์”	

ประกอบกำรเรียนกำรสอนและมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบกำรศึกษำกับภำคธุรกิจ	 ดำาเนินโครงการ 

สร้างเครอืข่ายดิจทิลัชมุชนระดับตำาบลผ่านการจดัอบรมพฒันา

วิทยากรครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) ส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนในระบบ 

และนอกระบบ พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล 

และพัฒนาการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

เข ้าถึงการเรียนรู ้ ได ้ทุกที่ ทุกเวลา เกิดการสร ้างโอกาส 

และความเสมอภาคในการเรียนรู้

  ๖.๗.๓	 สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลย	ีดจิทิลั	สือ่ออนไลน์	และเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์	

เพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม	 สร้ำงควำมปลอดภัย	 ดูแลปัญหำอำชญำกรรมทำงไซเบอร์	 และสำมำรถใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข่ำวสำรท่ีถูกต้อง	 เกิดควำมสำมัคคีในสังคม	 รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม	

จริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต	 ได้ดำาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย

ให้กับประชาชน จัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านกลไก Open Forum Information Security Knowledge Sharing  

และเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ ๗,๙๐๒ คน และให้ความรู้ผู้ประกอบการกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ผลิตสื่อและเผยแพร่บน Facebook Fanpage ETDA Thailand 

จำานวน ๑๐๙ ครั้ง มียอดการเข้าชมตลอดไตรมาส ๗๔๗,๙๘๕ ครั้ง



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
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	 ๖.๘	 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ�ำ	

	 	 ๖.๘.๑	 ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

ได้กำาหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสริมสร้าง

ความรู้และศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ให้สามารถดำาเนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง

	 	 ๖.๘.๒	 เผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยอื่น	

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  ๖.๘.๓	 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ได ้ดำาเนินการเฝ้าระวังและป้องกัน 

การทจุรติเชงิรกุ กรณกีารดำาเนนิการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีน พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำาปี ๒๕๖๒ จัดทำามาตรการ/แนวทาง

ตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  

เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจริต สร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ศึกษาความต้องการ 

ของเครอืข่ายภาคประชาสงัคมต่อการพัฒนาศักยภาพสูก่ารเป็นเครอืข่ายเฝ้าระวงัการทจุรติในภาครฐั และสร้างรปูแบบ 

และเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ 

	 	 ๖.๘.๔	 พัฒนำบทบำทของศูนย์ด�ำรงธรรม	 ยกระดับ 

ศนูย์ดำารงธรรมจงัหวดัเป็นศนูย์ราชการสะดวก พฒันาระบบงานรบัเรือ่งร้องเรยีน 

ร้องทุกข์เป็นระบบ e-Services เชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

กับหน่วยงานต่าง ๆ และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และเรื่องท่ี 

ประชาชนร้องผ่านศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดและอำาเภอเพื่อแก้ไขปัญหา 

ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รับเรื่องราวร้องทุกข ์

๕๘,๒๙๓ เรื่อง สามารถดำาเนินการจนได ้ข ้อยุติ  ๕๒,๖๑๑ เรื่อง  

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๕

	 ๖.๙	 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้

	 	 ๖.๙.๑	 ใช้กระบวนกำรมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วนบงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด	โดยสร้างความร่วมมือ 

กับประเทศเพื่อนบ้านทำาลายแหล่งผลิตและเครือข่าย ในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูง 

ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง การประชุมทวิภาคีไทย-จีน ไทย-เมียนมา และไทย-เวียดนาม ยกระดับ 

การปฏิบัติการร่วมไทย-เมียนมา ไทย-สปป. ลาว 

รวมทั้งดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วมแม่นำ้าโขง

ปลอดภยัเพ่ือการควบคมุยาเสพตดิ ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) และสร้างการมีส ่วนร่วม 

ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจน 

การบูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  



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

(37)

  ๖.๙.๒	 ฟ้ืนฟ	ูดแูล	รกัษำผูเ้สพ	พร้อมสร้ำงโอกำส	

อำชีพ	 และรำยได้ให้สำมำรถกลับมำใช้ชีวิตปกติในสังคมได้		

โดยพัฒนาแนวทางการนำาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำาบัด 

รักษาผู ้ ใช ้ผู ้ เสพยาเสพติด ผลักดันให ้  อสม. มีบทบาท 

ในการติดตามผู้ผ่านการบำาบัด พัฒนานโยบายยาเสพติดแนวใหม่ 

โดยใช้การสาธารณสุขนำา ส่งผลให้สามารนำาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

เข้าสู ่กระบวนการบำาบัดรักษาในทุกระบบ ๑๘๗,๐๑๓ คน  

ให ้บริการเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติด ๓๖,๖๔๓ คน 

ตดิตามดแูลผูผ่้านการบำาบดั ๒๐๐,๖๑๑ คน และให้การช่วยเหลอื

ผู้ผ่านการบำาบัด ๓,๔๕๐ คน 

	 	 ๖.๙.๓	 แก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้	 โดยน้อมนำายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” มาใช้ในการดำาเนนิการ เร่งรดัการให้ความช่วยเหลอื เยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากความไม่สงบ 

โดยขับเคลื่อนงานอำานวยความยุติธรรมและให้การช่วยเหลือด้านกฎหมาย ประสานงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

“คลายทุกที่ต้นทาง” แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ๕๖,๑๐๕ คน ยุติเรื่องแล้ว ๕๕,๒๒๗ คน จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

สำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นท่ี และการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลัก 

กฎหมายไทยและหลักการสากล	 และยกระดับคุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ 

และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการค้า 

และการลงทุนในจังหวัดชายแดนใต้ และพัฒนาระบบอำานวย 

ความสะดวก โดยดำาเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง 

จังหวัดยะลา มีกำาหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖๓ 

	 ๖.๑๐	 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน	

	 	 ๖.๑๐.๑	 พัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ	 กำรอนุมัติหรืออนุญำตทำงรำชกำร

ด้วยระบบดิจิทัลในอนำคต	โดยส่งเสริมการอำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)  

โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๖ หน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

และสำานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและดึงดูดการลงทุน  

รวมทั้งพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบอนุญาต และเช่ือมโยงข้อมูล  

เช่น ระบบการรบัชำาระเงนิค่าธรรมเนยีมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Payment) ระบบฐานข้อมลู ระบบการออกรายงานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ระบบการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ระบบการลงนามอนุมัติใบอนุญาตด้วยลายมือช่ือ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Singnature) ระบบให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ปรับปรุง

กฎระเบียบเรื่องการตรวจลงตราและการอนุญาตทำางาน ตลอดจนอำานวยความสะดวกในการพำานักในประเทศไทย

ของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ SMART Visa เป็นเครื่องมือ และปรับปรุงการอำานวยความสะดวกและวิธีปฏิบัติในการดูแล

นักลงทนุ นอกจากนี ้ได้นำา ระบบการเชือ่มโยงข้อมูลการนำาเข้า-ส่งออกกบักรมศลุกากรผ่านระบบ National Single 

Window ด้วยเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)  

รวมถึงนำาระบบการรับชำาระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มาใช้งานด้วย



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(38)

	 	 ๖.๑๐.๒	 ลดข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรด�ำรงชีวิต	

ของประชำชน	 แก้ไขกฎหมำยท่ีไม่เป็นธรรม	 ล้ำสมัย	 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ	ประเทศไทย 

ได้รับคะแนนด้าน Ease of Doing Business ภาพรวมดีข้ึนเป็น ๘๐.๑๐ (ค.ศ. ๒๐๒๐) จาก ๗๘.๔๕ คะแนน  

(ค.ศ. ๒๐๑๙) และมีคะแนนเป็นอันดับ ๓ ของกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงเป็นผลมาจากความพยายามของภาครัฐ 

ในการดำาเนนิมาตรการลดขัน้ตอนการขออนุมติั หรือการนำาระบบดจิิทลัเข้ามาให้บรกิารภาครฐั รวมทัง้จ่ายค่าตอบแทน 

ผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา ๔,๙๑๑ คน ๒๒๓.๗๙ ล้านบาท และผลกัดนัพระราชบัญญตั ิ

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ลดข้อพพิาททางแพ่งและทางอาญา และให้ความช่วยเหลอืไกล่เกลีย่ข้อพิพาท 

๒๓๕ เรื่อง รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ๑๕ ฉบับ 

	 ๖.๑๑	 กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย	

	 	 ๖.๑๑.๑	 ป้องกนั	ก่อน	เกิดภยั	กำรให้ควำมช่วยเหลอื	“ระหว่ำง”	เกิดภยั	และกำรบรรเทำควำมเดอืดร้อน	

ของประชำชนให้ทันท่วงที	ดำาเนินการบริหารจัดการนำ้าชลประทาน ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย บริหารจัดการนำ้า 

ในพื้นที่ชลประทานเดิม (๒๕.๔๐ ล้านไร่) จัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนสนับสนุน

การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

เช่น สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งจัดเตรียมสิ่งของสำารองจ่าย เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และดำาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย

	 	 ๖.๑๑.๒	 แก้ไขปัญหำในระยะยำว	 โดยเฉพำะ	 “ระบบเตือนภัย”	 ต้องมีกำรจัดระบบติดตำม

สถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง	โดยจดัทำาและปรบัปรงุแผนแม่บทป้องกนัและบรรเทาภยัจากแผ่นดนิไหวและอาคารถล่ม 

เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติด้านการเตือนภัย ดำาเนินการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ (Monitoring)  

และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน

	 ๖.๑๒	 กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ	 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน	 และกำรด�ำเนินกำรเพ่ือแก้ไข	

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ในหมวด ๑๕ ประกอบกบัในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่วนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒ มมีตใิห้ต้ังคณะกรรมำธิกำร

วสิำมญัพจิำรณำศกึษำหลักเกณฑ์และวธิกีำรแก้ไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐ 

กำาหนดเวลาพิจารณา ๑๒๐ วัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยใช้กลไกกำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำาหมู่บ้าน (อสปช.) จัดกิจกรรมในหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้ 

ความเข้าใจในหลักการสำาคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๓๔๒,๖๕๗ ครั้ง  

มีผู้เข้าร่วม ๑๑,๗๐๘,๗๓๘ คน 



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

(39)

๗.	 กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว

 รัฐบาลได้ตระหนักถึงการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการดำาเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ รวม ๑๒ ด้าน รัฐบาลได้วางแนวทางภายใต้นโยบายรัฐบาล

เพือ่พฒันาประเทศให้มรีากฐานทีแ่ขง็แกร่งในระยะยาว และสามารถยนืหยดัและเผชญิปัญหาต่าง ๆ  ทัง้ภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ 

 ๗.๑	 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอ่นำคต โดยสนบัสนนุกำรพฒันำภำคอตุสำหกรรมไทย

และกำรพัฒนำก�ำลังคนให้มีควำมพร้อมสู่ศตวรรษท่ี	 ๒๑	 เพื่อการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม

ภายในภูมิภาคและสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก เช่น พัฒนา	 EEC  

และเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs)	ส่งเสรมิอตุสาหกรรมการวจิยัและพฒันายานยนต์ 

สมัยใหม่ หุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและระบบราง พัฒนากำาลังคนให้มีทักษะท่ีตอบสนองความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน รวมทัง้ส่งเสรมิกำรลงทนุเพือ่ดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทนุในอตุสาหกรรม

แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ข้ันสูง ซึ่งรัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อให้มีคำาขอ 

รับการส่งเสริมการลงทุนใน EEC เพ่ิมมากข้ึน ผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสู่การเป็นศูนย์กลาง 

การแลกเปลีย่นข้อมลูดจิทิลัของภมูภิาค (ASEAN Digital Hub) การพฒันาโครงข่าย 5G และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านคมนาคม เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 

  นอกจากนี้ ได้สนับสนุนภำคอุตสำหกรรมอย่ำงย่ังยืน โดยผลักดันแนวคิด ได้แก่ ๑) แนวคิด	

กำรพฒันำอุตสำหกรรมภำยใต้แนวคดิเศรษฐกจิชวีภำพ	เศรษฐกจิหมนุเวยีน	และเศรษฐกจิสีเขยีว	(Bio-Circular	

Green	 Economy:	 BCG)	 โดยยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดต้นทุนการผลิต ๒)	 แนวคิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทยตำมแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	หากแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได้รับการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ

ตามสองแนวคิดจะทำาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมจะดีข้ึนและมีตัวเลือกในการบริโภคที่เพิ่มขึ้น  

ส ่วนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์ด ้านการลดต้นทุน ลดการเกิดของเสีย และเพิ่มรายได้ 

จากการใช ้ทรัพยากรได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ  

ซึง่จะเป็นการช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั

ของอตุสาหกรรมไทย จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ทีพ่ึง่พาทรพัยากรน้อยลงและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

และ ๓) กำรพฒันำเศรษฐกิจฐำนรำก	ได้ดำาเนนิการ 

พัฒนาศักยภาพของ SMEs ให ้มีสมรรถนะ  

และขี ดความสามารถในการประกอบการ 

ทัง้ในด้านการบริหารจัดการ และขยายช่องทางธรุกจิ

ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนา Startup ไทย 

ให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันในเวทีโลก



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(40)

	 ๗.๒	 กำรแสดงบทบำทที่สร้ำงสรรค์และสร้ำงเสริมควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงประเทศทั้งในระดับ	

อนุภูมิภำคและภูมิภำค โดยในโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือความริเริ่ม 

แห่งอ่าวเบงกอลสำาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative 

for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ระหว่างปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ทำาให้

ประเทศไทยมีโอกาสในการแสดงบทบาทในฐานะ “สะพานเช่ือมโยง” ระหว่างสองอนุภูมิภาค (อนุทวีปเอเชียใต้ 

และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้) ในการเชือ่มโยงทางเศรษฐกิจและความร่วมมอืระหว่างภาคเอกชน และเตรยีมความพร้อม 

ในการเป็นประธานการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 

Cooperation: APEC) ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะใช้โอกาสนี้ ผลักดันประเด็นความยั่งยืนในทุกมิติ  

(Sustainability of Things) อันจะส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยและประชาชน

	 ๗.๓	 กำรขับเคลือ่นกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงต่อเนือ่ง โดยประสานความร่วมมอืระหว่าง

ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชนให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดำาเนนิโครงการเมอืงต้นแบบ “สำมเหลีย่ม

มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน” พัฒนาทักษะแรงงานและสร้างอาชีพ อันจะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

อย่างสงบสุข และแสวงหาความร่วมมือด้านความมั่นคงจากนานาชาติ เพื่อนำาไปสู ่การสร้างความร่วมมือ 

ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

 ๗.๔	 กำรพัฒนำระบบอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 โดยกำาหนดนโยบาย 

และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 

ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายรัฐบาลในการเตรียมคนไทย

แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้าง

ความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำาพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว



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

(41)

 ๗.๕	 กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนต่อไป โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อจัดที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 

ตามลักษณะครอบครัวทุกช่วงวัยให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๙ และผลักดันกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชน 

สามารถเข้าถึงที่ดินสำาหรับการอยู่อาศัย เช่น กฎหมายเก่ียวกับสิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินและทรัพยากร  

และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พร้อมท้ังดำาเนินโครงการสินเช่ือเพื่อการพัฒนาท่ีอยู ่อาศัย 

สำาหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔

	 ๗.๖	 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขขององค์กรและหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ให้มีสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำร

ก�ำลังคนด้ำนสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต  

โดยตั้งเป้าหมายให้จัดทำาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศกำาลังคนด้านสุขภาพระบบดิจิทัลที่บูรณาการข้อมูล 

ภาพรวมทัง้ประเทศภายในปี ๒๕๖๘ และในระยะยำว	รฐับาลจะพฒันาบคุลากรผูใ้ห้บรกิารสาธารณสขุให้มคีณุภาพ

อย่างครอบคลุมทั่วถึง ภายในปี ๒๕๘๐ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน อันจะนำาไปสู่

การมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี

 ๗.๗	 กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน	 ๒.๕	 ไมครอน	 (PM
2.5
)	 ในระยะยำว รัฐบาลจะบังคับใช้

มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่เป็นมาตรฐานยูโร ๖ ภายในปี ๒๕๖๕ ห้ามนำาเข้าเครื่องยนต์

ใช้แล้วทุกประเภท ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตรเพื่อไม่ให้มีการเผา เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง  

และจัดทำามาตรการลดภาษีประจำาปีของรถยนต์ไฟฟ้า

 ๗.๘	 กำรลดและเลิกใช้พลำสติกด้วยกำรใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้ส�ำเร็จ รัฐบาล

ได้กำาหนดเป้าหมายการลดและเลิกใช้พลาสติก แบ่งเป็นการลดและเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก 

แบบใช้ครั้งเดียว ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก ให้สำาเร็จภายในปี ๒๕๖๕ และภายในปี ๒๕๗๐ ประเทศไทย

ต้องสามารถนำาขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ ๑๐๐ 



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

(43)



1รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑

2

สถาบนัพระมหากษตัรย์ิมคีวามส�าคญัยิง่ต่อประเทศและประชาชนชาวไทย รฐับาลถอืเป็นหน้าทีส่�าคญั 

ที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาล 

มีนโยบายด�าเนินการ ดังนี้

๑.๑	 สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มาเป็นหลักส�าคัญในการบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชน  

และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน�ามาประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑.๒	 ต่อยอดการด�าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน	

ตามแนวพระราชด�าริ	 ให้เป็นแบบอย่างการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อบรรเทา 

ความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก 

ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน

๑.๓	 สร้างความตระหนักรู้	 เผยแพร่	 และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	

และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน	 ตลอดจน	

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์ทุกพระองค์	 เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง 

กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย



๑.	 การสืบสาน	รักษา	ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

	 ๑.๑	 การเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	 เนื่องในพระราชพิธ	ี

บรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒

	 	 ๑.๑.๑	 เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค เนือ่งในพระราชพธิ ี

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ การจัดก�าลังพลประจ�าเรือ พระราชพิธี 

๒,๒๐๐ นาย รวมทั้งจัดเตรียมเรือพระราชพิธี ๕๒ ล�า โดยมีเรือพระท่ีนั่ง ได้แก่ เรือพระท่ีนั่งสุพรรณหงส ์

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์  

นอกจากน้ี ยังมีเรือพระราชพิธีอื่น เช่น เรือรูปสัตว์ เรือดั้ง และเรือแซง ส�าหรับการจัดขบวนเรือพระราชพิธี 

เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการโดยจัดรูปขบวนเรือ รวมทั้งสิ้น ๕๒ ล�า  

แบ่งออกเป็น ๕ ริ้ว ๓ สาย ดังนี้

3รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



   (๑) ริ้วสายกลาง ซึ่งเป็นเรือสายส�าคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง ๔ ล�า มีเรือพระที่นั่ง 

สพุรรณหงส์ เรอืพระทีน่ั่งอนันตนาคราช เรือพระทีน่ัง่นารายณ์ทรงสบุรรณ รชักาลท่ี ๙ และเรอืพระท่ีนัง่อเนกชาตภิชุงค์ 

นอกจากนี้ มีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอก เรือแตงโมซ่ึงเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือเป็นเรือกลองใน  

พร้อมด้วยเรือต�ารวจนอกและเรือต�ารวจใน

   (๒) ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น  

เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือค�ารณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ ๘ ล�า และปิดท้ายสายใน 

ด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก

   (๓) ริ้วสายนอก ประกอบด้วย เรือดั้ง และเรือแซง สายละ ๑๔ ล�า

	 	 ๑.๑.๒ จัดนิทรรศการองค์ความรู ้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวน	

พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม- 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมส�านึก 

ในพระมหากรณุาธิคุณ และแสดงความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั รวมทัง้ให้ผูเ้ข้าชมงาน มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ซึง่เป็นโบราณ

ราชประเพณทีีส่บืทอดกนัมาจากอดีตจนถงึปัจจุบนั ตลอดจนเหน็คณุค่าของงานศิลปกรรมช่างสบิหมูท่ีม่คีวามประณตี 

วิจิตรบรรจง รวมทั้งงานวรรณศิลป์ในบทกาพย์เห่เรือนิทรรศการดังกล่าว โดยนิทรรศการประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้

   (๑) ส่วนท่ี	 ๑ “เถลิงถวัลยราชสมบัติ	 สยามรัฐสีมา” น�าเสนอองค์ความรู ้เก่ียวกับ  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ และองค์ความรู ้เก่ียวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  

ตัง้แต่สมยักรุงศรอียธุยาจนถงึกรงุรตันโกสนิทร์ผ่านสือ่มลัตมิเีดยีทีท่นัสมยัและหลากหลาย แบ่งการแสดงเป็น ๓ ห้อง 

ประกอบด้วย

    (๑.๑)	 ห้องที	่๑ “มหามงคลสมยัพระขวญัไผทเถลงิรชั” น�าเสนอเรือ่งราวท่ีประชาชน

คนไทยท้ังประเทศได้มีส่วนร่วมและรับรู้ในพระราชพิธีอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ตั้งแต่พระราชพิธีเบื้องต้น เบื้องกลาง  

และเบื้องปลาย ได้แก่ การจัดพลีกรรมตักน�้าศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรเพื่อท�าน�้าสรงพระมรุธาภิเษกและน�้าอภิเษก 

พิธีจารึกและเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร พิธีสรงพระมรุธาภิเษก  

เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร 

โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค การจัดมหรสพสมโภชและเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร 

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

    (๑.๒) ห้องที	่๒ “นริมติเรืองนทเีถลงิหล้า” เสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัความสขุของคนไทย 

ใต้ร่มพระบารม ีและการแสดงขบวนพยหุยาตราทางชลมารคตามแบบแผนสบืมาแต่โบราณ ด้วยเรือพระราชพิธจี�าลอง 

๕๒ ล�า ประกอบการเห่เรือเฉลิมพระเกียรติฯ 

  	 	 (๑.๓) ห้องที	่๓ “ขบวนนาวาอารยศลิป์แผ่นดนิสยาม” จัดแสดงองค์ความรูเ้กีย่วกบั

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ความประณีตศิลป์ ความวิจิตรบรรจง 

ของงานศิลปกรรมบนเรือราชพิธี เช่น งานปิดทองและประดับกระจก งานแกะสลัก งานเย็บผ้าลายทองแผ่ลวด  

การร้อยมาลัยประดับคอเรือพระที่นั่ง และความงดงามทางภาษาและวรรณกรรมของกาพย์เห่เรือ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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   (๒) ส่วนที่	 ๒ “ศรีศุภยาตราปวงประชารวมใจถวายพระพร” พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้น�าเรือพระราชพิธีจ�าลอง จ�านวน ๔ ล�า ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ  

รัชกาลที่ ๙ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ มาจัดแสดงในงานฯ

   (๓) ส่วนที่	๓ “ม่านธาราลือขจร	เฉลิมราชย์องค์ราชัน” เป็นการแสดงม่านน�้า ประกอบ 

แสง ส ีเสยีง และสือ่ผสม น�าเสนอพระราชกรณยีกิจพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งวิถีชีวิตคนไทยที่มีความผูกพันกับสายน�้า ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรม และราชประเพณี 

อันยิ่งใหญ่ และความงามของโขนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ผ่านเทคนิคม่านน�้าอันวิจิตรตระการตา

   (๔) ส่วนที่	 ๔ “เอมอิ่มสุขสันต์	 ครบครันส�ารับไทย” สาธิตการท�าอาหารไทยเลิศรส 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหารไทย ภาคภูมิใจในมรดกทางภูมิปัญญา 

ที่บรรพบุรุษสั่งสมมาแต่โบราณ พร้อมท้ังมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ ์

ในแต่ละท้องถิ่น

    จากการประเมินผลการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชด�าเนิน 

เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ไ ด ้ รั บ เ สี ย ง ต อ บ รั บ ที่ ดี จ า ก ผู ้ เ ข ้ า ช ม ท้ั ง ช า ว ไ ท ย 

และจากนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทกุคน ได้รบัความรูเ้กีย่วกบั 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จัดได้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ 

นอกจากนี้ ยังได้สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ท�าหน้าท่ีเป็น

มัคคุเทศก์น้อยถ่ายทอดความรู ้ประวัติศาสตร์ของชาต ิ

สู ่ ผู ้ เข ้าชมงานด ้วยความภาคภูมิ ใจท่ีเกิดเป ็นคนไทย  

โดยการจัดงานมีผู ้เข ้าร ่วมกิจกรรม	 ๔๗๒,๑๔๓	 คน		

และผู้ชมทางสื่อต่าง	ๆ	ทุกช่องทางอีก	๖,๓๖๖,๘๔๑	คน 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๔๗๒,๑๔๓ คน  

และผู้ชมทางสื่อต่าง ๆ 
จำานวน ๖,๓๖๖,๘๔๑ คน
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	 ๑.๒	 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

	 	 ๑.๒.๑	 จัดกิจกรรมเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พุทธศักราช	 ๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๖๒  

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ดังนี้

   (๑) รฐับาลเป็นเจ้าภาพจัดพธิบี�าเพญ็กศุล 

อุทิศถวาย จัดพิธีบ�า เพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร 

และเจรญิพระพทุธมนต์ถวายพระราชกศุล และถวายพระพรชยัมงคล 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว สมเด็จพระนางเจ ้าสิริ กิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ณ พระลานพระราชวังดุสิต

   (๒) จดัพธิที�าบญุตักบาตรถวายพระราชกศุลพระสงฆ์และสามเณร ๖๙ รปู และพิธีถวายสตัย์ปฏญิาณ 

เพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  

ณ ท้องสนามหลวง 

	 	 ๑.๒.๒	 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ	์	

พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ได้แก่ การจัดพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๔๘๘ รูป และการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  

ณ ท้องสนามหลวง

  ๑.๒.๓ จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๒ ได้แก่  

การจดัพธิที�าบญุตักบาตรถวายพระราชกศุลพระสงฆ์และสามเณร ๔๘๙ รปู ณ ท้องสนามหลวง การจดัพธิวีางพวงมาลา 

และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร การจัดพิธีจุดเทียนน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการแสดงดนตรีน ้อมร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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  ๑.๒.๔	 จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ	

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๖๒ ได้แก่ การจัดพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 

พระสงฆ์และสามเณร ๔๕๗ รปู การจดัพธิวีางพวงมาลาและพธิถีวายบงัคมหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดพิธีจุดเทียนน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวง

	 	 ๑.๒.๕	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชิน	ี	

ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล 

แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมถึงบ�ารุงขวัญและก�าลังใจให้พุทธศาสนิกชน ท่ีเป็นพสกนิกรภายใต้ 

พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รวมทัง้ประชาชนได้น�าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นเครือ่งมอืในการสร้างสต ิสมาธ ิและปัญญา น�ามาประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	พร้อมทั้งร่วมกับภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวประเทศ 

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปที่ส�าคัญประจ�าจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

	 	 ๑.๒.๖	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 เม่ือวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรม คือ แสดงปาฐกถาธรรม “เรื่องทศบารมี”  

โดยพระราชธรรมวาท ีผูช่้วยเจ้าอาวาส วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นการเผยแพร่ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และกิจกรรมถวายภัตตาหาร

เพลแด่พระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคมีกิจกรรม ได้แก่ 

กจิกรรมเทศน์มหาชาติเวสสนัดรชาดก กจิกรรมปฏบัิติธรรม กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัค่านิยม ๑๒ ประการ และกจิกรรม

จิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

	 	 ๑.๒.๗	 กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุารี	

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้า เฉลิมพระเกียรติ 

ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา จังหวัดเพชรบุรี  

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้น และสร้างฝายชะลอน�้า เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน�้า 

ให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ เพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ และเพือ่บรรเทาและลดความรนุแรงของปัญหาทางธรรมชาติ

ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

7รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๑.๓	 การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตามพระราโชบาย

	 	 ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการจัดตั้ง 

ศูนย์ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั่วประเทศ ๑๖ ศูนย์ ซึ่งจ�าแนกเป็นงานพระราชทานน�้าหลวง  

๗๒๔ งาน งานพระราชทานเพลิงศพ ๕,๓๘๗ งาน งานพระราชทานดินฝังศพ ๑๒๑ งาน นอกจากนี ้

ได้ให้ผู ้ปฏิบัติพิธีดังกล่าวเข้ารับการอบรมมากกว่า ๑ หลักสูตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เข้ารับการอบรม 

ได้รับการพัฒนาความรู้ สามารถปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๑.๔	 การต่อยอดศาสตร์พระราชา	 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริรัฐบาลได้ด�าเนินการ 

สบืสาน รกัษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกหลายโครงการตามบริบทต่าง ๆ เช่น 

	 	 ๑.๔.๑	 สนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๑๕๑ โครงการ แบ่งเป็น  

๖ ด้าน คือ

	 	 	 (๑) ด้านแหลง่น�า้ ๖๐ โครงการ สนับสนุนพื้นทีท่�าการเกษตร ๕๔,๐๖๒ ไร่ และเพื่ออุปโภค

บริโภคแก่ราษฎร ๒๐,๓๐๐ ครัวเรือน ๖๘,๖๖๙ คน	และโครงการบริหารจัดการน�้าในไร่นาตามศาสตร์พระราชา

	 	  (๒) ด้านสิ่งแวดล้อม ๓๔ โครงการ ได้แก่ ราษฎรมีอาหารและรายได้จากป่า ๔๔,๗๑๐ คน 

พ้ืนทีป่่ากว่า ๕๔๔,๙๒๐ ไร่ ได้รบัการอนรุกัษ์พันธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

   (๓) ด้านส่งเสริมอาชีพ ๕ โครงการ เพื่อส่งเสริมราษฎร ๑๘,๕๗๖ ครัวเรือน ๒๔,๕๘๔ คน 

และพื้นที่การเกษตร ๘๘,๗๑๑ ไร่ ให้มีอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาดินให้มี 

ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย

   (๔) ด้านสาธารณสุข ๒ โครงการ เป็นต้นแบบการจัดการน�้าสะอาดได้อย่างครบวงจร 

และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่เหมะสมตามช่วงวัย

   (๕) ด้านคมนาคม ๑ โครงการ เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์เส้นทางเพื่อให้ผู้สนใจเดินทาง 

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในการเรียนรู ้และฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีจากธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  

ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ผู้ที่สนใจปีละประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน

   (๖) ด้านบูรณาการอื่น	ๆ ๔๙ โครงการ เพื่อศึกษา ทดลอง และขยายผลส�าเร็จไปยังพื้นที ่

เป้าหมาย และเพิม่การบริหารจดัการและส่งเสรมิพฒันาอาชีพให้ราษฎรได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพแต่ละท้องถ่ิน 

ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  ๑.๔.๒	 สนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		

และศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ ๖ แห่ง ที่มีภูมิสังคมแตกต่างกันออกไป 

เช่น โครงการจดัท�าแปลงสาธติต้นแบบทฤษฎีใหม่ การให้ความช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในพื้นที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และงานด้านการศึกษาพอเพียงขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ๔๗ แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ๑๑๙ แห่ง ให้แก่ประชาชน

ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความรู้และประโยชน์สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริงกับตนเอง รวมทั้งจัดท�าโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่นักเรียน

นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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  ๑.๔.๓	 จัดโครงการฝึกอบรมซึ่งประชาชนผู้เข้าฝึกอบรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพยีงไปปรบัใช้ในชีวติประจ�าวนั และสามารถเผยแพร่องค์ความรูต่้อไปได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการ ๑๐๑ อาชพี 

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ  

จงัหวัดเชยีงราย โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลมิพระเกียรตสิถาบันพระมหากษตัรย์ิ ประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน 

มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจด้านการประกอบอาชีพและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด�าเนินชีวิตได้

  ๑.๔.๔	 ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีป่ลกูฝ่ินอย่างยัง่ยนื ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาคนในชุมชนด้วยกระบวนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยจดักจิกรรมการส่งเสรมิการรูห้นงัสอื และจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติให้แก่ประชาชน ๑๔,๕๙๒ คน เป็นการส่งเสริม 

การรูห้นงัสอืให้กบัประชาชน ๑,๗๕๖ คน และการศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะชวิีต ๑๒,๘๓๖ คน ท�าให้ประชาชนในพืน้ที่

เป้าหมายรู้หนังสือ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยในชีวิตประจ�าวันได้ สามารถพึ่งพาตนเองสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

  ๑.๔.๕	 พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด�าริ

	 	 	 (๑) ด�าเนินงานโครงการพฒันาการศกึษาวชิาชีพตามแนวพระราชด�าร ิ: โครงการสถานศกึษา 

ตามรอยพระยุคลบาท มีสถานศึกษาน�าร่องในโครงการ ๒๖ แห่ง ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน

นักศึกษา มีจิตส�านึกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

   (๒) โครงการพฒันาอาชพีแก่เดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร สถานศกึษาทีม่พีืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ที่สอดคล้องกับการด�าเนินงานตามแผนแม่บท จ�านวน ๒๗ แห่ง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางสังคม

   (๓) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้จัดอบรม 

โครงการพฒันาแกนน�าองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ขับเคลือ่นหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าลาหู่ 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การอบรมสร้างความเข้าใจแก่ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  

เพื่อขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในเขตพ้ืนที่สูง 

ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

  ๑.๔.๖	 ส่งเสริมการด�าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านการเกษตร

   (๑) โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยอบรมให้ความรู้

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์  

ให้แก่เกษตรกร ๒๔๑,๒๗๙ คน ส่งเสริมการปรับปรุง 

บ�ารุ ง ดิน ๑๐๒,๖๖๐.๕๐ ไร ่  ผลิตพันธุ ์สัตว ์น�้ า 

เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน�้า ๓๑๐.๑๕ ล้านตัว ส่งเสริม 

และพฒันาความรูใ้ห้แก่นักเรยีนในโรงเรยีน ๑,๓๐๘ โรงเรยีน 

ให ้ บริ ก ารคลิ นิ ก เกษตร เคลื่ อน ท่ี แก ่ เ กษตรกร  

๕๙๗,๘๔๓ คน ๓๙๐ แห่ง รวมทั้งซ่อมแซม บ�ารุงรักษา

แหล่งน�้า ๔๑๐ แห่ง

9รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



   (๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง โดยถ่ายทอดองค์ความรู ้ โครงการหลวง  

๘๕๕,๕๖๑ คน พัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางโครงการหลวง ๔๙๓ หมู่บ้าน ปรับปรุงบ�ารุงดิน ๑๑,๐๔๖ ไร่  

ส่งเสริมและพัฒนาด้านสหกรณ์ ๙๗ แห่ง รวมทั้งให้บริการทางสังคม โดยมีผู้รับบริการที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

๗๕๖,๖๘๘ ราย

   (๓) จัดแสดงนิทรรศการและการขับเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจดัแสดงนทิรรศการ 

๑๔ งาน จัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ๒ ครั้ง จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑ ครั้ง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

และขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๒ ครั้ง จัดโครงการ 

เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ๑๖ ครั้ง

๒.	 การต่อยอดการด�าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�าริ

	 กิจกรรมจิตอาสา	มีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๒.๑	 การจัดกิจกรรมจิตอาสา	 “เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่ง 

แม่น�้าเจ้าพระยา	 ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราท�าความดี	 เพ่ือชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์” เป็นกิจกรรม 

ท�าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม และกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีปากคลองตลาด  

และจัดกิจกรรมอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

	 ๒.๒	 การจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ	ได้ด�าเนินโครงการจิตอาสา โดยได้แต่งตั้งคณะท�างาน

และด�าเนินกิจกรรมจิตอาสา เพื่อด�าเนินการตามพระราชด�ารัส ได้แก่

  ๒.๒.๑ แต่งต้ังคณะท�างานด�าเนินโครงการจิตอาสา ๙๐๔ รวมท้ังจัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสา

กระทรวงยุติธรรม (ศป.จอส.ยธ.) เพื่อประสานงานกับศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.  

และโรงเรียนจิตอาสา และสนับสนุนการด�าเนินการตามภารกิจจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  ๒.๒.๒ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรต ิ

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของชุมชน ๒) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

และบ�าเพ็ญประโยชน์บริเวณพื้นที่รอบสนามหลวง ๓) กิจกรรมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นบริเวณโคก หนอง นา  

ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ๔) กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะอันตรายโดยการถวายถังรองรับขยะให้วัดและโรงเรียน 

๕) โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน 

ในชุมชนสามารถดูแลจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณริมคลองเปรมประชากร  

ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนริมคลองเปรมประชากรอย่างยั่งยืน ๖) ลงทะเบียน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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รบัสมัครจิตอาสาพระราชทาน ปัจจุบนัมปีระชาชนลงทะเบยีน 

เป็นจิตอาสาพระราชทาน ๖,๖๔๙,๒๕๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ๗) จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน 

วันส�าคัญของชาติ ๘) จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๗,๕๕๐ แห่ง 

๓๗๗,๕๐๐ คน ๙) กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งโดย 

การประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่  

ในการแก้ไขปัญหาภยัแล้งอย่างยัง่ยนื และ ๑๐) โครงการส่งเสรมิ 

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

ในพระราชูปถัมภ์ฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยด�าเนินการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า 

จากแผงโซล่าเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ ตดิตัง้เปล่ียนเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน เปลีย่นหลอดไฟแบบ แอล อ ีดี (LED) 

ทดแทนหลอดนีออน ติดตั้งระบบ Internet of Things (IoT) เพื่อช่วยติดตามควบคุมและจัดการพลังงาน 

ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทั้ง ๖ แห่ง 

  ๒.๒.๓ ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี เพ่ือปลูกจิตส�านึก เกียรติภูมิ และศักด์ิศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม 

ท�าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน

  ๒.๒.๔ โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”	พื้นที่ด�าเนินการ ๕,๓๕๑ แห่ง เพิ่มจากเป้าหมาย 

๑,๓๑๓ แห่ง โดยได้เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในพระอารามหลวง มัสยิด โบสถ์คริสต์  

และศาสนสถาน ในด้านการบ�ารุงรักษา การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้า อาคารและสิ่งก่อสร้าง  

และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานที่ส�าคัญของชุมชนในพื้นที่

  ๒.๒.๕ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

   (๑) จัดหาเคร่ืองผลติน�า้สะอาดเคลือ่นที ่๖ เครือ่ง เพือ่มอบให้แก่ศนูย์อ�านวยการใหญ่จติอาสา

พระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) และเครื่องผลิตน�้าสะอาดแบบเคลื่อนที่ ๖ เครื่อง และถังดักไขมัน ๑๐๐ ถัง 

มอบให้แก่ส�านักงานปลดักระทรวงกลาโหม เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ทีท่ีข่าดแคลนน�า้เพือ่การอุปโภคและบริโภค

   (๒) โครงการ“จติอาสาส�ารวจ ออกแบบ จดัหาและตดิตัง้ชุดกรองน�า้เสยีในคลองเปรมประชากร” 

จัดท�าต้นแบบชุดบ�าบัดน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดน�้าเสียของชุมชน ก่อนปล่อยลงสู ่ล�าน�้าสาธารณะ  

โดยได้ส่งมอบถังดักไขมันแก่ชุมชนคลองเปรมประชากร ๒,๕๐๐ ชุด ประกอบด้วย เขตดุสิต ๕๕๐ ชุด เขตจตุจักร 

๕๐๐ ชุด เขตหลักสี่ ๕๑๕ ชุด เขตดอนเมือง  

๕๕๐ ชุด แฟลตต�ารวจ ๘๕ ชุด กระทรวงกลาโหม 

๑๕๐ ชุด ชุมชนคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ๑๕๐ ชุด  

และด�าเนนิการร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บรรยายและสาธติการใช้งานเครือ่งผลติน�า้สะอาด 

แบบเคลื่ อนที่  และการติดตั้ งถั งดั ก ไขมัน 

แก่เจ้าหน้าที่ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔๐ คน

ประชาชนลงทะเบียน
เป็นจิตอาสา
พระราชทาน 

๖,๖๔๙,๒๕๕ คน
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   (๓) โครงการ “จติอาสาคลองสวยน�า้ใสทีลั่ดหลวง ๑๐ คลอง” จดัสร้างต้นแบบเครือ่งดกัจบัขยะ 

ในคลองขุดเจ้าเมือง โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และมอบให้กับเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ  

๕ เคร่ือง รวมทัง้จดักจิกรรมจติอาสาแก้ปัญหาน�า้เสยีในลุม่น�า้สายหลกั ณ บรเิวณตลาดน�า้ยามเยน็ คลองขดุเจ้าเมอืง 

อ�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เมือ่วนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมอบเครือ่งดกัขยะในคลองสาธารณะ 

ให้แก่เทศบาลเมืองลัดหลวง มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการท่ีด�าเนินกิจกรรม ๕ส ดีเด่น ๕ โรงงาน  

และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ๑๕๐ ชุด พร้อมท้ังร่วมกันเก็บขยะในล�าคลอง  

ท�าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดริมฝั่งคลองสวนสาธารณะ รวมทั้งท�าความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 

สวนสาธารณะและสวนเด็กเล่นบริเวณประตูระบายน�้าคลองลัดหลวง

   (๔) โครงการ “จิตอาสาพฒันาแหล่งน�า้สายหลกัของประเทศ” (คลองแสนแสบ ลุม่น�า้ท่าจนี)

จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน�้าโดยการตรวจสอบ ก�ากับดูแล และตรวจวัดคุณภาพน�้าในคลองแสนแสบ ๖ จุด  

และบริเวณรอบนคิมอตุสาหกรรมบางชัน ๑๘ จดุ รวมถึงตรวจก�ากบัดแูลโรงงานทีต่ัง้อยูใ่กล้บรเิวณรมิคลองแสนแสบ 

๑๐ โรงงาน ได้แก่ ๑) กิจกรรม “จิตอาสา ท�าความสะอาด ก�าจัดวัชพืช คลองแสนแสบและคลองสาขา”  

๒) กิจกรรม “จิตอาสา รักษ ์แม ่น�้ าในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร”  

และ ๓) คลินิกจิตอาสา “รักษ์-สิ่งแวดล้อม”

   (๕) โครงการ “จิตอาสาจัดท�าเครื่องต้นแบบขจัดมลพิษทางอากาศเพื่อประชาชน”		

จัดสร้างเครื่องก�าจัดมลพิษทางอากาศ ๑๐ เครื่อง พร้อมติดตั้งเพื่อบ�าบัดอากาศโดยรอบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

และจัดสร้างเคร่ืองพ่นหมอกไอน�้า ๕๐๐ เครื่อง พร้อมด�าเนินการติดตั้งเพื่อลดอุณหภูมิให้แก่ประชาชน 

ทีเ่ฝ้าทลูละอองธลีุพระบาทเสด็จเลยีบพระนคร และส่งมอบให้แก่กรงุเทพมหานคร เพือ่แจกจ่ายในส�านกังานเขตต่าง ๆ  

ไปติดตั้งเพื่อบริการประชาชน ๔๕๐ เครื่อง

   (๖) โครงการ “จิตอาสาปรับปรุงความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของวัดอรุณราชวราราม

ราชวรมหาวิหาร” ระยะที่ ๒	 ปรับปรุงระบบสายไฟและไฟฟ้าส่องสว่างในภาพรวมของรอบรั้วองค์พระปรางค์  

โดยจดัเกบ็สายไฟให้มคีวามเรยีบร้อย สวยงาม ปลอดภยั ได้มาตรฐาน และปรบัปรงุระบบสายล่อฟ้าเพือ่ให้ปลอดภยั

และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเข้าร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของวัดระยะที่ ๒ และพัฒนาปรับปรุง

ระบบระบายน�้าของวัด ที่มีปัญหาการอุดตัน ซึ่งได้ด�าเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

   (๗) กิจกรรมจิตอาสาภายใต้ชื่อ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารม ี

เราสร้างไปด้วยกัน” มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งน�้า ตามโครงการพระราชด�าริ ๓,๒๔๘ โครงการ  

จากท้ังหมด ๔,๗๔๑ โครงการ ที่ถือเป็นต้นก�าเนิดของทุกชีวิตผ่านการร้อยเรียงพระราชกรณียกิจ พระราชด�าร ิ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่น�้าบนฟ้า  

น�้าบนดิน น�้าใต้ดิน และท้องทะเล ควบคู่ไปกับการท�าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ภายใต้กรอบความคิดจากนภา  

ผ่านภูผา สู่มหานที และพระราชกรณียกิจ ซ่ึงสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีนิทร มหาวชิราลงกรณพระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทีท่รง “สบืสาน รกัษา 

ต่อยอด” เพือ่สร้างสขุปวงประชา ดงัปรากฏเป็นพระบรมราโชบายในพระราชกรณยีกจิต่าง ๆ  และโครงการจติอาสา

พระราชทานที่ลงมือปฏิบัติในเรื่องการบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าคูคลองให้มีความใสสะอาด สร้างความยั่งยืนของสายน�้า 

ในเขตชุมชนเมือง ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกับสายน�้าในชีวิตวิถีใหม่สืบต่อไป

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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 ๒.๓	 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักชาติ	 หวงแหนแผ่นดินเกิด	 เคารพและเทิดทูน	

สถาบันพระมหากษัตริย์	 โดยได้จัดกิจกรรมการวิ่งตามภูมิประเทศ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ  

จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสามารถน�ารายได้สู่จังหวัดกาญจนบุรีและกระจายรายได้สู่ชุมชน มากกว่า ๕๐ ล้านบาท

๓.	 การสร้างความตระหนกัรู	้เผยแพร่	และปลกูฝังให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ	ท่ีถกูต้อง	
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	 และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน		
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

 รัฐบาลได้สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ ตลอดจน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ เพ่ือสร้าง 

ความตระหนักรู้และเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึงคุณค่าท่ีเป็นสากลของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้สาธารณชนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

	 ๓.๑	 การประชาสมัพนัธ์	ด�าเนนิการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์องค์ความรูต้ามแนวพระราชด�ารแิละหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง หลกัการทรงงาน และพระราชกรณยีกิจในพืน้ทีต่่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนรบัทราบและตระหนกั

ในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่อ	เช่น	

	 	 ๓.๑.๑	 สื่อนิทรรศการ

   (๑) จัดนิทรรศการ “ปณิธาน-ความดี…มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR  

โดยน�ากิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ 

พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

ให้ประชาชนได้รับอย่างกว้างขวาง

   (๒) จัดนิทรรศการ “ชุมชน-ต้นแบบแห่งความดี…วิถีชีวิตของชุมชน”	 ท่ีได้น�าแนว 

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช ้

ในชุมชนจนประสบความส�าเร็จเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ แบ่งเป็น ๔ ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ในหัวข้อ  

“ป่าและน�้าคืนชีวิต” ภาคใต้ ในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง 

เกษตรผสมผสาน” และภาคกลาง ในหวัข้อ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยงัมกีารจดัจ�าหน่ายผลติภัณฑ์

ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น ๔ ภาค

   (๓) จัดท�าชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษกในเบื้องปลาย โดยการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  

ในวนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ จ�านวน ๙๕ ชดุ เพือ่จดัส่งไปยงัสถานเอกอคัรราชทตู คณะผูแ้ทนถาวร ส�านกังานการค้า 

และเศรษฐกิจไทย และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ เพื่อจัดแสดงในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ รวมถึงการจัดแสดง 

ที่กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา และกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ 
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   (๔) จัดนิทรรศการ ชุด “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  

ในงานส�านกึในพระมหากรุณาธคุิณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

ณ เดอะซีซั่นส์ มอลล์ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

   (๕) จัดนิทรรศการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิร่วมจดัแสดงในงานเกษตรภาคเหนอื 

ครั้งที่ ๙ นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส�าหรับคนรุ่นใหม่ Smart Agricultural Innovation for Next Generation 

ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

   (๖) จัดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรต ิภายใต้ช่ือ “สืบสาน	รกัษา	ต่อยอด	สร้างสขุปวงประชา” 

ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครัง้ที ่๓๒ ณ บรเิวณภายในหอรชัมงคล สวนหลวง ร. ๙ กรงุเทพมหานคร 

วันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙

   (๗) จัดแสดงในงานนิทรรศการ “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ในโอกาสครบรอบ ๓๔ ป ี

ภายใต้ชื่อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

   (๘) จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่  

สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชวถีิ และศนูย์ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ ้งวัฒนะ ชุด ๒ กษัตริย ์นักพัฒนา  

หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” และชุด “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี  

บรมราชาภิเษก” วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ และสนับสนุนนิทรรศการชุด “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก” ในกจิกรรมวนัวชิาการ (Open House) ณ โรงเรยีนยานนาเวศวทิยาคม ถนนสาธปุระดษิฐ์ 

เขตสาธร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

   (๙) จดัแสดงนทิรรศการ ชดุ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ในงานส่งเสรมิคณุธรรม 

และจริยธรรม พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย  

อาคารสุขประพฤติส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

  ๓.๑.๒	 สื่อโทรทัศน์	

	 	 	 (๑) บนัทกึเทปถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ีเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ สถานีโทรทัศน์ MCOT HD และสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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   (๒) ด�าเนินการเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” ออกอากาศ 

ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ NBT ในวันส�าคัญตามวาระต่าง ๆ ช่วงเวลา 

หลังข่าวในพระราชส�านัก และเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ PPTV, CH5, Nation ประกอบด้วย สารคดีส้ัน 

เฉลิมพระเกียรติ ความยาว ๒ นาที ๗ ตอน และสารคดีผลส�าเร็จของโครงการ ความยาว ๕ นาที ๗ ตอน  

และ	 สารคดีเชิงข่าว	 ชุด “สืบสาน สร้างสุขปวงประชา” ความยาว ๓ นาที ๔๐ ตอน ออกอากาศทุกวันศุกร์  

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

  ๓.๑.๓	 สือ่วทิย	ุกระจายเสยีง	ด�าเนนิรายการทางสถานวีทิย ุชุด “สบืสานงานพฒันา” ทางสถานวีทิยุ 

สวพ. FM 91 ประกอบด้วย ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ความยาว ๒๐ นาที (สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์)  

จ�านวน ๖๐ ตอน ผลติและเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาท ีจ�านวน ๒๐ ข่าว ผลติและเผยแพร่

สปอตประชาสัมพันธ์ ความยาว ๓๐ วินาที จ�านวน ๑๐ ตอน

	 	 ๓.๑.๔	 สือ่สิง่พมิพ์ การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ทางสื่อหนังสือพิมพ ์

และสื่ออิ เล็กทรอนิกส ์ ใน ๓ รูปแบบ ประกอบด ้วย  

ข่าว ๓๐ ข่าว บทความ ๑๐ เรื่อง สกู๊ปพิเศษหรือบทความ

เฉลมิพระเกยีรติ ๑ เรือ่ง พร้อมทัง้จัดพมิพ์หนงัสอืและเอกสาร

เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้แก่

จัดพิมพ์หนังสือ
เผยแพร่

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 รวม ๑๓๒,๐๐๐ เล่ม

15รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



ล�าดับ หนังสือ จ�านวน	(เล่ม)

๑ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์” 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๐,๐๐๐ 

๒ หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๕ ปี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) สปป.ลาว โดยจัดพิมพ์ภาษาไทย 

๓,๐๐๐ 

๓ หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๕ ปี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) สปป.ลาว โดยจัดพิมพ์ภาษาลาว  

๓,๐๐๐ 

๔ หนังสือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉบับภาษาอังกฤษ 

๑๐,๐๐๐ 

๕ หนังสือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉบับภาษาไทย 

๒๐,๐๐๐ 

๖ หนังสือ “กษัตริย์นักพัฒนา” ๘,๐๐๐ 

๗ หนังสือ“จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ๓,๐๐๐

๘ หนังสือองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ฉบับการ์ตูน ๒ ภาษา

“ความสุขของแผ่นดิน”

๑๐,๐๐๐

๙ หนังสือองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ฉบับการ์ตูน ๒ ภาษา 

“ราชินีศรีแผ่นดิน”

๕,๐๐๐

๑๐ หนังสือ “ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง” ๑๐,๐๐๐

๑๑ หนังสือ “ถนนทุกสาย มุ่งสู่ประชาชน” พร้อม E-book ๕,๐๐๐

๑๒ หนังสือเผยแพร่โครงการอันเนื่องมา จากพระราชด�าริ ฉบับภาษาอังกฤษ 

“The Philosophy of Sufficiency Economy The Greatest form 

the King” 

๒,๐๐๐

๑๓ หนังสือเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฉบับภาษาอังกฤษ 

“Royal Development Study Centres”

๓,๐๐๐ 

๑๔ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขนาด A4 จ�านวน ๔ ฉบับต่อปี ๔๐,๐๐๐ 

  ๓.๑.๕	 สือ่ออนไลน์ ภาพยนตร์ข่าวบันทึกพระราชกรณยีกจิในพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเผยแพร่ภาพยนตร์ข่าวบันทึก 

พระราชกรณียกิจ รวมทั้งภาพเคลื่อนไหวบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักร ี

ที่หาดูได้ยากผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Youtube Facebook และรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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	 ๓.๒	 การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 	 ๓.๒.๑	 ส่งเสริมและขยายผลให้แก่สถาบันการศึกษา	 เด็ก	 เยาวชน	 และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	

ทัง้ภาครฐัและเอกชน ๒๓ โครงการ ได้แก่ โครงการเครอืข่ายสถาบนั การศกึษาสบืสานพระราชด�าร ิรุน่ที ่๖ เมือ่วันที่ 

๓๐ สงิหาคม-๑ กนัยายน ๒๕๖๒ โดยน�าคณะครจูากโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนในพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

และภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการฯ ๗๑ คน โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	 (RDPB	

Camp)	 รุ่นที่	 ๑๐ ภายใต้ชื่อ	 “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน�้า สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”	 ระหว่างวันท่ี  

๑๗-๒๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ โดยน�าเยาวชน 

จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ทัว่ประเทศ ๘๐ คน และโครงการส่งเสริม

ความรัก ความสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่

ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ

สังคมประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิ

ทรงเป็นประมุข

  ๓.๒.๒	 เผยแพร่และการให้ความร่วมมือด้านต่างประเทศ เพื่อให้ชาวต่างชาติมีความเข้าใจโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริมากขึ้น และได้รับองค์ความรู้ท่ีจะน�าไปประยุกต์ใช้ในประเทศตนเอง อีกท้ังสามารถ 

เผยแพร่องค์ความรู้ต่อให้ผู้อื่น โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นสื่อกลางในโครงการ ดังนี้

   (๑) วนัที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผูบ้รหิารหน่วยงานรฐับาลจากส่วนกลางและระดบัท้องถ่ิน 

ของสาธารณรัฐเซเนกัล เข้ารับการฟังบรรยายสรุปเรื่อง “The Philosophy of Sufficiency Economy”  

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง และเกษตรทฤษฎีใหม่

   (๒) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ การจัดการเสวนาในหัวข้อ “Sufficiency Economy 

for Sustainability” ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) ครั้งที่ ๑ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

   (๓) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ การบรรยายสรุป เรื่อง “Planning and Management  

of the Royal Development Projects” ซ่ึงเก่ียวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หลักการทรงงาน แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่  

และการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Advanced Project Management” ภายใต้โครงการ  

Executive Center for Development Programs ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   (๔) โครงการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ราชอาณาจักรเลโซโท	 กรมความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และส�านักงาน กปร. ได้ร่วมกันด�าเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เพ่ือการพฒันาการเกษตรทีย่ัง่ยนืขึน้ระหว่างราชอาณาจกัรเลโซโทและราชอาณาจกัรไทย ตัง้แต่ปี ๒๕๔๙ ซึง่ปัจจบุนั

อยูใ่นขัน้ตอนเตรยีมการด�าเนินงานในระยะท่ี ๒ ซึง่ด�าเนนิการใน ๒ พืน้ท่ี ได้แก่ แปลงสาธติการเกษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ณ เมืองแมทเซียง และศูนย์สาธิตแห่งใหม่  

ณ เมืองโคเอเต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาการด�าเนินงานด้านเกษตรท่ียั่งยืนซ่ึงจะน�าไปสู่การเพิ่มผลผลิต  

รายได้ ความมั่นคงในชีวิตของชาวเลโซโทโดยประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่

17รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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	 	 ๓.๒.๓	 การศึกษาดูงานและการบรรยายสรุปให้แก่คณะชาวต่างชาต ิได้แก่

   (๑) การเข้าหารือและขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการด้านการพัฒนา  

นาย Imran Shouket ท่ีปรึกษาองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และนาย Faraz Zaidi  

เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจ�าประเทศไทยเข้าหารือและขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนิน

โครงการด้านการพัฒนาพร้อมทัง้ศึกษารปูแบบการพฒันาทีป่ระสบความส�าเรจ็เพือ่น�าไปปรบัใช้ในประเทศปากสีถาน  

ส�านกังาน กปร. เมือ่วนัที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

   (๒) คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “Advanced	 Project	 Management”  

เข้ารบัฟังบรรยายในหวัข้อเรื่อง “Planning and Management of the Royal Development Projects”  

จัดโดยส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการพัฒนาพลังงาน  

จากประเทศบังคลาเทศ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ๑๔ คน ณ ส�านักงาน กปร. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

   (๓) คณะผู้แทนด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชนจากประเทศเซเนกัล	 กาบูเวร์ดี		

แกมเบีย	 เซียร์ราลีโอน	 ไลบีเรีย	 เคปเวิร์ด	 และกินีบิสเซา ๙ คน เข้ารับการฟังบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในประเทศไทย”เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติและประสบการณ์ของไทยและน�าไปปรับใช้ในบริบทการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ของแต่ละประเทศ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ถนนแจ้งวัฒนะ) ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม-๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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๒.๑	 รกัษาและป้องกันอธิปไตยและความมัน่คงภายในของประเทศ ท้ังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ  

รวมทัง้ป้องกนัและปราบปรามภยัคุกคามต่าง ๆ  และภยัคกุคามรปูแบบใหม่ โดยมุง่เน้นการสร้างอ�านาจก�าลงัรบ 

ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง  

การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ 

และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

๒.๒	 ปลกูจิตส�านกึ	เกียรตภิมิู	และศกัดิศ์รคีวามเป็นชาตไิทย	การมจีติสาธารณะและการมส่ีวนร่วม	

ท�าประโยชน์ให้ประเทศ	 รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	

ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง 

สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส�าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

๒.๓	 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	

ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล	 ความรักชาติ	 และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริม 

ให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ 

มากกว่าส่วนตน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคง

๒.๔	 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เฝ้าระวงั ดแูล และรกัษาความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ความสงบสขุของประชาชน  

และปัญหายาเสพติดในระดับชมุชนและหมูบ้่านอย่างต่อเนือ่ง และสนบัสนนุให้ประชาชนมส่ีวนร่วมกบัภาครฐั 

ในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่

๒.๕	 แก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างจรงิจงัทัง้ระบบ ด้วยการบังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั ปราบปราม 

แหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างเด็ดขาด 

ป้องกันเส้นทางการน�าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ�านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่  

และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื ้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ 

ทางสาธารณสุข 



๑.	 การรักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในประเทศ

	 ๑.๑	 การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๕)	

มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

	 	 ๑.๑.๑	 ขับเคลือ่นงานความมัน่คงสถาบันหลกัของชาต ิพจิารณาแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันของชาติต่อกลุ่มเยาวชน และการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�า (ร่าง) แนวทาง 

การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 

	 	 ๑.๑.๒	 ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์แก้ปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมอืงทัง้ระบบ โดยจดัท�า (ร่าง) แผนปฏิบตักิาร

ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

	 	 ๑.๑.๓	 ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคง	 มิติความมั่นคงทางทะเล	 กรอบทิศทางการด�าเนินการ 

ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒) แผนความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) 

	 	 ๑.๑.๔	 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านนโยบายการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

	 	 ๑.๑.๕	 ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	 เป็นการสร้างระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

เพื่อรับมือภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 ๑.๑.๖	 เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	ดังนี้ 

   (๑) กรอบความร่วมมือด้านความม่ันคง	 (JWG) การเข้าร่วมประชุมคณะท�างานร่วม 

ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินเดีย ครั้งที่ ๑๒ (The Twelfth Meeting of Joint Working 

Group on Security Cooperation Between Thailand and India: JWG-SC) จัดข้ึนระหว่างวันที่ ๒-๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีความคืบหน้าการด�าเนินการที่ส�าคัญ ๒ ประเด็น ได้แก่  

๑) การต่อต้านการก่อการร้ายและข่าวกรอง และ ๒) การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งสาธารณรัฐอินเดีย 

ให้ความส�าคัญและเน้นย�้าถึงประเด็นปัญหาเรื่องการผลิตธนบัตรอินเดียปลอมในไทยและการลักลอบค้าสัตว์ป่า  
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โดยใช้กรงุเทพมหานครเป็นเส้นทางผ่านในการลกัลอบขนย้ายสตัว์ป่าพนัธุห์ายาก อกีทัง้ตดิตามความคบืหน้าการจดัท�า 

บนัทกึความเข้าใจต่าง ๆ  ในการนี ้ทัง้สองฝ่ายแสดงความพอใจและยนิดต่ีอความร่วมมอืด้านการแลกเปลีย่นข่าวกรอง

ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

   (๒)  ประสานความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ มีการเดินทางเยือนประเทศ 

ที่มีความร่วมมือกับประเทศไทย ดังน้ี ๑) ประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC)   

ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๖ ณ รัฐมะละกา สหพันธรัฐมาเลเซีย ๒) ลาดตระเวนแม่น�้าโขง ประจ�าปี ๒๕๖๒  

ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี ๓) ประชมุ Joint Regional High-Level Conference ณ กรงุเวยีนนา สาธารณรฐัออสเตรยี 

๔) ประชมุเวทผีูล้ีภ้ยัโลก (Global Refugee Forum-GRF) ครัง้ที ่๑ ณ นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ ๕) ประชมุสดุยอด 

เวทีโลกว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานกับการพัฒนา ครั้งที่ ๑๒  

ณ กรงุกโีต สาธารณรฐัเอกวาดอร์ และ ๖) ประชมุเตรยีมพร้อม 

คณะท�างานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาร่างบันทึกความเข้าใจ 

ว่าด้วยความร่วมมือการคุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ 

กบัคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวดัระนอง และการประชมุ 

เจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็ก

ครั้งที่ ๒ ณ เกาะสอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

	 ๑.๒	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย	

แรงงานที่ท�างานในสถานประกอบกิจการที่เส่ียงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้  

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เช่น กิจการเกี่ยวเน่ืองประมงทะเล กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย เครื่องนุ่งห่ม 

กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือสัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมท้ังกิจการท่ีเป็นห่วงโซ่การผลิตดังกล่าว

ทุกแห่ง กิจการก่อสร้าง งานที่เข้าข่าย ๓ มิติ (3D) งานที่มีลักษณะสกปรก (Dirty) งานที่มีความยากล�าบาก 

(Difficult) และงานที่เสี่ยงอันตราย (Dangerous) รวมทั้งสถานประกอบกิจการที่อยู่โดดเดี่ยว ห่างไกลชุมชน 

ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และป้องกันไม่ให้เป็นผู้เสียหาย 

หรอืตกเป็นเหยือ่การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยด�าเนนิการ

ตรวจสถานประกอบกิจการท่ีเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก 

แรงงานบงัคับ แรงงานขดัหนี ้และการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน 

๕๐,๘๗๔ คน และติดตามสถานประกอบกิจการ 

ที่ ได ้ รับการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช ้แรงงานที่ ดี  

(Good Laboratory Practice: GLP) ให้มีการใช้แรงงาน 

ได้ตามมาตรฐานแรงงานหรอืน�าแนวปฏบัิตกิารใช้แรงงาน

ที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน ๒๒,๓๐๓ คน
  นอกจากนี้  ได ้ด�าเนินการประชาสัมพันธ ์

ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหางานท�าอย่างถูกวิธี  

ทั้งการท�างานในประเทศและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับพฤติการณ์ในการหลอกลวงคนหางานของนายหน้า

จัดหางาน บริษัทจัดหางาน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณ์หลอกลวง การร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกหลอกลวง  

๙๙๖,๕๘๔ คน คุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพ้ืนที่เสี่ยง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) ๘,๖๗๘ คน  

จัดประชุม อบรม ชี้แจงแก่ผู้น�าชุมชน ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจจะไปท�างานต่างประเทศ คนหางาน  

ติดตามสถานประกอบกิจการ
ที่ ได้รับการพัฒนา GLP 

ให้มีการใช้แรงงาน 
ได้ตามมาตรฐานแรงงาน 

๒๒,๓๐๓ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๒
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และผูถู้กระงบัการเดินทางทีม่พีฤติการณ์จะลกัลอบไปท�างาน

ต่างประเทศ ๕๑,๕๐๔ คน ให้ได้รบัทราบข้อมลูการไปท�างาน

ต่างประเทศอย่างถูกวิธี ผลเสียและโทษของการลักลอบ 

ไปท�างานต่างประเทศ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ 

กรณีถูกหลอกลวงชักชวนให ้ ไปท�างานต ่างประเทศ  

การให้ความรู้ ค�าแนะน�าแก่นายจ้างและคนต่างด้าวเกี่ยวกับ 

สิทธิประโยชน์ หน้าที่ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ๒๖,๖๑๔ คน  

อบรมเตรียมความพร ้อมให ้คนหางานเพื่ อป ้อง กัน 

การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปท�างาน

ต่างประเทศ ๓,๑๔๒ คน และโครงการศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และด�าเนินคดีนายจ้าง สถานประกอบการ  

และแรงงานต่างด้าวทีล่กัลอบท�างานโดยผดิกฎหมายตามพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๗๙ คน ๗๘ แห่ง

	 ๑.๓	 การคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	ด�าเนินการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 

ในพ้ืนที ่๒๒ จังหวดัติดทะเล ร่วมกบัผูแ้ทนหน่วยงานต่าง ๆ  ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

กองทัพเรอื ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ(กองบงัคบัการต�ารวจน�า้ 

กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับ 

การค้ามนษุย์ ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง) หรอืหน่วยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยแรงงานได้รับการคุ ้มครองตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน ไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ๖,๐๔๕ คน

  นอกจากนี้  ได ้จัดโครงการศูนย ์ประสาน

แรงงานประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ในประเภทกิจการประมง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 

กิจการประมงได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นการส่งเสริมการน�าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานอย่างถูกต้อง 

ตามกฎหมาย รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง ๑๖๖,๒๑๓ คน			

	 ๑.๔	 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	 โดยพิจารณาอนุญาตท�างานให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามาท�างาน 

ในประเทศเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ก�าหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ โดยมีคนต่างด้าว 

ได้รับอนุญาตท�างาน ๘๖๖,๑๐๐ คน ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการท่ีมีการจ้าง  

หรอืลกัลอบจ้างคนต่างด้าวท�างาน ๓๖๖,๓๔๖ คน ๔๔,๕๘๐ แห่ง เพือ่ให้มกีารปฏบิตัใิห้ถกูต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย 

ให้ความรู้และค�าแนะน�าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและโทษของการฝ่าฝืนพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ แก่นายจ้างและสถานประกอบการ  

และผู้เกี่ยวข้อง เป็นการป้องกันการลักลอบท�างานของคนต่างด้าว และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ดำาเนินคดี
กับนายจ้าง สถานประกอบการ  

และแรงงานต่างด้าว 
ที่ลักลอบทำางานโดย

ผิดกฎหมาย  
จำานวน ๒๗๙ คน ๗๘ แห่ง

23รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



๒.	 การปลูกจิตส�านึก	 เกียรติภูมิและศักด์ิศรีความเป็นชาติไทย	 การมีจิตสาธารณะ	
และการมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ	 รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 ความสามัคคี
ปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน

	 ๒.๑	 การด�าเนนิโครงการขบัเคลือ่นกจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิโดยอ�าเภอทีต่ัง้ตามพระปรมาภไิธยพระมหากษตัริย์ 

พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ และอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ๑๒ อ�าเภอ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ให้ด�าเนนิการ 

ขบัเคลือ่น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที ่๑ การปรับปรุงทางกายภาพและเชิงสญัลกัษณ์ และระยะท่ี ๒ การขับเคลือ่นโครงการ/ 

กิจกรรมฯ ให้อ�าเภอด�าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  

เพ่ือสร้างการตระหนกัรู้ถงึพระมหากรณุาธิคณุทีไ่ด้พระราชทานพระปรมาภไิธยและพระนามตัง้เป็นชือ่อ�าเภอ รวมถึง 

การจัดท�าวีดิทัศน์ การจัดท�าหนังสือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

	 ๒.๒	 การด�าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู ่บ ้าน		

ด�าเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นท่ีร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ๒,๐๔๔ ต�าบล ลงพ้ืนท่ี 

อย่างน้อย ๘,๑๗๖ ครัง้ เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึและร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และส่งเสรมิให้หมูบ้่านมแีผนพฒันา

หมูบ้่านแล้วอย่างน้อย ๒๒,๐๖๙ แผน และหมู่บ้านสามารถน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างน้อย 

๒๒,๐๖๙ หมู่บ้าน 

	 ๒.๓	 การด�าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์	 มุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ได้มาเข้าค่ายท�ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู ้วิถีชีวิต การปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจ เข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกัน  

มีสถาบันครอบครัว ศาสนสถาน และสถาบันการศึกษาเป็นพลังในการขับเคลื่อน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์  

เป็นศูนย์รวมทางจิตใจในการสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคี ท�าให้สังคมท่ีต่างศาสนาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข  

ไม่มีความขัดแย้ง ได้รับความรู้ประสบการณ์ ในหลักค�าสอนทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความรู้ด้านอื่น  

โดยด�าเนินงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๓๐ คน

	 ๒.๔	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง	 เร่งน�าความสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความเจริญงอกงามทั้งด้านความรู ้ และคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  

น�าคุณค่าแห่งศาสนา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท ้องถ่ินที่ เป ็นทุนอันทรงคุณค่าส่งเสริม 

ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ หลักค�าสอนทางศาสนา และได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาศึกษาเรียนรู ้

การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ๒๑๕ คน 

	 ๒.๕	 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้	

และทศันคตเิกีย่วกบัความซือ่สตัย์สจุรติเพือ่การป้องกัน	

และปราบปรามการทุจริต	 และวัฒนธรรมองค์กร

ด้านจิตอาสา	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านความซือ่สัตย์สจุรติ จติส�านกึสาธารณะและปลกูฝัง 

ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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๓.	 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม	ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล	 ความรักชาติและความเป็นน�้าหนึ่งใจ
เดียวกัน

	 รัฐบาลได้ด�าเนินการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเทิดทูน 

และธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเทิดทูนสถาบัน 

ไว้ด้วยความจงรักภักดี พร้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักการทรงงานไปสู่การปฏิบัติ

ของประชาชน โดยมีอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย

ระดับหมู่บ้านขับเคลื่อนหลักการส�าคัญของวิถีชีวิต ๔ ด้าน  

ประกอบด้วย ๑) การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผล 

และสันติวิธี ๒) การปฏิบัติตามเสียงข้างมากรับฟังเสียง 

ข้างน้อย ๓) ความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนร่วม  

และ ๔) การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง  

โดยผ่านกิจกรรม “๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู ่บ้าน” 

๓๔๒ ,๖๕๗  ค รั้ ง  โ ด ยมี ผู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม กิ จ ก ร รม ร วม  

๑๑,๗๐๘,๗๓๘ คน และสร้างหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง 

ตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

๔.	 การสร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน

	 จิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีต�ารวจทั่วประเทศ ๑,๔๘๓ สถานีต�ารวจ/สถานีต�ารวจภูธร (สน./สภ.)  

เข้าปฏบิตักิารในชมุชน/หมูบ้่านเป้าหมาย สถานลีะ ๕ หมูบ้่าน/ชมุชน ในการเผยแพร่ความรูใ้นการเสรมิสร้างความมัน่คง 

ของประเทศ เกี่ยวกับการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อบรมให้ความรู ้

ความเข้าใจเกีย่วกับการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ กฎหมายจราจร การปฏบิตังิานร่วม 

ของอาสาสมัครต�ารวจบ้านและโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 

ระดับต�าบล ดังนี้ ๑) ชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีต�ารวจทั่วประเทศ ๑,๔๘๓ สน./สภ. เข้าปฏิบัติการ 

ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย สถานีละ ๕ หมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๗,๔๑๕ หมู่บ้าน/ชุมชน ๒) สถานีต�ารวจ ๔๘๖ สถานี  

มีอาสาสมัครต�ารวจบ้าน สน./สภ. ละ ๑๐ นาย รวมทั้งสิ้น 

๔,๘๖๐ นาย ร ่วมปฏิบัติงานในการเป ็นผู ้ช ่วยเหลือ 

เจ ้าพนักงานต�ารวจในการรักษาความสงบเรียบร ้อย  

ตั้ งจุดตรวจจุดสกัด บริการและอ�านวยความสะดวก 

ด้านการจราจร และ ๓) สถานีต�ารวจ ๑,๔๘๒ สถานี  

มีการฝึกอบรมประชาชนเพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับต�าบล 

๑๔๘,๒๐๐ คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
“๑ กิจกรรม ๑ เดือน 
๑ หมู่บ้าน” จำานวน 

๑๑,๗๐๘,๗๓๘ คน

25รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



 นอกจากน้ี รฐับาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ้่านในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ๑,๙๖๙ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อด�าเนินการ ๓ มิติ ได้แก่ มิติภารกิจของภาครัฐ 

มิติการเสริมสร ้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมิติความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน  

สามารถลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ�าเภอของจังหวัดสงขลา  

และท�าให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบสุขเพิ่มขึ้น

๕.	 การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ

 รฐับาลได้ขับเคลือ่นนโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิในรอบ	๑	ปี	โดยบรูณาการการด�าเนนิงาน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกมิติ ดังนี้ 

 ๕.๑	 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เน้นการผลักดันในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้แทน

ระดับสูงของประเทศเพื่อผลักดันเชิงนโยบายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงการประชุมทวิภาคี ไทย-จีน, ไทย-เมียนมา  

และไทย-เวียดนาม และยกระดับการปฏิบัติร่วมฯ ไทย-เมียนมา ไทย-สปป.ลาว ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วม 

แม่น�้าโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) เน้นแลกเปลี่ยน 

ด้านการข่าวเชิงลึกเพื่อท�าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติรายส�าคัญ ปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย 

และปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองค�า ๑๕๑๑ 

จ�านวน ๗,๙๕๐ ครัง้ มุง่เน้นการสกัดกัน้สารต้ังต้น 

และเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู ่แหล่งผลิต ส่งผลให้

สามารถท�าลายแหล่งผลิตและแหล่งพักยาเสพติด 

๒๙ แห่ง ของกลางยาบ้า ๓๒๔.๓ ล้านเม็ด  

ไอซ์ ๑๓.๕ ตัน เฮโรอีน ๑.๗ ตัน และคีตามีน  

๐.๖ ตัน ยึดสารต้ังต้นได้ ๑๕.๕ ตัน กาเฟอีน 

๑๐.๑ ตัน และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ๑,๐๔๖.๓ ตัน

 ๕.๒	 ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย	 ยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น 

และเคมภีณัฑ์  โดยเพิม่ความเข้มงวดในช่องทางตามแนวชายแดนใน ๑๕ จังหวดั ๔๐ อ�าเภอ ๑๙ ช่องทาง ทางท่าอากาศยาน

นานาชาติและท่าเรือ มุ่งเน้นท�าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดตามมาตรการทางทรัพย์สิน การสืบสวนขยายผล 

การใช้มาตรการสมคบ มาตรการฟอกเงนิ มาตรการทางภาษ ีและการบงัคบัใช้กฎหมายอืน่ ๆ  เพือ่มุง่ลดความรนุแรง

ของปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด และลดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

  ๕.๒.๑ ด�าเนินการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศได้ ๓๗๐,๒๙๔ คดี ผู้ต้องหา ๓๘๕,๑๐๗ คน  

ของกลางยาบ้า ๒๙๔,๘๒๓,๖๒๗ เม็ด ไอซ์ ๒๒,๐๒๙ กิโลกรัม และกัญชา ๙,๐๔๔.๑๐ กิโลกรัม รวมทั้งขยายผล 

ใช้มาตรการสมคบ ๔,๐๒๖ ราย และตรวจสอบทรัพย์สิน ๑,๙๑๒ ราย ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่า ๗๕๕ ล้านบาท 

รวมทั้งใช้มาตรการฟอกเงิน ๓๒ คดี ยึดทรัพย์สิน

มูลค่า ๑๓๘.๒ ล้านบาท และมาตรการทางภาษี 

๕ คดี และด�าเนินคดีนักค้ายาเสพติดรายส�าคัญ 

๙๗,๕๒๔ คดี ๑๐๘,๘๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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  ๕.๒.๒ เร่งลดความเดือดร้อนของประชาชน	 จากการด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน 

ป.ป.ส. ๑๓๘๖ จ�านวน ๑๗,๒๔๓ เรื่อง ด�าเนินการตรวจสอบข่าวสารทุกเรื่อง สามารถด�าเนินการตามข้อร้องเรียนได้  

๑๔,๐๔๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๓ 

  ๕.๒.๓ ลดปัญหาการจ�าหน่ายยาเสพตดิในพืน้ท่ีรนุแรง ๒๓,๑๔๐ หมูบ้่าน/ชุมชน และลดความเดอืดร้อน 

ของประชน ซึ่งด�าเนินการแล้ว ๑๘,๓๒๘ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ จับกุมผู้ต้องหา ๘,๕๑๒ คน  

น�าเข้าสู่ระบบการบ�าบัดรักษา ๒,๗๖๕ คน ของกลางยาบ้า ๔๐,๓๑๘,๑๕๙ เม็ด ไอซ์ ๙๖๔.๗๖ กิโลกรัม เฮโรอีน 

๒๕.๖๗ กิโลกรัม และกัญชา ๔,๐๑๒.๘๙ กิโลกรัม

 ๕.๓	 ด้านการป้องกันยาเสพติด	 ด�าเนินการในมิติประชากรเป้าหมาย โดยสร้างการรับรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกัน  

เพื่อลดผู้เสพรายใหม่ และในมิติพื้นที่เป้าหมาย โดยสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันยาเสพติด

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ดังนี้

  ๕.๓.๑ สร้างการรับรู้และเพ่ิมภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรท่ัวไป ๔๔,๖๘๒,๗๑๗ คน จากเป้าหมาย  

๓๓.๕ ล้านคน จ�าแนกเป็นเด็กและเยาวชน ๗,๔๐๒,๗๕๖ คน แรงงาน ๑,๒๖๖,๑๘๓ คน และประชาชน  

๓๖,๐๑๓,๗๗๘ คน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น หอกระจายข่าวประจ�าหมูบ้่าน เสยีงตามสายในโรงเรยีน สถานประกอบการ 

และสังคมออนไลน์ (Social Media) และสร้างภูมิคุ ้มกันในกลุ่มวัยเสี่ยงสูง ๑๕-๒๔ ปี โดยความร่วมมือ 

จากหน่วยงานภาคี เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย พบว่าด�าเนินการได้ ๓,๘๗๑,๕๖๕ คน จากเป้าหมาย ๔,๘๕๐,๕๗๐ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๒

  ๕.๓.๒	 สร้างพื้นท่ีปลอดภัย โดยการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เพิ่มปัจจัยบวกและควบคุมเฝ้าระวัง

ปัจจยัเสีย่งในสถานศกึษา ๖,๗๓๐ แห่ง สถานประกอบการ ๒,๒๗๒ แห่ง และหมูบ้่านชมุชน ๔,๒๗๘ แห่ง ครอบคลมุ 

๔,๙๔๖ ต�าบล/๔๖ เขต คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๔ จากเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ของ ๗,๒๕๕ ต�าบล/๕๐ เขต ทั่วประเทศ

 ๕.๔	 ด้านการบ�าบัดรักษายาเสพติด นอกจากการบ�าบัดรักษาในระบบปกติรัฐบาลได้พัฒนาแนวทาง 

การน�าชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบ�าบัดรักษาผูใ้ช้ผูเ้สพยาเสพตดิ (Community Based Treatment and Care: CBTx) 

พัฒนาศักยภาพครอบครัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานที่ใช้ยาเสพติดและภายหลังการบ�าบัดรักษา 

พัฒนาแนวทางการติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัด โดยผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีบทบาท 

ในการติดตามผู ้ผ ่านการบ�าบัด พัฒนานโยบายยาเสพติดแนวใหม ่ โดยใช ้การสาธารณสุขน�า ได ้แก ่  

๑) คลินิกให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล ๒๕ เพื่อป้องกันการกระท�าผิดซ�้า และ ๒) การลดอันตราย 

จากการใช้ยาเสพติดในผู้ป่วยยาเสพติดทุกรายทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าถึงได้ยากส่งผลให้

สามารถน�าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาในทุกระบบ ๑๘๗,๐๑๓ คน ให้บริการเพื่อลดอันตราย 

จากยาเสพติด ๓๖,๖๔๓ คน ติดตามดูแลผู้ผ่านการบ�าบัด ๒๐๐,๖๑๑ คน และให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดฯ 

๓,๔๕๐ คน
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 ๕.๕	 ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	เน้นการขับเคลื่อนนโยบายพืชเสพติด	ดังนี้

  ๕.๕.๑	 พฒันาพชืกระท่อมให้เป็นพชืเศรษฐกจิ 

ลดทอนความเป็นอาญา เปิดโอกาสให้ศึกษาวิจัยเพื่อใช ้ 

ทางการแพทย์และใช้ตามวถีิชาวบ้าน ถอดพชืกระท่อมออกจาก

ยาเสพติด โดยกระทรวงยุติธรรมเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส่งผลให้มีการก�าหนด

พื้นที่น�าร่องที่ท�าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิด 

ตามนโยบายการท�าให ้ถูกกฎหมาย (Legal ization)  

ในช่วงแรก ๑๓๕ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๒๐ ต�าบล ๑๐ อ�าเภอ 

๑๐ จังหวัด

  ๕.๕.๒	 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานกัญชง เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ตามวิถีชาวบ้าน ส่งผลให้มีพื้นที ่

ทีย่ืน่ขออนญุาตปลกูกัญชง เพือ่วจิยั ใช้สอยในครวัเรอืน และผลติเมลด็พนัธุ ์(Hemp) ทัง้หมด ๖๐๑ ไร่ ๑๕๖ ตารางเมตร 

(เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น) ในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๑ ไร่ เชียงราย ๙๔ ไร่ ตาก ๓๗๖ ไร่ และปทุมธานี  

๑๕๖ ตารางเมตร โดยได้ยกร่างแก้ไขกฎกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนขออนุญาตปลูกกัญชง

เพื่อวิจัยได้ 

  ๕.๕.๓	 ขับเคลือ่นนโยบายกญัชา เน้นพฒันาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์ การวจิยั และเป็นทางเลอืก 

แก่ผูป่้วย โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) ประสานขอรบัของกลางกญัชาทีมี่การจบัยดึ 

ทั่วประเทศ และขออนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการน�าไปศึกษา

วิจัยได้ใช้ประโยชน์ส่งผลให้มีการสนับสนุนของกลางกัญชา 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยครั้งแรก 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

จ�านวน ๑๕ หน่วยงาน ๓,๘๖๖ กิโลกรัม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๒

28
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๓
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รัฐบาลให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิให้สถาบนัทางสงัคมร่วมปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีด่ ีรวมทัง้ 

การท�านุบ�ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมท่ีด ี

ที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้

๓.๑	 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ	 โดยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 

วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม ศลิปะ ประเพณ ีภมูปัิญญา ภาษาไทยและภาษาถิน่ท่ีมีอตัลกัษณ์และความหลากหลาย 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพือ่ให้เกดิความภาคภมิูใจในเอกลกัษณ์ของชาติ พร้อมทัง้สนบัสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม 

และภูมิปัญญาไทย เพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม

๓.๒	 ปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีด่ทีัง้ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	กตญัญ	ูความซือ่สตัย์	การมวีนิยั	

เคารพกฎหมาย	มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ	และเป็นพลเมอืงท่ีด ีโดยส่งเสรมิ 

ให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด�าเนินธุรกิจ

อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพ 

และมีความรับผิดชอบ และเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

๓.๓	 ท�านุบ�ารงุศาสนาให้มีความเข้มแขง็ ส่งเสรมิสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มบีทบาทในการเผยแผ่ 

หลักค�าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ  

และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้าและสามารถน�ามาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้ 

๓.๔	 สร้างความรู้	 ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน	

ยอมรับและเคารพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์	 และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย		

ในลกัษณะพหสุงัคมท่ีอยูร่่วมกนั โดยสนบัสนนุการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศควบคูก่บัการส่งเสรมิ สร้างสรรค์

งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก



๑.	 การส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

	 ๑.๑	 การประกาศขึ้นทะเบียน	 “นวดไทย	 (NUAD	 THAI)”	 เป็นมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้	

ของมนษุยชาต	ิ(The	Intangible	Cultural	Heritage:	ICH)	

ประจ�าปี	 ๒๐๑๙	 โดยคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาล 

ตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม 

ทีจ่บัต้องไม่ได้ของยเูนสโก ครัง้ที ่๑๔ ประกาศให้ “นวดไทย” 

ขึ้นทะเบียนเป ็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาต ิ

เป ็นการรักษามรดกวัฒนธรรมของไทยและส ่งผลดี 

ต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

ทั้งนี้ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการท่ีสอง  

ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกต่อจากรายการ 

“โขน” ซึ่งขึ้นทะเบียนเมื่อปี ๒๕๖๑ 

 ๑.๒	 การติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	 รัฐบาลได้ด�าเนินการติดตามโบราณวัตถุ 

ที่เป็นสมบัติอันล�้าค่าของแผ่นดินไทยกลับคืนสู ่แผ่นดินไทยแล้ว ๕๘ รายการ ประกอบด้วย โบราณวัตถุ 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ๓๑ รายการ โบราณวัตถุ ๒๗ รายการ และอยู่ระหว่างติดตาม ๑๒๔ รายการ เช่น ทับหลัง 

จากปราสาทหนองหงส์ จงัหวดับรุรีมัย์ และทบัหลงัปราสาทเขาโล้น จังหวดัสระแก้ว ซึง่จดัแสดง ณ Asian Art Museum  

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และประติมากรรมพระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดีในครอบครอง 

ของสถาบันเอเชียโซไซตี้ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
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“นวดไทย  
(NUAD THAI)”  

เป็นมรดกวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ  

ประจำาปี ๒๐๑๙



 ๑.๓	 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรมของไทย ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน  

เช่น นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย นิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม	 (อาหารและการจัด 

ส�ารับอาหารในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์) กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู ้เกี่ยวกับอักษรไทยโบราณ  

กจิกรรมเน่ืองในวนัภาษาไทย	ประจ�าปี	๒๕๖๓ เพือ่เผยแพร่ความรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ  ในฐานะทีเ่ป็นภาษาประจ�าชาติ 

โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง 

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย	๒๕๖๒	

(Thailand	Museum	 Expo	 2019) การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย	 “สืบสานสร้างสรรค์	 งานศิลป	์	

สู ่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” โดยจัดนิทรรศการทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ 

และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติระดับนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	 ๔	 ภาค โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ 

และสถาบันอุดมศึกษา ๑๗ แห่งท่ัวประเทศ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

และเป็นการเผยแพร่เอกลกัษณ์ท้องถิน่ มผีูแ้สดง ๒,๕๐๐ คน และการจดังานแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช	

ครั้งที่	๓๓	ประจ�าปี	๒๕๖๓	เพื่อเทิดพระเกียรติและย้อนร�าลึกถึงประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทย โดยด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓๓

 ๑.๔	 การจัดกิจกรรม	“ธงไตรรงค์	ธ�ารงไทย”	ประจ�าปี	

๒๕๖๒ เพื่อน้อมร�าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์  

เป็นธงชาตไิทย และปลกุจิตส�านึกความรกัชาติและความสามคัคี

ของคนในชาติ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรม 

หลักสูตร “มัคคุเทศก์นิทรรศการธงชาติไทย ประจ�าปี ๒๕๖๒” 

และการจัดนิทรรศการธงชาติไทย โดยร่วมกับ ๔ โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยั โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ ๕๐ 

จงัหวดัขอนแก่น โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ ๔๗ จงัหวดัเพชรบุร ี

และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

	 ๑.๕	 การอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม	เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม โดยการรักษา 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญของชาติ เช่น	 การประกาศข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญา	

ทางวัฒนธรรม	ประจ�าปี	๒๕๖๒ จ�านวน	๑๘	รายการ เช่น โปงลาง การแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย และการขึ้นทะเบียน	

เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาต	ิครัง้ท่ี	๙	ประจ�าปี	๒๕๖๒	จ�านวน	๑๕	เรือ่ง เช่น พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วเสด็จฯ 

เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๖๙ การเสด็จเลียบเมืองเหนือ (ROYAL TOUR IN NORTHERN SIAM) (ปี ๒๔๗๐) 

และปิดทองหลังพระ (ปี ๒๔๘๒) 

 ๑.๖	 การจัดแสดงและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม	 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนร่วมกัน 

ภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้ยั่งยืน เช่น กิจกรรมลอยพระประทีป	

พระราชทานงานลอยกระทง	 เผาเทียนเล่นไฟ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 

และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย การแสดงแสงเสียง	 เพ่ือเสริมสร้างและสืบสานมรดกวัฒนธรรม	

ด ้านการแสดงของชาติ	 ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร ์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร ์ก�าแพงเพชร  

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๓
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การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ตอน	 “สืบมรรคา” 

เพ่ือให้เยาวชนหวงแหนและเผยแพร่ศิลปะชั้นสูงให้เป็นสมบัติของชาติ การแสดงโขนเรื่อง	 “รามเกียรติ์”		

ในนิทรรศการองค์ความรู้เก่ียวกับการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

เน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวงการจัดงานตลาดนัดวัฒนธรรม		

เพื่อสนับสนุนสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่น�าทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรม	

ความเป็นไทยสู ่สากลเพื่อพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู ่สากล โดยการจัดแสดงผลงาน 

เครื่องแต่งกายผ้าไทยต้นแบบในรูปแบบแฟชั่นโชว ์ ๗๐ ผลงาน เป็นการน�ามิติผ ้าไทยมาสร้างคุณค่า 

และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ	ครั้งที่	๕	(The	5th	Bangkok	Art	Festival)	

ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย โดยสาธิตงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ผลงานร่วมสมัย 

เพื่อต่อยอดธุรกิจ และสร้างรายได้จากผลผลิต

ทางศิลปวัฒนธรรมร ่วมสมัยมี เครือข ่าย 

เข้าร่วมกจิกรรม ๑๒๙ เครอืข่าย และการจดัแสดง	

น า ฏศิ ล ป ์ ไ ท ย ใ นพิ ธี เ ป ิ ด อ นุ ส า ว รี ย ์	

เจ้าพระยาโกษาธิบด	ี(ปาน) ณ สาธารณรฐัฝรัง่เศส 

เพื่อเผยแพร ่ ศิลปวัฒนธรรมไทยสู ่สากล  

และในโอกาสเฉลมิฉลองวาระครบรอบ ๓๓๓ ปี 

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส

	 ๑.๗	 การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชน

ท่องเที่ยวให้ได้รับการพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน โดยน�าเรื่องราวการพัฒนาชุมชนและโปรแกรม

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ๗ ชุมชน ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดจ�าปา กรุงเทพมหานคร ๒) ชุมชนต�าบลบ้านแหลม  

จังหวัดสุพรรณบุรี ๓) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก ๔) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บ้านแหลมมะขาม จังหวัดตราด ๕) ชุมชนนครชุม จังหวัดก�าแพงเพชร ๖) ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ  

นาแวง เจียด จังหวัดอุบลราชธานี และ ๗) ชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู ้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก  

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อ “ชุมชนสืบไทย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ์

อมรินทร์ทีวี ช่อง ๓๔ จ�านวน ๙ ตอน

	 ๑.๘	 การยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติและศิลปินร่วมสมัย	 ได้แก่ การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

ศลิปินแห่งชาต	ิประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๖๒	เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุผูส้ร้างสรรค์ผลงานศลิปะและบคุคลทีม่คุีณธรรม

จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม	โดยมีศิลปิน

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๒ คน ในสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง และโครงการยกย่องเชิดชู

เกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงาน 

เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย

33รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๑.๙	 การประชมุวชิาการงานด้านศาสนา	ศลิปะ	และวฒันธรรม ทีส่�าคญั เช่น การอบรมจดัตัง้อาสาสมคัร	

ท้องถิ่นในการดูเเลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อสร้างเครือข่ายเเนวร่วมในการดูเเลรักษาโบราณสถาน  

โบราณวตัถ ุเเละมรดกทางวฒันธรรม ศลิปินแห่งชาติสญัจร เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากศลิปินแห่งชาติให้กบัเยาวชน 

และประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ การเสวนาเครือข่ายพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์และเฝ้าระวัง	

ทางวฒันธรรม	เพือ่ให้ประชาชนมีองค์ความรูเ้กีย่วกบัสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ รวมท้ังสร้างภมูคิุม้กันให้เพิม่มากข้ึน  

จัดการเสวนาวิชาการ	 “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล” โดยน�าทุนทางวัฒนธรรมเรื่องผ้าไทย 

สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เรื่องผ้าไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชุม

วิชาการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	ครั้งที่	๓ และการประชุมวิชาการด้านมานุษยดนตรีวิทยา	เอเชียแปซิฟิก		

ครั้งที่	๒๓	โดยผู้น�าเสนอผลงานจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ เรื่อง

	 ๑.๑๐	 การส่งเสริมด้านนาฏศลิป์	ดรุยิศลิป์	และทศันศิลป์	โดยการปลกูฝังจติส�านกึให้แก่เยาวชนและประชาชน

ทัว่ไปให้เกดิความภาคภมูใิจ ตระหนกัถงึคณุค่าและความส�าคญัทีม่ส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ์เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทย 

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เช่น การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 คร้ังท่ี	 ๑๔ การประกวด

นาฏศลิป์ดนตรคีีตศลิป์แห่งชาตคิรัง้ที	่๔ ประจ�าปี	๒๕๖๒ โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี	สาขาวชิาศลิปะดนตรี	

และการแสดงพื้นบ้านแขนงดนตรีพื้นบ้าน	 โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยศิลปศึกษา  

และโรงเรียนศิลปะแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การพัฒนาทักษะนักเรียน	

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์	 ด้านดนตรี	 และด้านนาฏศิลป์	 ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการ 

ห้องเรียนดนตรี ๒๐ โรงเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจในรูปแบบการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับนักเรียน  

และสามารถน�าข ้อมูลไปก�าหนดแผนพัฒนาผู ้มีความสามารถพิเศษได้อย ่างถูกต ้องและมีประสิทธิภาพ  

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ	

พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี“รวมศิลป์	แผ่นดนิสยาม” ๔ คร้ัง ใน ๔ ภูมภิาค เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุ

ให้เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและขับเคลื่อน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

 ๑.๑๑	 การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 ได้แก่ ปรับปรุง  

พัฒนากระบวนการอนุมัติ อนุญาตให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับการขออนุมัติ อนุญาตได้ที่ 

http://e-service.nlt.go.th และระบบน�าเข้าส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (National Single Window: NSW) 

ได้ที่ http://www.nsw.finearts.go.th และโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (Digital  

Culture) เช่น โมบายแอปพลเิคชนั Culture4U ระบบตรวจสอบและรบัฟังเสยีงสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Monitoring 

and Listening) ระบบสารานุกรมเสรีด้านวัฒนธรรม (Wiki) และระบบการสืบค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Search)

๒.	 การปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีดี่ทางด้านคุณธรรม	จริยธรรม	กตัญญ	ูความซือ่สตัย์	
การมีวินัย	 เคารพกฎหมาย	 มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วม	 ท�าประโยชน์ให้ประเทศ	
และเป็นพลเมืองที่ดี

	 ๒.๑	 การปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 และค่านิยมความเป็นไทย	 โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

น้อมน�าหลักธรรมค�าสอนของศาสนาที่ตนนับถือมาปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ�าวัน สามารถด�าเนินชีวิตในสังคม 

อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ เช่น กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ 

ให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้คู ่คุณธรรม” และเพื่อให้เป็นชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน)  

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๓

34



โดยจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วประเทศ ๓,๑๑๔ แห่ง กิจกรรมศูนย์อบรม

ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด	 ๑,๐๐๖ แห่ง และอบรม 

ครูผู ้สอนประจ�าศูนย์ ๒๐๐ คน โดยใช้มัสยิดเป็นสถานศึกษาอบรม 

และมีบุคลากรการศึกษาด้านศาสนาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ 

ทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  

ส่งเสรมิให้พทุธศาสนกิชนน�าหลกัธรรมค�าสอนทางพระพทุธศาสนาไปปรับใช้ 

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ๒๖ แห่ง 

และส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด กิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม	 :	 ค่ายคุณธรรม

ส�าหรับเยาวชน ในส่วนภูมิภาค ๑๕ จังหวัด เพื่อให้เด็กและเยาวชน 

ได้รับการแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยมิติศาสนา เป็นการสร้าง

จิตส�านึกที่ดีและด�ารงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะ กิจกรรมคัดเลือกเด็ก	

เพือ่เข้ารบัประกาศเกียรตคิณุ	“วฒันธรรมวนิติ”	(ผูน้�าทางวฒันธรรม) เนือ่งในงานวนัเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๓  

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมในการด�าเนินชีวิตและสามารถเป็นแบบอย่าง 

ให้แก่บุคคลอื่น ๆ โดยมีเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ๑๖๙ คน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	

ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ในงาน	 “ด.เด็กคิดดี	 Thai	 PBS	 Kids	 Day	 ๒๕๖๓” เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ 

กระบวนการคิด ให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่าง ๆ และโครงการส่งเสริมและเผยแพร่	

ค ่านิยมและวัฒนธรรมความเป ็นไทย  เพื่อสืบสาน รักษาและต ่อยอดวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรม 

และมอบสื่อการเรียนรู้มารยาทไทย เรื่อง “ไทยดี มีมารยาท” และจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง “มารยาทไทย  

และมารยาทในสังคม” ในสถานศึกษา ๖ แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย  

จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

	 ๒.๒	 การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย	 ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชน 

ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ในค�่าคืนของวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒-๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซ่ึงได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ มีวัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

และทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมอย่างแพร่หลาย เช่น กิจกรรมไหว้พระ	 ๑๐	 วัด	 สืบสิริสวัสดิ์	 ๑๐	 รัชกาล  

ใน ๑๐ วัดส�าคัญ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  

วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อแสดงถึงความเคารพศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนสถานและโบราณสถานท่ีส�าคัญ

ของชาติ โดยจัดกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ	 และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี	 ถวายพระราชกุศล	

เสริมสิริมงคลทั่วไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

กรุงเทพมหานคร และวัดประจ�าจังหวัด/อ�าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานที่ก�าหนด ทั่วประเทศ  

มศีาสนสถานและสถานทีจั่ดกจิกรรม ๓๗,๒๗๙ แห่ง และกจิกรรม	“ความสขุแบบวถีิไทย”	ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหม่	

พ.ศ.	 ๒๕๖๓ เช่น กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย “ของขวัญ ของฝากจากวัฒนธรรมไทย”  

โดยคดัเลอืกผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทย (Cultural Product Of Thailand: CPOT) เพือ่ให้ประชาชนได้อดุหนนุสนบัสนนุ

ผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่

35รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



 ๒.๓	 การสร้างองค์ความรูแ้ละสร้างการมส่ีวนร่วมในการเสรมิสร้างคุณธรรม	จรยิธรรม	เช่น โครงการส่งเสรมิ	

การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม ซ่ึงเป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การส่งเสริม

คุณธรรมให้แก่สมาชิกรวมถึงชุมชนสังคมรอบข้างให้พัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐ 

ภาคการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และองค์กรชุมชน เข้าร่วมโครงการ ๓๕๓ องค์กร โครงการสมัชชาคุณธรรม 

เพื่อให้เป็นเวทีกลางในการเชื่อมโยงและรวมพลังหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนงาน 

ด้านคณุธรรม การแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีท่�าให้เกดิข้อตกลงร่วมกนั ด�าเนนิการในพืน้ท่ี ๔ จงัหวดั/ภูมภิาค โครงการคลนิกิ

คณุธรรมในสถานศกึษา	โดยใช้มติทิางศาสนา เพือ่ให้เดก็และเยาวชนกลุม่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาและชีแ้นะ

แนวทางการด�าเนนิชวิีต และเปิดเวทธีรรมะส�าหรบัเยาวชนเพือ่เสรมิภมูคิุม้กนัด้านจติใจ มสีถานศกึษาเข้าร่วมโครงการ 

๓๑ แห่ง โครงการชมุชนคณุธรรมขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร	(บ้าน-วดั-โรงเรียน) และภาคประชาชน เป็นการบ่มเพาะ 

และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนในสังคมโดยเฉพาะ

กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ สังคมไทยเป็น 

“สังคมคุณธรรม” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีชุมชน 

เข ้าร ่วม ๑,๙๘๐ แห่ง โครงการส ่งเสริมเครือข ่าย	

ประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม	

และมิติด้านสังคม เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป ็นผู ้น�า 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต โดยสามารถ 

น�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้และขยายผลในการส่งเสรมิคณุธรรม

ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด�าเนินการจัดอบรม  

๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค 

 ๒.๔	 การพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์	 และการสร้างภูมิคุ ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม		

เช่น จัดท�าสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่ือสารแนวคิดหลักนิติธรรม	 คุณธรรม	 และจริยธรรมในศาสตร์พระราชาสู่เด็ก

และเยาวชนไทย โครงการรถโรงหนังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล		

ผ่านภาพยนตร์ที่มีคุณค่า ให้เกิดการเรียนรู ้และปัญญาในการมุ่งมั่นพัฒนาตนและแรงบันดาลใจในการสร้าง

อนาคตของตนเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ โครงการ	 “ศิลป์	 สร้าง	 สื่อ”	 สัญจร	 ครั้งท่ี	 ๓  

โดยมีศิลปินต้นแบบ ๑๕ คน ในการจัดท�าภาพต้นแบบเพื่อเผยแพร่ความหมายของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

และรู้เท่าทันสื่อผ่านงานด้านจิตรกรรม โดยจัดแสดงนิทรรศการใน ๕ จังหวัดที่ตั้งของ ๕ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ  

และมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการจัดเสวนา	 “นวัตกรรมสื่อ…สร้างอย่างไรให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์”	

Media	 Lab	 Film	 Festival	 2020 เป็นการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานเทศกาลหนังสั้น เพื่อให้เยาวชน 

และประชาชนมโีอกาสเข้าถงึผลงานและสามารถมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็เพือ่พฒันาและสร้างสรรค์สือ่ทีด่ี 

ให้กับสังคมไทย และจัดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 โดยเปิดรับฟังความเห็นจากผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและร่วมแลกเปลี่ยนถ่ายทอด

ประสบการณ์ความรู้ เพื่อจัดท�าคู่มือเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ชุมชน ๑,๙๘๐ แห่ง 
เข้าร่วม 

“สังคมคุณธรรม” 
ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง  

และยั่งยืน



 ๒.๕	 ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง คุณธ ร รม 	 จ ริ ย ธ ร รม		

และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา	โดยด�าเนนิโครงการส่งเสรมิ	

กิจกรรมการป้องกันการทุจริต	 (ลูกเสือช ่อสะอาด)  

โดยมีนักเรียน นักศึกษาแกนน�าป้องกันการทุจริตเข้าร่วม 

โครงการ ๑,๗๑๘ คน และโครงการสถานศึกษาธรรมาภบิาล 

โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

๒๓,๗๓๘ คน

 ๒.๖	 ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง แ ล ะ พัฒน า ศั ก ยภ าพ

นักเ รียนนักศึกษา ให ้มีจิตส�านึกและเห็นคุณค ่าของ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดนตรีไทย เพื่อสืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรม 

และโครงการต่าง ๆ ได ้แก ่ กิจกรรมสวดโอ ้เอ ้วิหารราย ประจ�าป ี ๒๕๖๓ เพื่อให ้เด็กและเยาวชน 

ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ ตลอดจนร่วมอนุรักษ์สืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่ถูกต้อง 

ตามโบราณราชประเพณี ตามแบบแผน อักขรวิธี  ให ้คงอยู ่ต ่อไป ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

และการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 คร้ังที่	 ๑๕ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า

ในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม และพัฒนาทักษะสู ่การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีผลงานท่ีได้รับรางวัล  

๕๗ ชิ้นงาน จากผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ๒๒๙ ชิ้นงาน การประกวดนาฏศิลป์	 ดนตรี	 คีตศิลป์

แห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๔ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู ้ความเข้าใจ ซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่า 

ของศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยผู ้ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ๒.๗	 การจัดสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ	 ๘,๗๘๐ แห่ง เพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา  

และการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง รวมท้ังเป็นตัวแทนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การรณรงค์ยุติความรุนแรง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

และการป้องกันปัญหายาเสพติด 

๓.	 การท�านุบ�ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง

	 ๓.๑	 การส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาในการเผยแพร่ค�าสอนท่ีดีงาม	 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจและสังคม	ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมโดยองค์กรเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางศาสนาสู่ประชาชนโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรมบูรณะศาสนสถาน ๕๗๔ แห่ง ประกอบด้วย มัสยิด ๔๘๑ แห่ง  

โบสถ์คริสต์ ๙๒ แห่ง และโบสถ์ซิกข์ ๑ แห่ง ศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ เช่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 

ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมลานธรรม	 ลานวิถีไทย โดยส่งเสริม 

ศาสนสถานของศาสนาพุทธ อสิลาม ครสิต์ พราหมณ์-ฮินด ูและซิกข์ ให้เป็นพืน้ทีส่ร้างสรรค์ของชมุชน ทัง้ในส่วนกลาง 

37รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

มีนักเรียน นักศึกษา 
แกนนำาป้องกันการทุจริต

เข้าร่วมโครงการ
ลูกเสือช่อสะอาด

๑,๗๑๘ คน



และส่วนภูมภิาค ๗๖ จังหวดัทัว่ประเทศ การน�าผู้น�าทางศาสนา	

เข้าพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เน่ืองในโอกาส 

การเสด็จเยือนประเทศไทย การจัดกิจกรรมกรณียูเนสโก

ยกย่องให้พระอาจารย์มัน่	ภรูทิตัโต	เป็นบคุคลส�าคญัของโลก		

สาขาสันติภาพ	 ปี	 ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เนื่องในวาระครบรอบ 

๑๕๐ ปีชาตกาล โครงการอัญเชิญ	 “พระบรมสารีริกธาตุ”  

และพระบรมเกศาธาตุ	 มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว  

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร	 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยสักการะ 

เป็นพทุธานุสตแิละธมัมานสุต ิรวมทัง้ส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคณะสงฆ์และประชาชนของไทยและศรลีงักา  

ซ่ึงสืบเน่ืองมานานกว่า ๗๐๐ ปี โครงการธรรมยาตรา	 ๕	 แผ่นดินลุ่มน�้าโขง	 ครั้งที่	 ๒ ณ จังหวัดเสียมราฐ  

ราชอาณาจักรกัมพูชาเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านพุทธศาสตร์และการสร้างความเช่ือมโยงของพุทธศาสนิกชน 

ในลุ่มแม่น�้าโขงให้มีความยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ผู ้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  

พระสงฆ์ ๖๐ รูป และประชาชนชาวกัมพูชากว่า ๑,๐๐๐ คน และโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล โดยใช้มิติ 

ทางศาสนาในการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม มุ ่งเน้นให้คนทุกกลุ ่มทุกวัยยึดมั่นในหลักค�าสอนของศาสนา 

ที่ตนเคารพนับถือ น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประเพณีวิถีวัฒนธรรมอันดีงามมาปรับใช้ 

ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 ๓.๒	 การสนบัสนนุกิจกรรมขององค์การทางศาสนา โดยรัฐบาลได้อดุหนนุงบประมาณแก่องค์การทางศาสนา 

ทั้ง ๕ ศาสนาที่ทางราชการรับรอง ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

และศาสนาซิกข์ ๑๔ องค์การ เช่น องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จุฬาราชมนตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย ส�านักพราหมณ์พระราชครูในส�านักพระราชวัง สมาคมฮินดูสมาช 

สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญ 

ทางศาสนา วันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างศาสนิกชน

 ๓.๓	 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	 โดยสร้างเครือข่าย

การท�างานด้านการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในมิติสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สิทธิมนุษยชนศึกษา ประชาธิปไตยศึกษา และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

 ๓.๔	 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 เสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมและคุณลักษณะ	

อนัพึงประสงค์และค่านยิมของชาต	ิเช่น ขยายผลการด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีนคณุธรรม โดยการสร้างความเข้มแขง็ 

ให้โรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมระดับประเทศ	 และจัดให้มีแผนก�ากับติดตามการด�าเนินงาน

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๓
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 ๓.๕	 การท�านบุ�ารงุส่งเสรมิพระพทุธศาสนา	เพือ่ให้วดัมเีสนาสนะทีม่ัน่คง สะอาด ร่มรืน่ ศาสนกิชนสามารถ

ประกอบศาสนกิจได้ เช่น อุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด	๒,๐๖๒ วัด อุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุง

เมรุปลอดมลพิษ ๑๔ วัด และอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์และพระเปรียญ ๔๔,๗๙๗ รูป  

และกิจกรรมส�าหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูหั่ว	รชักาลท่ี	๕	แห่งราชวงศ์จักร	ีสบืต่อเนือ่งจนถงึรัชกาลปัจจบุนั	โดยรฐับาลได้จัดสรรงบประมาณอดุหนนุวัด 

ในการท�านุบ�ารุงพระอารามและส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสืบทอด 

หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา และสืบทอดงานพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ตามพระราชปณิธาน 

 ๓.๖	 การส ่งเสริมและเผยแผ ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา	 เช ่น อุดหนุนการปฏิบั ติธรรม	

และครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 ๗๙,๘๐๐ คน อุดหนุนการด�าเนินงานค่ายคุณธรรม	

และศนูย์การเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาในพทุธมณฑล	โดยการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมแก่เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา  

๓๐,๐๐๐ คน อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตตามระเบียบกองงานพระธรรมทูต 

๕,๙๒๖ รูป โดยอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ ๔๓ ทุน และอุดหนุน 

การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ๑๕๖ รูป การจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	 เพื่อท�าหน้าท่ี 

เผยแพร่พระพทุธศาสนา อบรมศลีธรรม พฒันาจติใจให้แก่ราษฎรบนพืน้ทีส่งู เพือ่สร้างความตระหนกัถงึความส�าคญั 

ของบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบต่อชุมชน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันส�าคัญต่าง ๆ 

โดยพระธรรมจาริกปฏิบัติศาสนกิจในหมู่บ้าน/ชุมชนบนพื้นท่ีสูง ๓๔๐ รูป อาศรม ๑๗๐ แห่ง และการส่งเสริม	

การศึกษาพระปริยัติธรรม	 การอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี ส�านักเรียน ๒๑,๓๔๘ ส�านัก  

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ และอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

๓๘๖ รูป 

 ๓.๗	 กา รส ่ ง เ ส ริ มความมั่ น ค งของสถาบั น	

พระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยอดุหนนุพเิศษ 

พระภิกษุสงฆ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓,๙๐๙ รูป  

และสนับสนุนการตรวจเยี่ยมของเจ้าคณะปกครองสงฆ ์

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ให้พระภกิษสุงฆ์และพุทธศาสนิกชน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีขวัญก�าลังใจในการประกอบ 

ศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา 

 ๓.๘	 การจดักจิกรรมยกย่องผูท้�าคณุประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจแก่บคุคล องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันที่ได้ประกอบคุณความดี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยคัดเลือกผู้ท�าคุณประโยชน์

ต่อพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ ประจ�าปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๖๐ รูป/คน ใน ๑๐ ประเภท เช่น ประเภทส่งเสริม

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ประเภทสงเคราะห์

ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

39รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันพระพุทธศาสนา
ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยอุดหนุนพิเศษ
พระภิกษุสงฆ์ ๓,๙๐๙ รูป



 ๓.๙	 การด�าเนินโครงการจัดงานเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	รัฐบาลได้จัดท�าโครงการสัปดาห์

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมให้

พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ บ�าเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

ธรรมบูชา และสังฆบูชา และน�าหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ ๑) กิจกรรมวันมาฆบูชา  

เช่น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชา โดยเชิญคณะทูตานุทูตประเทศ 

ที่นับถือพระพุทธศาสนา ๘ ประเทศ เข้าร่วมพิธีและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา  

ในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก เลย  

หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด ระนอง สงขลา และสตูล เพื่อส่งเสริม 

สัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ๒) กิจกรรมวันวิสาขบูชา	 เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดแสดงนิทรรศการ “วันวิสาขบูชา วันส�าคัญสากลของ

โลก พทุธศกัราช ๒๕๖๓” และได้อญัเชญิพระบรมสารีรกิธาต ุ

จากวดับวรนเิวศวหิารมาประดษิฐาน ณ อาคารวัฒนธรรมวศิษิฏ์ 

กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา  

และมอบใบโพธิจ์ากต้นพระศรมีหาโพธิจ์ากสาธารณรฐัอนิเดยี 

เพื่อให ้ประชาชนน�าไปสักการะบูชาและน้อมร�าลึกถึง 

พระสัมมาสัมพุทธเจ ้า โดยน�าพระธรรมค�าสอนของ

พระองค์ไปยึดถือปฏิบัติ และ ๓)	 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา	

และ เข ้ าพรรษา	 โดยจัดกิ จกรรมสัปดาห ์ส ่ ง เส ริม 

พระพุทธศาสนา เ น่ื อ ง ใน เทศกาลวั นอาสาฬหบู ชา 

และเข้าพรรษา ประจ�าปี ๒๕๖๓ ในส่วนกลาง เช่น การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หล่อเทียนพรรษา การจัดพิธี 

ปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอารามหลวง ๑๐ วัด ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

ในส่วนภูมิภาค	 ได้จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด เช่น พิธีหล่อเทียน การแห่เทียนพรรษา  

การท�าบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธี เวียนเทียน การประดับธงชาติและธงธรรมจักร  

และการจัดนิทรรศการวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก 

อบายมุข ตลอดพรรษา

	 ๓.๑๐	 การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดส่งเสริมศีลธรรม 

ต่อที่ชุมชนและฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านการบรรยายธรรม  

โดยด�าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๗๓๐ คน  

ทั้งนี้ โดยผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ�าปี ๒๕๖๓ 

	 ๓.๑๑	 การจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	 ท�านองสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา 

จั ด กิจกรรมสวดมนต ์หมู ่ ส รร เสริญพระรั ตนตรั ย  

ท�านองสรภญัญะ ในรปูแบบทีถ่กูต้อง อย่างน้อยสปัดาห์ละ 

๑ วัน โดยได้ด�าเนินการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ 

พระรัตนตรัย ท�านองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน  

ในระดบัส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ๒๒๑ ทมี ๑,๕๔๗ คน  

และส ่ วนภู มิ ภ าค  ๒ ,๗๗๓  ที ม  ๑๙ ,๔๑๑  คน  

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๓
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และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได ้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดโดยการตัดสิน 

จากคลปิวดิโีอ ประเภททมี ๕ คน ระดบัภาคคณะสงฆ์ ผูเ้ข้าร่วมประกวด ๖๑๓ คน ณ วดัชัยชนะสงคราม กรงุเทพมหานคร  

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ�าปี ๒๕๖๓

๔.	 การสร้างความรู้	ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม	ประเพณี	วัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน	
ยอมรับและเคารพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ ่มชาติพันธุ ์และชาวต่างชาต	ิ
ที่มีความหลากหลาย	ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน	

	 ๔.๑	 การส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านพื้นที	่

และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง	ๆ	 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

เช่น ๑) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมงาน Expo 2019, Beijing, China ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ๒) งานเทศกาลรามายาณะ นานาชาติ ครั้งท่ี ๕ ณ เมืองนิวเดลลี  

และเมืองนัคนาว สาธารณรัฐอินเดีย และ ๓) งานสัปดาห์แสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

ในกลุม่ประเทศอาเซยีนและสาธารณรฐัประชาชนจนี ครัง้ที ่๒ (The second China-ASEAN University Students’ 

Culture Week 2019) 

	 ๔.๒	 การเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ให้กับประชาชน โดยจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียในมิติพหุวัฒนธรรม  

รุ่นที ่๑ ณ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี เพือ่ขยายผลความร่วมมอืทางด้านวฒันธรรมไทยในมติพิหวุฒันธรรมในต่างประเทศ 

และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเผยแพร่และน�าเสนอวัฒนธรรมไทยสู่สากล

	 ๔.๓	 การด�าเนนิโครงการสนบัสนนุอตัลักษณ์ชนเผ่าเพือ่การท่องเทีย่วภูมวิฒันธรรม	โดยร่วมกบัหน่วยงาน 

ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นท่ีศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูง ๑๖ แห่ง เพื่อให้ประชาชน 

และชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

 ๔.๔	 การสนบัสนนุกระบวนการฟ้ืนฟวูถิชีวีติกลุม่ชาตพินัธุ ์โดยศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน) 

เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์สังคมให้เรียนรู ้และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ๑) ด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ๒) สนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพเครือข ่ายกลุ ่มชาติพันธุ ์ ในการจัดการตนเองบนฐานภูมิป ัญญาวัฒนธรรม และ  

๓) จัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามประกาศแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ต้นแบบเขตพื้นท่ีวัฒนธรรมพิเศษในระดับชุมชนและจังหวัด ท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์

มีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย ที่ท�ากินและพื้นที่จิตวิญญาณ อันเป็นพื้นฐานการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์

41รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



 ๔.๕	 การจัดแสดงทางวัฒนธรรมและการจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกส�าหรับผู้น�าและคู่สมรส		

และผู้เข้าร่วมการประชุมในระดับต่าง	 ๆ	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งท่ี	 ๓๕	 และการประชุมสุดยอด	

ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่ ๑)	จัดการแสดงในพิธีเปิด	และงาน	Gala	Dinner น�าเสนอการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย

อันทรงคุณค่า ผสมผสานกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน น�าคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศ

สมาชิกอาเซียนมาสร้างสรรค์การแสดงได้อย่างวิจิตรสวยงาม เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของไทยในเวทีโลก 

และ	 ๒)	 การจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกส�าหรับผู้น�าและคู่สมรส โดยคัดสรรจากผลิตภัณฑ์สุดยอด 

หนึง่ต�าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ไทย (OTOP) และผลติภณัฑ์ในสงักดัศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

เช่น โถศิลาดลคล้องพวงมาลัย กระเป๋าย่านลิเภา และพวงมาลัยเงินบรรจุในกล่องส�าริดลงยา สามารถสร้างรายได ้

และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าทางวัฒนธรรม

 ๔.๖	 การจัดกิจกรรมสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียน	 และกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร	 ภายใต	้

ปีวฒันธรรมอาเซียน	พ.ศ.	๒๕๖๒ เพือ่น�าเสนอภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของอาเซยีนสูส่ายตาชาวโลก 

โดยสุดยอดศิลปินและนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๑๐ ประเทศ ได้แก่  

เนอการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม และประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

เช ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การแสดงทาง

วัฒนธรรม การออกแบบการแสดงที่แสดงถึง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศสะท้อนถึง 

อัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมอาเซียน	:	หนึ่งเดียว	

สู ่ สากล”  รวมอยู ่ภายใต ้ชื่ อชุดการแสดง		

“สีสันแห่งอาเซียน	 Viva	 ASEAN” นับเป็น 

ครั้งแรกที่มีคณะศิลปินและนักแสดงเผยแพร  ่

วัฒนธรรมในนาม “อาเซียน” สู ่ เ วที โลก  

และการจัดนิทรรศการ	“ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน”	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

สมาชิกอาเซียน น�าเสนอสุดยอดศิลปะการแสดงของอาเซียนในองค์รวมในประเทศเป้าหมาย

 ๔.๗	 การด�าเนินโครงการเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมแห่งอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (ASEAN	

Cultural	Creative	Cities	 for	Sustainable	Development) โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเครือข่าย

เมืองสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศคู่เจรจาของอาเซียน  

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ริเริ่มการจัดตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมของอาเซียนเพื่อบูรณาการ 

การท�างานร่วมกนัอย่างต่อเนือ่งในระดับภมูภิาค มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม เช่น ผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิอาเซยีน ๑๐ ประเทศ  

ผู้แทนส�านักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจังหวัดในประเทศไทยที่มีศักยภาพเป็นเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
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 ๔.๘	 การด�าเนนิโครงการแปลหนงัสอื	วรรณคด	ีและวรรณกรรมแห่งชาตอิาเซยีน เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์

ทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยวัฒนธรรมหนังสือ ผ่านหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  

ท�าให้เกิดการยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒ ิ

และผูเ้ชีย่วชาญด้านภาษาอาเซยีนและจดัประชมุผูท้รงคณุวฒุติามรายภาษา ได้แก่ ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาลาว 

ภาษาเวยีดนาม ภาษามลาย ูภาษาอนิโดนเีซยี และภาษาองักฤษ เพือ่พจิารณาคัดเลอืกหนงัสอืน�ามาแปลเป็นภาษาไทย 

โดยรายชื่อหนังสือท่ีน�ามาพิจารณา ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

๙ ประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ
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45รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๔

46

ในโอกาสที่ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการสร้าง

บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทน�าในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือ 

ของประเทศต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะด�าเนินการ ดังนี้

๔.๑	 สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ด�าเนินความสัมพันธ์ทางการทูต 

กับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของหลักการ 

การไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย�้าความส�าคัญ 

ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก  

รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ

๔.๒	 เสรมิสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซยีน ทัง้ในด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  

โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซยีนของไทย ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรมระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด  

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุข 

และความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค

๔.๓	 ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมอืต่าง ๆ  เพือ่น�าไปสู่ 

การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ  

ของโลก อาท ิยโุรป ตะวนัออกกลาง เอเชยีใต้ และสนบัสนนุการขยายธรุกิจในสาขาท่ีผูป้ระกอบการไทยมศีกัยภาพ  

ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก

๔.๔	 ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านความม่ันคง เพือ่รบัมอืกบัภยัความมัน่คงในรปูแบบใหม่ 

อาท ิความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนษุย์ อาชญากรรมข้ามชาต ิความมัน่คงปลอดภยัทางทะเล การโยกย้าย 

ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์

๔.๕	 ขบัเคลือ่นงานการทตูเชิงรกุเพือ่ประชาชน เพือ่คุม้ครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย 

และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทย 

ในต่างประเทศ
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๑.	 การสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก

	 ๑.๑	 การรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส	(His	Holiness	Pope	Francis)	ในโอกาสเสด็จเยือน	

ราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล	เมื่อวันที่	๒๐-๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

	 	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยตามค�าเชิญของรัฐบาลและสภาประมุข

บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเชิญเฉลิมฉลอง ๓๕๐ ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม  

และฉลอง ๕๐ ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ

ได้จัดพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายการต้อนรับและช่ืนชมพระกรณียกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส 

ที่ทรงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การขจัดความยากจน และลดความเหล่ือมล�้าในสังคม รวมถึง 

การส่งเสริมสันติภาพในโลก ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนในขณะนั้นได้มีวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความยากจน การลดช่องว่างด้านการพัฒนา 

การพัฒนาทุนมนุษย์ และการอพยพย้ายถ่ินฐานท่ีเน้นการอ�านวยความสะดวกและการส่งกลับโดยสมัครใจ ดังนั้น  

จึงเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและนครรัฐวาติกันจะร่วมมือกันได้อย่างใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและระหว่างประเทศ  

ทั้ งนี้  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได ้ประทาน

พระด�ารัสขอบคุณนายกรัฐมนตรี ท่ี ให ้การต ้อนรับ 

และขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานต่าง ๆ 

และมีพระด�ารัสถึงการแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน 

โดยขอวิงวอนให้ประชาคมระหว่างประเทศมีการจัดการ

ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและอยู่บนฐานการปกป้องสิทธิ

และศักดิ์ศรีของบรรดาผู้ย้ายถิ่นและผู้อพยพ พร้อมทั้ง 

ได้ภาวนาวิงวอนขอให้พระเจ้าทรงน�าประชาชนชาวไทย 

ไปสู่หนทางแห่งปัญญา ความยุติธรรม และสันติสุข
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 ๑.๒	 การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยและการประชุมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ในช่วงปี ๒๕๖๒ ประมาณ ๓๐๐ การประชุม โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือเป็นประธานการประชุมที่ส�าคัญ 

เช่น ๑) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	 ครั้งที่	 ๕๒ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 

กบัประเทศคูเ่จรจาและการประชมุอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องเมือ่วนัที ่๓๐ กรกฎาคม-๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ กรงุเทพมหานคร 

๒) การประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๓๔ เม่ือวันท่ี ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร  

๓) การประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ จังหวัดนนทบุรี และ ๔) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี	 สมัยพิเศษ	 ครั้งท่ี	 ๓ เมื่อวันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

  ในช่วงทีป่ระเทศไทยเป็นประธานอาเซยีนภายใต้แนวคดิหลกั “ร่วมมอื ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ยนื” ได้ผลกัดนั 

ผลงานส�าคัญในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑)	 การส่งเสริม	

วสิยัทศัน์เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนืในทุกมิต ิโดยเสรมิสร้าง 

ความเกือ้กลูระหว่างวสิยัทศัน์ประชาคมอาเซยีน ค.ศ. ๒๐๒๕ 

กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ 

และจัดตั้ งศูนย ์อาเซียนเ พ่ือการศึกษาและการหารือ 

ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒)	 การเสริมสร้างความมั่นคง	

ในภูมิภาค เสริมสร้างบทบาทน�าและความเป็นแกนกลาง 

ของอาเ ซียนในโครงสร ้างสถาป ัตยกรรมในภูมิภาค  

โดยผู ้น�าอาเซียนได้รับรองเอกสารมุมมองของอาเซียน

ต ่ออินโด-แปซิฟ ิก	 (ASEAN	 Outlook	 on	 the		

Indo-Pacific) ซึ่งน�าเสนอวิสัยทัศน์ของอาเซียนต่อบริบทของการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึนระหว่างประเทศมหาอ�านาจ 

และความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

บนพืน้ฐานของหลกัการ 3Ms คอื ความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างกนั (Mutual Trust) ความเคารพซึง่กนัและกนั (Mutual 

Respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและความม่ันคงที่ยั่งยืน

ในภูมิภาค รวมทั้งการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ ่น เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัย 

ทางไซเบอร์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ๓)	 การขับเคลื่อนการค้า	 ความร่วมมือ	

ทางเศรษฐกิจ	 และการเติบโตในภูมิภาค โดยสรุปผลการเจรจาในประเด็นหลักของความตกลงหุ ้นส่วน 

ทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) และการเชือ่มโยงระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) เพื่อความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร  

๔)	การเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ความเชือ่มโยงเข้าด้วยกนั	โดยสร้างความเช่ือมโยงด้านกายภาพ กฎระเบยีบ และประชาชน	

รวมทั้งเชื่อมโยงการด�าเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕	กับข้อริเริ่ม

ความเชื่อมโยงอื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและโครงสร้าง 

พื้นฐานสีเขียวของอาเซียน	๕)	 การส่งเสริมความม่ันคงของมนุษย์ที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม		

โดยผู้น�าอาเซียนได้รับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน เปิดตัวศูนย์อาเซียน

เพือ่ผูส้งูวยัอย่างมีศกัยภาพและนวตักรรม คลงัเกบ็สิง่ของช่วยเหลอืทางไกลเพือ่สนบัสนนุการขนส่งสิง่ของช่วยเหลอื 

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และ ๖)	การเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน โดยส่งเสริมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๖๒

ร่วมมือ
ร่วมใจ
ก้าวไกล
ยั่งยืน



49รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

 ๑.๓	 การเข้าร่วมประชุมผู้น�า	 G20	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ในฐานะประธานอาเซียน	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๘-๒๙	

มิถุนายน	๒๕๖๒	ณ	นครโอซากา	ประเทศญี่ปุ่น

	 	 พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้เข้าร่วมการประชมุผูน้�า G20 ประจ�าปี ๒๕๖๒ โดยได้หารือ 

ใน ๔ วาระส�าคัญ ได้แก่ ๑) เศรษฐกิจโลก การค้า และการลงทุน ๒) นวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

๓) การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมและการสร้างโลกที่ยั่งยืนและทุกคนมีส่วนร่วม และ ๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ สิง่แวดล้อม และพลงังาน ทัง้นี ้นายกรฐัมนตรี 

ได้กล่าวถ้อยแถลงในวาระเศรษฐกิจโลก การค้า  

และการลงทุนโดยได้เน้นย�า้หลกัการสร้างความร่วมมอื 

ที่ทุกฝ ่ายมีส ่วนร ่วมและยั่ งยืนโดยมีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งได้หารือระดับทวิภาคีกับ 

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน่ ในประเดน็ต่าง ๆ  

เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

 ๑.๔	 การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	 สมัยสามัญ	 ครั้งที่	 ๗๔	 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	

ระหว่างวันที่	๒๑-๒๗	กันยายน	๒๕๖๒	

	 	 พล เ อก 	 ประยุ ท ธ ์ 	 จั นทร ์ โ อชา  

นายกรัฐมนตรี	 ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการอภิปราย

ทั่วไปในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ

(United	Nations	General	Assembly:	UNGA)	

ครั้งที่	 ๗๔ และได้แสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทย

ในการประชุมระดับผู ้น�าและการประชุมระดับสูง

ในวาระส�าคัญของโลก จ�านวน ๓ รายการ ได้แก่  

๑)	The	UN	High-Level	Meeting	on	Universal	

Health	 Coverage ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูง 

ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย ๒)	High-Level	Political	Forum	

on	Sustainable	Development ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้น�าว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กล่าวถ้อยแถลง 

ในฐานะประธานอาเซียน และ ๓)	 The	 UN	 2019	 Climate	 Summit ซ่ึงเป็นการประชุมระดับผู้น�า 

ว่าด้วยการด�าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะประธานอาเซียน

 ๑.๕	 การประชุมสดุยอดอาเซยีน-สาธารณรฐัเกาหล	ีสมยัพเิศษ	ครัง้ที	่๓	ณ	นครปซูาน	สาธารณรฐัเกาหล	ี

ระหว่างวันที่	๒๕-๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

	 	 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยเข้าร่วมการประชุมสดุยอดอาเซยีน-

สาธารณรฐัเกาหล ีสมยัพเิศษ คร้ังที ่๓ โดยนายกรฐัมนตรีได้ผลกัดนัความร่วมมอื ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การส่งเสริมความมัน่คง

ทีย่ัง่ยนืและความม่ันคงของมนษุย์ ๒) การส่งเสรมิเศรษฐกิจท่ียัง่ยนืโดยเน้นด้านการพฒันาทุนมนษุย์ และ ๓) การส่งเสรมิ

สงัคมและวฒันธรรมทีย่ัง่ยนื รวมทัง้ได้กล่าวสนุทรพจน์ในการประชุมสดุยอดผูน้�าภาคธรุกจิอาเซียน-สาธารณรฐัเกาหลี  



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๔

50

โดยเน้นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและความร่วมมือ 

กบัภาครฐัในการพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางดจิทิลั และความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรม

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

  นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้หารือระดับทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีในประเด็นส�าคัญ  

เช่น การสนับสนุนและเชื่อมโยงนโยบาย New Southern Policy การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

(Eastern Economic Corridor: EEC) ความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม การบรหิารจดัการน�า้ 

ความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมาย และความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 

ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

 ๑.๖	 การด�าเนนิงานความร่วมมือตามพันธกจิในฐานะสมาชกิองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ประเทศไทย	

ได้ด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 ๑.๖.๑ อนวุตักิารพธิสีาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนสุญัญา ฉบบัที ่๒๙ ว่าด้วยแรงงานบงัคบั ค.ศ. ๑๙๓๐  

ซ่ึงประเทศไทยได้ให้สตัยาบนั เมือ่วนัที ่๔ มถินุายน ๒๕๖๑ โดยการออกพระราชก�าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัิ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

  ๑.๖.๒ ให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง ค.ศ. ๒๐๐๗  

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย

  ๑.๖.๓ อนวุติัการอนสุญัญา ฉบบัที ่๑๘๘ โดยการออกพระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงานในงานประมง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

	 ๑.๗	 การให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ

	 	 รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ เพื่อยกระดับ 

ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา  

การฝึกอบรม การดูงาน และโครงการความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาการเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการเงิน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังได้ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ 

ทางวิชาการแก่ประเทศเป้าหมาย เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 ๑.๘	 โครงการเสริมสร้างนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ	

	 	 รัฐบาลได้ก�าหนดให้ “นโยบายครวัไทยสูค่รวัโลก” เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวต่างชาติมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ชื่นชม และนิยมอาหารไทยในวงกว้าง รวมทั้งขยายโอกาส 

และช่องทางธรุกจิแก่กลุม่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SMEs) 

ด้านอาหารของประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ ตลอดจน 

เป็นการกระตุ ้นความนิยมอาหารไทยในต่างประเทศ 

อย่างยัง่ยนืและสอดรบักบันโยบายการท่องเทีย่วเชงิอาหาร 

โดยมผีลการด�าเนนิโครงการตามประเภทกจิกรรม แบ่งเป็น 

๔ ประเภท ได้แก่ ๑) การสาธิตและแข่งขันท�าอาหารไทย  

๒) การเพ่ิมขีดความสามารถพ่อครัวและแม่ครัวไทย 

๓) การส่งเสรมิความร่วมมอืกบัสถาบนัอาหารในต่างประเทศ 

และ ๔) การเผยแพร่อาหารไทยผ่านสื่อออนไลน์ 
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๒.	 การเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน

 ๒.๑	 การเข้าร่วมประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีน-จนี	สมยัพิเศษ	ว่าด้วยโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙		

(โควิด-๑๙)	(Special	ASEAN-China	Foreign	Ministers’	Meeting	on	the	Coronavirus	Disease	2019)		

เมื่อวันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

	 	 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในกรอบอาเซียน 

กบัคูเ่จรจา โดยเป็นผลมาจากการหารือระหว่างรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศกับมนตรแีห่งรฐัและรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน อีกทั้งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองถึงความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นและความร่วมมือ 

ระหว่างอาเซียนกับจีนและสร้างความเชื่อมั่นในการรับมือกับโควิด-๑๙ ของทั้งสองฝ่าย

 ๒.๒	 การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน	 สมัยพิเศษ	 ว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙		

(โควิด-๑๙)	เมื่อวันที่	๑๔	เมษายน	๒๕๖๓

	 	 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด-๑๙) โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๓ ได้จัดการประชุม 

สดุยอดอาเซยีน สมยัพเิศษ และการประชมุสดุยอดอาเซยีนบวกสาม สมัยพเิศษ ว่าด้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียน 

และประเทศบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) และแนวทางร่วมกันในการรับมือ 

กับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการบรรเทาผลกระทบในด้านต่าง ๆ

 ๒.๓	 การเข้าร่วมประชมุสุดยอดอาเซยีน	ครัง้ที	่๓๖	และการประชมุทีเ่กีย่วข้อง เมือ่วนัที	่๒๖	มถินุายน	๒๕๖๓

  ประเทศไทยได้เข ้าร ่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่  ๓๖ และการประชุมที่ เ ก่ียวข้อง  

โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๓ ได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ 

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

และเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยการประชุมครั้งนี้ 

เป็นการประชมุสุดยอดอาเซยีนเต็มรปูแบบครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ทีจ่ดัผ่านระบบการประชมุทางไกล หลงัจากท่ีเคย 

จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วย 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกลแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓  
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ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้ความส�าคัญ

ของอาเซียนในการเป็นแกนน�าในการแก้ไขปัญหา 

ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงที

  นอกจากนี้  รั ฐบาลให ้ความส� าคัญ 

กับการเสริมสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับอาเซียน 

และบทบาทของประเทศไทยในการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียน รวมทัง้ประเดน็ทีป่ระชาคมอาเซยีน

ให้ความสนใจ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโค วิด -๑๙ การฟื ้นฟูภายหลั งการระบาด  

เพื่อสะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยที่โดดเด่น

และสร้างสรรค์ ซึ่งได้เน้นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึง 

ประชาชนกลุ ่มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยด�าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสร้างความตระหนักรู ้

และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โครงการสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซียนและการต่างประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Podcast)

๓.	 การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

 ประเทศไทยได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การแสวงหา 

โอกาสทางการค้า การลงทนุ องค์ความรูแ้ละนวตักรรมกบัประเทศท่ีมศีกัยภาพในภมิูภาคต่าง ๆ  ของโลกผ่านมาตรการ 

และโครงการต่าง ๆ เช่น

 ๓.๑	 การด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ	

	 	 รัฐบาลได้ด�าเนินงานการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐  

กรอบยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  

ฉบบัที ่๑๒ เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนด้านการตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

 ๓.๒	 การด�าเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย-เพื่อนบ้าน	

  รัฐบาลได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 

และการพฒันาระหว่างประเทศ รวมทั้งยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาที่ยัง่ยืนของประเทศไทย 

เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนไทยทีจ่ะลงทนุในพืน้ทีต่ามแนวชายแดนของประเทศเพือ่นบ้าน 

รวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  

โดยได้จดัฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวสญัชาตเิมยีนมา 

ลาว และกัมพูชา ที่ท�างานบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน

ทั้ งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ ้าน 

ในสาขาต่าง ๆ เช่น งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า  

การบ�ารุงเคร่ืองจักร อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ 

และงานบริการด้านการท่องเที่ยว 
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 ๓.๓	 การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมผ่านโครงการอื่น	ๆ	เช่น

	 	 ๓.๓.๑ โครงการด้านการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ ได้แก่ โครงการ

เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทย ณ กรงุพนมเปญ เพือ่สร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-กมัพูชา

ในวาระครบรอบ ๗๐ ปี และส่งเสริมความเป็นมิตรในระดับประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย 

และสานต่อกระแสความนิยมไทยในราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างยั่งยืน

  ๓.๓.๒ โครงการสนับสนุนสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในอุปถัมภ์จุฬาราชมนตรี โดยได้น�าผู้แทน

ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอรี (การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานแบบท�านองเสนาะ) และฮาฟีซ (การท่องจ�าคัมภีร ์

อัลกุรอาน) ในต่างประเทศ เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมไทย และเพื่อส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมุสลิม โดยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ 

ให้ประเทศมุสลิมเห็นถึงศักยภาพและความสามารถทางวิชาการด้านศาสนาของชาวไทยมุสลิม

 ๓.๔	 การประชุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหารือกับประเทศคู่ภาคี	 โดยสามารถเจรจาการค้า 

ระหว่างประเทศบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้การค้าของประเทศไทยขยายตัว มีการแก้ไขปัญหา 

เพ่ือลดอุปสรรคทางการค้า รวมถึงผลักดันประเด็นการค้าท่ีส�าคัญของประเทศไทย ตลอดจนมีการถ่ายทอด 

และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน

 ๓.๕	 การสร้างความรูค้วามเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการจดัท�าความตกลงการค้าเสร ีผ่านการจดัอบรม  

สัมมนา และพบผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 ๓.๖	 การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการท�าธุรกิจระหว่างประเทศ	 โดยประเทศไทยได้จัด 

คณะผูแ้ทนการค้า Animation เยอืนภมิูภาคอเมรกิาเพือ่ด�าเนนิธรุกจิสูต่ลาดเมืองรอง (City Focus) ในตลาดต่างประเทศ

 ๓.๗	 การพฒันาฝีมอืแรงงานนานาชาติเพือ่การพัฒนาความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ	ปี	๒๕๖๓ [โครงการพฒันา 

ฝีมอืแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงและเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 

(Greater Mekong Subregion: GMS-ASEAN) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒] เพือ่พฒันาฝีมอืแรงงานในประเทศ GMS 

และเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ผ่านการฝึก ๑,๗๑๕ คน

 ๓.๘	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและผ้าไทยในประเทศ/เมืองที่มีศักยภาพใน	 ๔	 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัฐคูเวต และราชอาณาจักรบาห์เรน โดยจัดแสดงผ้าไทยร่วมสมัย การแสดงนาฏศิลป์ไทย  

การแสดงดนตรีสากล การจัดนิทรรศการ การบรรยายและสาธิตเชิงปฏิบัติการ

	 ๓.๙	 การเผยแพร่กีฬามวยไทยในต่างประเทศและ

ภูมิภาคแอฟริกา ได้แก่ สาธารณรัฐเคนยา สหพันธ์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย สาธารณรัฐโมซัมบิก และสาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้ และภูมิภาคยุโรป ได้แก่ สาธารณรัฐโครเอเชีย

สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐเช็ก และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างภาพลักษณ ์

ของกีฬามวยไทยให้ได้รับความนิยม มีการฝึกอบรมการออกก�าลังกาย 

และป้องกันตัวอย่างแพร่หลาย และผลักดันให้มวยไทยได้รับ 

การบรรจเุป็นหนึง่ในประเภทกีฬาในการแข่งขนัโอลมิปิกในอนาคต
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 ๓.๑๐	 การเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ไทยในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และเอเชยีตะวนัออก		

ใน	 ๔	 ประเทศ	 ได้แก่ สาธารณัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ้) ราชอาณาจักรกัมพูชา  

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย 

ใช้ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยเป็นสื่อในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

ในระดับประชาชนกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ด้านธุรกิจของไทยในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๑๑	 การส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี ๒๕๖๒  

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศได้ด�าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ 

และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน จ�านวน ๖๗ โครงการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ  

เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีโครงการท่ีส�าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับจังหวัด 

ที่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการด�าเนินนโยบายรัฐบาลอย่างมีบูรณาการ 

และมีธรรมาภิบาล โครงการการจัดการเยือนระดับสูง 

และการศึกษาดูงานในประเทศไทยส�าหรับผู ้แทน

รัฐบาลเมียนมาและตัวแสดงทางการเมืองส�าคัญ 

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โครงการ

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู ้แทนของหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนของประเทศไทย 

และประเทศเพ่ือนบ้าน และโครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์ 

อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงองค์ความรู้ 

และงานสร้างสรรค์ของประเทศไทยเพื่อมุ ่งสร้าง 

ความนิยมไทยในต่างประเทศ 

๔.	 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง

	 ในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงบทบาทน�าในเวทีด้านความมั่นคงของภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์  

โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ	 (ASEAN Defence 

Ministers’ Meeting Retreat: ADMM Retreat) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม

ประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus: ADMM-Plus)	 ครั้งที่	 ๖ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ภายใต้กรอบการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับการตอบรับ 

อย่างดีจากประเทศที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค  

โดยเห็นพ้องร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะการบริหารจัดการชายแดนเพื่อร่วมรับมือภัยคุกคามข้ามแดน 

ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ร่วมหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกหลายประเทศและเข้าร่วมการประชุม ADMM-Plus  

อย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ญี่ปุ่น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เพื่อการพัฒนาเชิงบวกและสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ 

ระหว่างกัน รวมทั้งมุ่งที่จะปรับเปลี่ยนทะเลจีนใต้ให้เป็นทะเลแห่งสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 ประเทศไทยได้จัดท�าเอกสารความตกลงกับกระทรวงกลาโหมของมิตรประเทศ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืด้านความมัน่คงในระดบัทวภิาคใีนลกัษณะเปิดกว้างและสมดุลกบัทกุประเทศ ส่งเสริม

สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศทีเ่หมาะสมกบัการรกัษาผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยได้ร่วมลงนามในเอกสาร

ความตกลงด้านการทหารกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในการประชุม ADMM-Plus ครั้งที่ ๖ มีรายละเอียด ดังนี้

 ๔.๑	 การจดัท�าบนัทกึข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงกลาโหมญีปุ่น่ว่าด้วยความร่วมมอื	

และการแลกเปลี่ยนทางทหาร (Memorandum of Arrangement between the Ministry of Defence of the 

Kingdom of Thailand and the Ministry of Defense of Japan on Cooperation and Exchanges in the 

Field of Defense) ซึ่งจะเป็นกรอบในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารร่วมกัน 

ในด้านต่าง ๆ  เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือน ข่าวสารทางทหาร มมุมอง ความรูแ้ละความสนใจร่วมกันในหลายระดบั  

ความร่วมมือด้านการฝึกร่วม ด้านการศึกษาและวิจัย ด้านการส่งก�าลังบ�ารุง ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร 

และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันด ี

ด้านการทหารของทั้งสองประเทศ 
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 ๔.๒	 การจัดท�าแถลงการณ์วสิยัทัศน์ร่วมระหว่างไทย-สหรฐัอเมรกิา	ค.ศ.	๒๐๒๐ ว่าด้วยการเป็นพนัธมติร

ด้านการป้องกันประเทศ (Joint Vision Statement 2020 for the Thai-U.S. Defense Alliance) โดยเน้นย�้า 

ความส�าคัญของการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศระหว่างกันที่ยาวนาน ความเป็นหุ้นส่วนเสริมสร้าง 

ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน รวมถึงการฝึกและศึกษา การเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการร่วมกัน  

และการพัฒนาหน่วยงานความมั่นคงและการทหารให้มีความทันสมัย เพื่อการเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน  

ซึ่งการร่วมลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ เป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงการยกระดับความเป็นพันธมิตรและความเป็น 

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี

 ๔.๓	 การจัดท�าบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงกลาโหมสาธารณรฐัประชาชนจนี		

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (Memorandum of Understanding between the Ministry of  

Defence of the Kingdom of Thailand and the Ministry of National Defence of the People’s Republic 

of China on Defence Cooperation) ซึ่งใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ 

บนพื้นฐานหลักความเท่าเทียมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน และเคารพอย่างเต็มที่ต่ออ�านาจอธิปไตยและบูรณภาพ 

เหนือดนิแดน โดยมขีอบเขตความร่วมมอืด้านการแลกเปลีย่นการเยอืน การฝึกและศกึษา ความร่วมมอืด้านข่าวกรอง

และข่าวสาร รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารระหว่างกัน

 นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ร่วมกับกองก�าลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ในการเป็นเจ้าภาพ	

จดัการประชมุผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ	ภมูภิาคอนิโด-แปซฟิิก	พ.ศ.	๒๕๖๒ (Chiefs of Defense Conference-CHOD 

2019) ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนจากกองทัพ 

ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก จ�านวน ๓๑ ประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งนับเป็นครั้งส�าคัญในประวัติศาสตร ์

ที่มีคณะผู้แทนทางทหารเข้าร่วมการประชุมฯ มากที่สุด ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหามุ่งเน้นการเสริมสร้างกลไก

ความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวทางการปฏิบัติร่วม และการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน

เสถยีรภาพและความมัน่คงในภมูภิาคบนพืน้ฐานของข้อตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนหารอืในประเดน็

สิ่งท้าทายด้านความมั่นคง อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคต่อไป
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๕.	 การขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุก
เพื่อประชาชน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ได้ม ี

การขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน  

โดยด�าเนินโครงการบัวแก ้วสัญจร ๗ ครั้ ง  

ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ 

(๒ ครั้ง) กาญจนบุรี นราธิวาส ภูเก็ต และพังงา  

เพ่ือมุ่งสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านการต่างประเทศ

แก่สาธารณชนไทยอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิผล 

โดยจดักจิกรรมให้ความรู ้ประชมุหารือ และแลกเปล่ียน 

ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่  จัดกิจกรรมในสถานศึกษา  

รวมทั้งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อแนวใหม่เพื่อให้เข้าถึงสาธารณชนได้โดยตรง เช่น การเผยแพร่ข้อมูล 

ผ่าน Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และการจัดท�าวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ 

 นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการรับค�าร้องขอ 

ท�าหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป ๑๐ ครั้ง ใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล ศรีสะเกษ อ�านาจเจริญ น่าน 

ระนอง บุรีรัมย์ พังงา กาฬสินธุ์ อ่างทอง และสระแก้ว เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว 

เป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะและสร้างความเข้าใจ 

อันดีกับส่วนราชการและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ รวมท้ังได้รับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะโดยตรงจากพื้นที ่

เพ่ือน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน  

อีกทั้งเป ็นการสร ้างเครือข ่ายที่ ใกล ้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  

การประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ รวมท้ังการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการต่างประเทศ 

ให้สาธารณชนได้รับทราบและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตามนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
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๕.๑	 เศรษฐกิจมหภาค	การเงินและการคลัง	

	 ๕.๑.๑	 ด�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให ้ เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนอง	

ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอื้ออ�านวย 

ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจทุกระดับ สนับสนุนการน�าเทคโนโลยี

ทางการเงินเข้ามาให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพ่ือรองรับการแข่งขัน 

และการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ 

ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือเพิ่มโอกาสในการได ้รับสินเ ช่ือ 

และเพ่ิมประสทิธภิาพในการบรหิารสินเช่ือส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ๕.๑.๒	 ก�ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก�ากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐ 

ด�าเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการด�าเนินกิจกรรม  

มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต โดยจัดท�า 

ประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินทีใ่ช้ตลอดระยะเวลาด�าเนนิการ และประโยชน์ท่ีจะได้รบั การรายงานทางการเงนิ 

ประจ�าปี เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมถึงการก�าหนดระยะเวลาสิ้น

สุดที่ชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพื้นที่และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

	 ๕.๑.๓	 ปฏริปูโครงสร้างรายได้ภาครฐั เร่งปรบัโครงสร้างการจดัเกบ็รายได้ภาครฐั ทัง้ในส่วนของ

รายได้ภาษแีละรายได้จากทรพัย์สนิของรฐั ผ่านการขยายฐานภาษ ีการปรบัปรงุอตัราภาษ ีการเพิม่ประสทิธภิาพ 

การจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 

หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีกึง่อสิระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษท่ีีไม่จ�าเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อระบบเศรษฐกจิ การปราบปรามผูห้ลบเลีย่งภาษ ีและการพฒันาภาษปีระเภทใหม่ ๆ  ให้สอดรบักบัเทคโนโลยี

และการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อให้

ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้า ตลอดจน

สนบัสนนุให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพือ่ส่งเสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ รกัษาความสมดลุ 

และความยั่งยืนทางการคลัง 
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	 ๕.๑.๔	 ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง  

พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของประชาชน  

พร้อมทัง้พฒันาเครือ่งมอืทางการเงนิทีจ่ะส่งเสรมิให้คนไทยทกุคนเข้าสูร่ะบบการออมและการลงทุนระยะยาว 

ให้สามารถรองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ 

และลดต้นทุน พัฒนาขีดความสามารถในการด�าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ  

และพัฒนาความรู ้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนการก�ากับดูแลระบบสถาบันการเงิน 

ให้มีความมั่นคง

	 ๕.๑.๕	 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีเครื่องมือ 

และเทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู ้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการเพื่อให้สามารถก�าหนดนโยบายท่ีสามารถ 

ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

๕.๒	 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม	

	 ๕.๒.๑	 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน		

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

และนวตักรรมมาพฒันาต่อยอดและสร้างมลูค่าเพิม่จากทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรม

ในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถ่ิน ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิต 

และระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

มาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรม 

และชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้ง 

ให้ความส�าคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

	 ๕.๒.๒	 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	

หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยค�านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการ 

ของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคง 

ของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕

62

 ๕.๒.๓	 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู ้ประกอบการรายใหม่  

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ

ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบ 

ที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม

คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ

 ๕.๒.๔	 พฒันาระบบและกลไกภาครฐัและสภาพแวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพในการสนบัสนนุ	

ผู้ประกอบการ โดยการจัดท�าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  

และกลุม่วิสาหกจิเริม่ต้นในการสร้างมลูค่าเพ่ิมของผลติภณัฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพฒันาคณุภาพมาตรฐาน  

การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ 

ให้สามารถเป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ 

ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

๕.๓	 พัฒนาภาคเกษตร	

	 ๕.๓.๑	 รกัษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสนิค้าเกษตรส�าคัญ		

อาทิ	ข้าว	ยางพารา	มันส�าปะหลัง	ปาล์ม	อ้อย	และข้าวโพด	โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม		

มีประสิทธิภาพ	 ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร  

การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 

การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอ�านวยความสะดวก 

ทางการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๓.๒	 ลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติทีเ่หมาะสมและไม่ก่อให้เกดิภาระทางการเงนิ	

การคลังของภาครัฐ	 โดยจัดให้มีมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร  

ตัง้แต่การปรบัโครงสร้างต้นทนุการผลติ อาท ิเมล็ดพนัธุ ์พืน้ท่ีเพาะปลกู ปุ๋ย เครือ่งจกัรกลและอปุกรณ์การเกษตร  

แหล่งน�้าและระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 

ที่มีต้นทุนต�่า การลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้  

รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับ

ฐานทรพัยากรในพืน้ทีแ่ละความต้องการของตลาด น�าระบบข้อมลูสารสนเทศการเกษตร ระบบแผนทีเ่กษตร 

เพื่อการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมท้ังระบบ 

การบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่

	 ๕.๓.๓	 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ ่นใหม่	 โดยเพิ่มทักษะการประกอบการ 

และพฒันาความเชือ่มโยงของกลุ่มเกษตรกร วสิาหกจิชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดบั โดยเฉพาะด้านการตลาด 

การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง  

มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนา 

ภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
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	 ๕.๓.๔	 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 

ให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลกิใช้ยาปราบศัตรพูชืโดยเร็ว  

โดยต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิต 

สนิค้าเกษตรทีม่มีลูค่าเพิม่และโอกาสทางเศรษฐกจิ อาท ิเกษตรอนิทรย์ี เกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่ เกษตรปลอดภยั 

เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมท้ังส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ 

มาตรฐานและความปลอดภัย 

 ๕.๓.๕	 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท�ากิน		

แหล่งเงินทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน	 และปัจจัยการผลิตต่าง	 ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการ 

ท�าการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติซ�้าซาก โดยก�าหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) 

 ๕.๓.๖	 ส่งเสรมิการปลกูไม้มค่ีาเป็นพชืเศรษฐกจิ โดยการสนบัสนนุพนัธุก์ล้าไม้ และให้ความรู ้

ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก บ�ารุงรักษา ดูแล และการแปรรูป 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

	 ๕.๓.๗	 ส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการตลาด  

วจิยัและพฒันาพนัธุส์ตัว์เศรษฐกจิ และสตัว์พืน้บ้าน อาทิ โคเนือ้ แพะ และแกะ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ พฒันามาตรฐาน

การผลติและคุณภาพของผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลและสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก

 ๕.๓.๘	 ฟ้ืนฟแูละสนบัสนนุอาชพีการท�าประมงให้เกดิความยัง่ยนืบนพ้ืนฐานของการรกัษา

ทรัพยากรทางการประมงและทรพัยากรทางทะเลให้มคีวามสมบรูณ์อย่างต่อเนือ่ง โดยเพิม่ขดีความสามารถ 

การท�าประมงอย่างถกูต้องในกลุม่ประมงพืน้บ้านและเชงิพาณชิย์ การเข้าถึงแหล่งทนุเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

สร้างรายได้และลดต้นทนุการท�าประมง ลดอปุสรรคในการประกอบอาชพี ส่งเสรมิการรวมกลุม่ประมงชายฝ่ัง 

และประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพื้นที่ และเร่งพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ รวมถึงการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

ภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง

๕.๔	 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว	

	 ๕.๔.๑	 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว โดยส่งเสริมพัฒนา 

ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ังพัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศ 

จุดมุ ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเชิงกลุ ่มพ้ืนท่ีเมืองหลักและเมืองรองท่ีมีศักยภาพ  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว 

เชิงกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวเรือส�าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
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 ๕.๔.๒	 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 รายได้สูง	 โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพพร้อมกับ

รักษาตลาดเดิม รวมทั้งน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๕.๔.๓	 พฒันาคณุภาพและมาตรฐานธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่ว อาทิ ธรุกิจสปา 

และแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาส 

การขยายฐานการผลติและการตลาดในระดบัภูมิภาค ตลอดจนส่งเสรมิธรุกจิบรกิารทีม่ศัีกยภาพสูร่ะดบัสากล

 ๕.๔.๔	 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด โดยเพิ่มมาตรฐานการดูแลรักษา 

ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความบกพร่อง 

ของผู้ประกอบการ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 

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

ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๔.๕	 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่าย 

วิสาหกิจให้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน  

และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น  

ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท�าธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

ให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์

๕.๕	 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า	การบริการ	และการลงทุนในภูมิภาค

	 ๕.๕.๑	 ส่งเสรมิการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสนิค้าชายแดน เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการ

การด�าเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุน 

ในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยระยะแรกจะมุ่งเน้น สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า  

การลงทนุ หรอืขยายฐานการผลติและการตลาดในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน ในรปูแบบฐานการผลติและตลาดร่วม 

เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน

 ๕.๕.๒	 ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 ข้ามพรมแดน  

โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของผู ้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมส�าหรับ 

การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาดให้ผูบ้รโิภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสนิค้า 

และบริการได้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล 

ทั้งทางการตลาด การเงิน และระบบโลจิสติกส์
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	 ๕.๕.๓	 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน  

เร่งรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ด่านชายแดนส�าคัญ เช่น ด่านศุลกากร 

ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอ�านวย 

ความสะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

๕.๖	 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน	

	 ๕.๖.๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถ	

รองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร ้รอยต่อ สานต่อการพัฒนา 

รถไฟความเร็วสูง และเริ่มต้นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตร ให้เป็นระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน

ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ และให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ

การพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่ง

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้ง 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัทางถนนทีส่อดประสานกนัระหว่างระบบการเตอืนภยั 

การช่วยเหลือกู้ภัย และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ

 ๕.๖.๒	 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค  

การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมสั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขัน 

วินัยจราจร และการจัดระเบียบที่จอดรถ โดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพิ่มเติม  

ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมท้ังพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทางเพื่อคนท้ังมวล (Universal Design) เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือก 

ในการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

	 ๕.๖.๓	 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	 โดยกระจาย 

ชนิดของเชื้อเพลิงทั้ งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย ่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิต 

และการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชน 

มีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100  

เพื่อเพิ่มการใช้น�้ามันปาล์มดิบ และจัดท�าแนวทางการใช้มาตรฐานน�้ามัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัย 

และพฒันาเทคโนโลยด้ีานพลังงาน อาท ิเทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า และระบบ 

กักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลาง 

ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ  

พร้อมทัง้ปรบัปรุงระบบการก�ากบัดูแลกิจการด้านพลงังานให้มีการแข่งขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม ราคาพลงังาน

สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละรูปแบบธรุกจิด้านพลงังานในอนาคต 

ด�าเนินการให้มกีารส�ารวจและค้นหาแหล่งพลงังานใหม่ และร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้านในการพัฒนาพลงังาน 
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 ๕.๖.๔	 ยกระดบัโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลงังานให้มีความทนัสมยั	ทัว่ถงึ	เพยีงพอ	มัน่คง	

และมเีสถยีรภาพ โดยจัดท�าแผนการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะท้ังระบบให้สามารถรองรบัเทคโนโลย ี

ด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เช่ือมต่อระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัตก ตะวนัออก เหนอื และใต้ เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานระหว่างพืน้ทีต่่าง ๆ  

ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต

 ๕.๖.๕	 พฒันาระบบบรหิารจัดการน�า้ประปา โดยพฒันาแหล่งน�า้ดบิและใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพื่อลดน�้าสูญเสีย พัฒนาคุณภาพน�้าประปา ขยายเขต 

การจ่ายน�า้ประปาให้ครอบคลมุพ้ืนทีภู่มภิาคและแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และสร้างจิตส�านกึ 

ของประชาชนในการใช้น�้าอย่างประหยัด

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

โครงสร้างพ้ืนฐานและเครือ่งจักรอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องให้สามารถระบายน�า้ออกจากพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน�า้ แม่น�้า และทะเล รวมทั้งพัฒนา

ระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการน�้าเสีย 

๕.๗	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ

	 ๕.๗.๑	 รักษาคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ	

ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน	และลงทุนในอินเทอร์เน็ต	เกตเวย์	และเทคโนโลยีสื่อสาร

ไร้สายในระบบ	 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเช่ือมต่อ 

จ�านวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน 

การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ สนบัสนนุนโยบายด้านสงัคม อาทิ การบรกิารด้านการศกึษา 

และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน

 ๕.๗.๒	 พัฒนาการอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า	 การน�าเข้าส่งออก		

และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเช่ือมโยง 

การค้า การช�าระเงินและการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปัน 

ทรัพยากรหรือพื้นที่ในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด�าเนินงาน  

อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

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

ระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน�าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์

และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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 ๕.๗.๓	 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ	

รายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

และจูงใจให้เกิดการค้าผ ่านช่องทางออนไลน์ ด ้วยการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัยไซเบอร์การคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมท้ังการแก้ไขปัญหาการด�าเนนิธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ใน

ประเทศให้มปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิความสามารถของผูป้ระกอบการไทยทีใ่ห้บรกิารแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ 

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการช�าระเงิน ให้ได้มาตรฐานสากล 

เชือ่มโยงและบรูณาการฐานข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรฐัเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ รวมถงึ 

ส่งเสริมการก�ากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาด ตลอดจน 

ช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งยกระดับ

มาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

๕.๘	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรม	

	 ๕.๘.๑	 พฒันาสภาพแวดล้อมและระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี		

การวิจัยและพัฒนา	 และนวัตกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนา 

ต่อยอดจากผลการวิจัยให้น�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น และมีกลไก

ด�าเนินการที่บูรณาการทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้ม ี

ขดีความสามารถในการแข่งขนัทีส่งูข้ึน พร้อมทัง้พฒันาระบบข้อมลูและตวัชีว้ดัภายใต้กรอบขดีความสามารถ

ในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

	 ๕.๘.๒	 สร้างระบบจดัการข้อมลูเพือ่รองรบัการบรหิารจดัการงานวิจยัอย่างมีประสทิธภิาพ  

ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ 

ในการส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุง

กฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

	 ๕.๘.๓	 เสริมสร ้างการใช ้ประโยชน์จากโครงสร ้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร ์	

และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัย

น�าไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง และสามารถน�าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายใน

ประเทศให้มากที่สุด

 ๕.๘.๔	 สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน	 ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน	

ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ีวจัิยและนวตักรรมในระดบัต้นน�า้ โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏบัิตกิารน�าร่อง 

ทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพฒันาเศรษฐกจิภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน 

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

เอกชนไปพร้อมกัน
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๕.๙	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	

	 ๕.๙.๑	 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	 อาทิ เศรษฐกิจแบบ 

แบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ และเศรษฐกจิวฒันธรรม พร้อมทัง้ปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเพือ่สนบัสนนุ

ให้ผูป้ระกอบการยคุใหม่สามารถพฒันาแอปพลเิคชนั นวตักรรม สนิค้าและบรกิารทีห่ลากหลายเพือ่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผูบ้รโิภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ เพือ่สร้างคณุค่า

เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

 ๕.๙.๒	 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท้ังในภาคการผลิต	

และบริการให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

และตลาด รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนิน

ธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป

 ๕.๙.๓	 ส่งเสรมิเยาวชนและบทบาทสตรใีนการเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	

ยุคใหม่	 โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

แหล่งเงนิและการระดมทนุ เพือ่กระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน�าเสนอแนวคดิ พฒันาแอปพลเิคชนั 

นวัตกรรม และด�าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

	 ๕.๙.๔	 ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข ้ามาช่วยบ่มเพาะผู ้ประกอบการขนาดกลาง	

และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมข้ันสูง และเปิดโอกาส 

ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถท�างานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง



๑.	 เศรษฐกิจมหภาค	การเงินและการคลัง

	 ๑.๑	 ด�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวน	

ของเศรษฐกิจโลก	

	 	 ๑.๑.๑	 โครงการจัดเกบ็ภาษสีนิค้าเครือ่งดืม่ทีเ่ตมิสารอาหารหรอืสารอืน่	ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง

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

ประเภทและอัตราภาษีสินค้าเครื่องดื่มท่ีเติมสารอาหาร

หรือสารอื่น เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย

ในการเลือกบริโภคสินค้าเครื่องดื่ม และผู้ประกอบการ 

มีแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า 

เครื่องดื่มเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในประเทศ ท้ังนี้มีแนวโน้ม 

ที่ โครงสร ้างภาษีใหม่จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโต 

ร้อยละ ๓-๕ จากปี ๒๕๖๒

	 	 ๑.๑.๒	 โครงการปรับโครงสร้างภาษีรถจักรยานยนต์ จัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามปริมาณ 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงมีระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) รองรับ  

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อช่วยแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก ลดการปล่อยฝุ่นละอองที่มี 

ขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM
2.5

) สนับสนุนทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานสะอาด และให้โครงสร้าง

ภาษีรถจักรยานยนต์รองรับกับเทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 

	 	 ๑.๑.๓	 โครงการการปรบัอตัราภาษยีาเส้น ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงก�าหนดพกิดัอตัราภาษสีรรพสามิต 

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

ส�าหรบัเกษตรกรผูเ้พาะปลกูยาเส้นที่ปลกูและหั่นเอง และจ�าหน่าย เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมยาเส้น 

ให้มีเวลาในการปรับตัว ลดภาระการประกอบธุรกิจของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาการเสียภาษีซ�้าซ้อน 

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



	 	 ๑.๑.๔	 โครงการเพื่อช่วยเหลือ	 เยียวยา	 และชดเชย	 ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบ	

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

เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการ 

ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางและวิธีการ 

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

มิถุนายน ๒๕๖๓) ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัญชีธนาคาร  

โดยมีกรอบวงเงินจ�านวน ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ครอบคลุมผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิประมาณ ๑๖ ล้านคน

	 	 ๑.๑.๕	 การออกหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 (Specialized	 Financial		

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

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

มีความมั่นคง และสามารถสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น

	 	 ๑.๑.๖	 มาตรการลดอตัราภาษสีรรพสามติน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัเครือ่งบนิไอพ่นทีใ่ช้เป็นเชือ้เพลงิ

ส�าหรับอากาศยานภายในประเทศ	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

น�า้มนัเชือ้เพลิงส�าหรบัเครือ่งบนิไอพ่นทีใ่ช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัอากาศยานภายในประเทศลงจาก ๔.๗๒๖ บาท/ลติร  

เป็น ๐.๒๐ บาท/ลิตร เพื่อบรรเทาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ และสนบัสนนุอตุสาหกรรมการบินในการเดินทางเข้าถึงจงัหวดัต่าง ๆ  ของนกัท่องเทีย่ว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

	 ๑.๒	 ก�ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง	

	 	 ๑.๒.๑	 ก�าหนดสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลให้รองรับกับการระบาดของโควิด-๑๙		

กรมบญัชกีลางได้ออกหลักเกณฑ์ จ�านวน ๓ ฉบบั ได้แก่ ๑) หลกัเกณฑ์และอตัราค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยนอก 

และผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณผีูม้สีทิธหิรอืบุคคลในครอบครัวเสีย่งหรอืตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  

หรือโรคโควิด-๑๙ ๒) หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล

ของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙  

(ฉบับที่ ๒) และ ๓) หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล 

ของเอกชน กรณีผู ้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙  
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ทั้ งนี้  การเบิกจ ่ายเ งินค ่า รักษาพยาบาลของผู ้มีสิทธิ 

และบุคคลในครอบครัวที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ 

ทางห ้องปฏิบัติ การแบบพิ เศษ และเครื่ อง มือแพทย ์ 

ในการให้บริการเกีย่วกบัโควดิ-๑๙ จากทางราชการ ณ สิน้เดอืน 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๖,๕๙๗,๐๙๓ บาท 

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนมาตรการระยะห่างทางสังคม  

(Social Distancing) จึงให้ผู ้ป่วยเก่าที่ใช้สิทธิสวัสดิการ 

ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการสามารถรับยาที่บ้านเพื่อลด 

ความเสี่ยงในการเดินทางในช่วงที่ เกิดการแพร่ระบาด 

ของโควดิ-๑๙ โดยมสีถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ ๔๙๑ แห่ง 

และได้ส่งยาไปยังที่พักอาศัยของผู้ป่วยแล้ว ๙๙,๕๙๖ ราย 

	 	 ๑.๒.๒	 มาตรการก�ากบัดแูลวนิยัการเงนิการคลงัเพือ่บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-๑๙	ดงันี้ 

   (๑) อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดขยายวงเงินทดรองราชการ 

ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

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

จงัหวดัละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกรณพีเิศษ และอนุมตัขิยายวงเงนิทดรองราชการในเชิงป้องกนัหรอืยบัยัง้ภยัพบิตั ิ

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

รวมท้ังให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นค่าตอบแทนให้แก ่

ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับค�าสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ค่าใช้จ่าย 

ในการดูแลด้านการด�ารงชีพของผู้ได้รับผลกระทบรวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ

ได้เป็นกรณีพิเศษ 

   (๒) อนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน 

นอกที่ตั้งหน่วยของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

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

    (๑) การบรหิารจดัการหนีส้าธารณะให้อยูภ่ายใต้กรอบสดัส่วนตวัชีว้ดัทีก่�าหนดจ�านวน ๔ ตัวช้ีวัด 

ตามมาตรา ๕๐ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด
กรอบสัดส่วน	

(ไม่เกินร้อยละ)

สถานะ

(ณ	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๓)

๑. สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ๖๐ ๔๑.๖๙

๒. สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได ้

ประจ�าปีงบประมาณ

๓๕ ๒๘.๒๖

๓. สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด

๑๐ ๒.๗๓

๔. สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

๕ ๐.๑๘

เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ของผู้มีสิทธิ

และบุคคลในครอบครัว
สำาหรับให้บริการเกี่ยวกับโควิด-๑๙ 

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

ทางการคลังณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด
สถานะ

(ณ	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒)

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

๒. สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

๗๘,๙๒๔.๒๔ ล้านบาท

๓. สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร

หนี้สาธารณะที่ทางธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ ที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค�้าประกัน 

(รัฐวิสาหกิจที่ท�าาธุรกิจในภาคการเงิน)

๖๐๕,๑๔๙.๖๗ ล้านบาท

๔. สถานะหนี้เงินกู้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๕,๙๒๗.๒๐ ล้านบาท

๕. สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของธนาคารแห่งประเทศไทย ๔,๙๒๕,๙๙๖	ล้านบาท

	 	 ๑.๒.๔	 ตดิตามก�ากบัดแูลการด�าเนนิการตามพระราชบญัญัตวินิยัการเงนิการคลังของรฐั	พ.ศ.	๒๕๖๑	

โดยจัดท�าแผนการคลังระยะปานกลางเพื่อใช ้เป ็นกรอบในการจัดท�างบประมาณ และก�าหนดสัดส ่วน 

เพ่ือเป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลังในด้านต่าง ๆ เช่น ก�าหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมในประเทศ ก�าหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อการช�าระหนี้ภาครัฐ และก�าหนดสัดส่วนภาระท่ีรัฐต้องชดเชย 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรม มาตรการหรือโครงการท่ีมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการ ท้ังนี้  

เพื่อให้ฐานะการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืน

 ๑.๓	 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ	

	 	 ๑.๓.๑	 จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ	 (e-Service)	

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

ให้มีความเป็นสากล สอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่นานาประเทศปฏิบัติ โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติ

มีผลใช้บังคับแล้วคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ประเทศประมาณปีละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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	 	 ๑.๓.๒	 ปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม	

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

การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม	 (Super	 Saving	 Fund:	 SSF)	 โดยมีการออกกฎกระทรวง  

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

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

สร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน (SSF พิเศษ)] เพื่อสนับสนุนการออมเพื่อการเกษียณอายุและการออมระยะยาว 

เพ่ิมทางเลอืกในการออมให้แก่ผูเ้ริม่ต้นท�างานหรือผู้มอีายนุ้อย รกัษาเสถียรภาพของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และลดความผันผวนของตลาดทุนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

	 	 ๑.๓.๓	 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม	 ได้มีการ 

ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชกฤษฎีกาออกตาม 

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

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

เร่ือง สัง่ให้ผูจ่้ายเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรษัฎากร มหีน้าทีห่กัภาษเีงนิได้ ณ ทีจ่่าย เพือ่ปรบัปรงุ

การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ให้มีความเป็นธรรมระหว่างการลงทุนทางตรงกับทางอ้อม ท้ังนี้ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

	 	 ๑.๓.๔	 โครงการทดสอบนวตักรรมทีน่�าเทคโนโลยีมาสนบัสนนุเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการให้บรกิาร	

ด้านภาษี	 (Tax	 Sandbox)	 โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ Tax Sandbox ทดสอบนวัตกรรม 

ที่น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยมีผลงานท่ีผ่านการพิจารณาเข้าร่วมทดสอบ 

๕ ผลงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เสียภาษี ช่วยลดต้นทุน ลดขั้นตอนในการด�าเนินการ 

ด้านภาษีและเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี

	 	 ๑.๓.๕	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน		

(Blockchain)	 โดยน�าระบบดิจิทัลสมัยใหม่มาช่วยสนับสนุนการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน 

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

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

๑๓ ราย ๓๓ แห่ง และมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Thailand VRT ๒,๖๕๗ ราย

	 	 ๑.๓.๖	 โครงการบริหารจัดการหลักทรัพย์เชิงรุก	 (การจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ�าเป็น	

ในการถอืครอง)	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กระทรวงการคลงัได้จ�าหน่ายหลกัทรพัย์ทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็นในการถอืครอง 

จ�านวน ๔ หลักทรัพย์ เพื่อลดภาระในการบริหารจัดการและมีแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่ภาครัฐ 

มีความจ�าเป็นในการสนับสนุนในเชิงนโยบาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และเพิ่มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 ๑.๓.๗	 ติดตามเงินน�าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น	

ต�่ากว่าร้อยละ	๕๐ ดังนี้

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

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

สูงกว่าประมาณการ ๑,๑๕๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๑ ของประมาณการทั้งปี

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

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

สะสม ๑๗๐,๗๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของประมาณการทั้งปี
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	 ๑.๔	 การปฏิรูประบบการออม	

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

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

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

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

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

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

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

	 	 ๑.๔.๒	 โครงการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงในการด�ารงชีวิตวัยชรา 

ของกลุ่มประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ ให้สามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบ 

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

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 ๑.๕	 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบ

นวัตกรรมเชิงนโยบาย

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

การประกันสังคมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ

การท�างานในอนาคต	(โครงการวิจัย) ด�าเนินการออกแบบ

ระบบการประกันสังคมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การท�างานในอนาคต วงเงนิ ๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยมรีะยะเวลา 

ด�าเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

และสิ้นสุดวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับ

แผนการด�าเนินโครงการฯ แล้วเมือ่วนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๖๓ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานการศึกษาขั้นต้น

	 	 ๑.๕.๒	 โครงการห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 (Digital	

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

ห้องปฏิบัติการฯ ที่น�าแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงระบบ การมองอนาคต การสร้างการมีส่วนร่วม

จากประชาชน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการออกแบบกระบวนการท�างาน พร้อมท้ังได้เสนอ

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้น 

การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตลอดจนน�าร่องการด�าเนินงานในประเด็นเชิงนโยบายที่ส�าคัญ ๓ เรื่อง  

ได้แก่ ๑) การส่งเสริมความเข้าใจดิจิทัลกับการเกษตรดิจิทัล ๒) การท�างานของระบบราชการในอนาคต  

และ ๓) การมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ 

ความต้องการ แก้ไขปัญหาการพัฒนาอย่างตรงจุด และสามารถสร้างคุณค่าให้กับประชาชนและผู้รับประโยชน์ 

จากนโยบายได้อย่างแท้จริง

นำาแนวคิดการคิด
เชิงออกแบบ 

การสร้างการมีส่วนร่วม
จากประชาชน 

และการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใช้ ในการทำางาน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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๒.	 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

	 ๒.๑	 การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	และเศรษฐกิจสีเขียว		

(Bio-Circular-Green	Economy:	BCG	Economy)

	 	 ๒.๑.๑	 จัดท�าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	

Economy)	 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบูรณาการ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอมาตรการส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  

เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

	 	 ๒.๑.๒	 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู ่อุตสาหกรรมสีเขียว	 (เทคโนโลยีสะอาด/	

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทาง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง 

ตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า  

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กัน  

ทัง้น้ี ปัจจุบนัมโีรงงานอตุสาหกรรมทีส่ามารถเพิม่ศกัยภาพการผลติ ๓๑ โรงงาน ซึง่ได้น�าระบบการจดัการสิง่แวดล้อม

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๒๐,๘๐๐ ตันต่อปี 

และลดต้นทุนการผลิตได้ ๑๑๘,๑๘๙,๐๔๘ ล้านบาทต่อปี

	 	 ๒.๑.๓	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพบนฐาน		

BCG	Economy	ได้แก่

	 	 	 (๑) เชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ 

ที่มีศักยภาพเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมและทางการแพทย์ 

   (๒) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ เช่น สร้างและสนับสนุน Startup  

เพือ่เข้าสูธ่รุกจิด้านชวีวทิยาศาสตร์ พัฒนาและยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมธรุกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Small and Medium Enterprises: SMEs) กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมและเครื่องส�าอางเชิงพาณิชย์ 

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



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

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

(Gene Therapy) ตลอดจนพัฒนายาชีววัตถุและวัคซีน เพื่อลดการน�าเข้าและเพิ่มโอกาสส่งออก (Development 

Program for Biopharmaceuticals and Vaccine) 

   (๔) พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ในกลุ่มหุ่นยนต์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

  ๒.๑.๔	 โครงการการพฒันาระบบอัจฉรยิะเพ่ือยกระดับอตุสาหกรรมอาหาร	(Street	Food	Mobile) 

โดยการยกระดับอาหารริมทาง (Street Food) ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ โดยพัฒนารถเข็นรักษ์โลก 

เพือ่อาหารรมิทางทีต่ดิตัง้ชดุอปุกรณ์ Street Food Mobile พร้อมระบบบรหิารจัดการพลงังาน ซึง่เป็นต้นแบบนวตักรรม 

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

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

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

ได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนส�าหรับสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและยกระดับมาตรฐาน

ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารริมทาง

	 ๒.๒	 การพฒันาอตุสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก	

	 	 ๒.๒.๑	 ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย		

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	ดังนี้

   (๑) ส่งเสริมความรู ้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน  

(Corporate Social Responsibility: CSR) ๔,๙๑๓ แห่ง 

   (๒) ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ๒๒๓ แห่ง

  ๒.๒.๒	 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย	ดังนี้ 

	 	 	 (๑) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	 and	 Medium		

Enterprises:	SMEs)	ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยขีัน้สงู	โดยพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs ให้สามารถเพิม่ผลติภาพ 

การผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในรูปแบบ Product Transform และสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จ�านวน ๘๐ กิจการ

	 	 	 (๒) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์		

โดยพัฒนาสถานประกอบการให้มีผลิตภาพด้านการผลิต 

ที่ เ พ่ิมขึ้น โดยใช ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม  ่

ในการออกแบบผลติภณัฑ์ และถ่ายทอดความรู้ให้กบับคุลากร

ในอตุสาหกรรมยานยนต์ จ�านวน ๑๑๐ กิจการ ๒๕๔ คน พร้อมทัง้

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกด้านการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย ีจ�านวน ๒ ต้นแบบ และพฒันา 

อุตสาหกรรมช้ินส ่วนยานยนต ์ให ้มีขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น จ�านวน ๑๔๕ กิจการ ๑ กลุ่ม

พัฒนาอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์
ให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น

๑๔๕ กิจการ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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	 	 	 (๓) โครงการพฒันาอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ	โดยส่งเสรมิและพฒันามาตรฐาน

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จ�านวน ๘๐ กิจการ ๑๖๐ คน

	 	 	 (๔) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร	 โดยพัฒนาผลิตภาพ 

ของสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงข้ึนและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ พร้อมท้ังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู ่เชิงพาณิชย์  

จ�านวน ๔๐ กิจการ ๙๐ คน ๒๖ ผลิตภัณฑ์

   (๕) โครงการเพ่ิมผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ	 โดยพัฒนา 

สถานประกอบการให้มผีลติภาพเพิม่ขึน้ควบคูก่บัการสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยหีุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัมิาปรบัปรงุ

กระบวนการผลิต และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถานประกอบการ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ประกอบการ จ�านวน ๒๒๘ กิจการ ๔๗๖ คน

   (๖) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ภาคอุตสาหกรรม	 โดยยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ  

รวมทัง้พฒันาบุคลากรของภาคอตุสาหกรรมให้มทีกัษะความรูด้้านการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ จ�านวน ๓๒๔ กจิการ 

๔๔๐ คน

   (๗) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ	 โดยพัฒนาระบบ

เทคโนโลยอีจัฉรยิะต้นแบบทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ๒ ต้นแบบ เพือ่ยกระดบัสถานประกอบการให้ก้าวไปสูส่ถานประกอบการ 

อัจฉริยะ (Smart Factory)

   (๘) โครงการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์	โดยพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม

เคร่ืองมือแพทย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้  

และเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร จ�านวน ๒ กลุ่ม ๒๕ ต้นแบบ

   (๙) โครงการยกระดับอตุสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสูอ่ตุสาหกรรม	๔.๐	โดยยกระดบัมาตรฐาน

ให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตแม่พิมพ์ให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต 

แม่พิมพ์ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จ�านวน ๑๕ กิจการ ๒๒๐ คน

   (๑๐) โครงการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั	ิโดยพฒันาบคุลากร

เพ่ือให้เป็นนักออกแบบและนักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส�าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต  

ตลอดจนสร้างคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

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

ภาคอุตสาหกรรม	 โดยยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ  

รวมทัง้พฒันาบุคลากรของภาคอตุสาหกรรมให้มทีกัษะความรูด้้านการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ ๓๑๙ คน ๒๒๐ กจิการ

  ๒.๒.๓	 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	

และส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบส�าหรับผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภายใต้เมืองนวัตกรรม

อาหาร	 (Food	 Innopolis)	ส่วนขยาย	 ได้สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยในการใช้งานวิจัย 

และนวตักรรมเพือ่เพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันในระดบันานาชาต ิท้ังนี ้ได้มกีารจัดซือ้ 

ครุภัณฑ์เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ตู้ดูดควันสารเคมี ชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะ 

ของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ ชุดเคร่ืองจ�าลองสภาวะอากาศส�าหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ ชุดระบบ 

ย่อยอาหารมนุษย์จ�าลอง ชุดล�าไส้ใหญ่จ�าลอง และเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

	 ๒.๓	 การสร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่

	 	 ๒.๓.๑	 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย	มีการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน	 โดยพัฒนาศักยภาพทางการผลิต 

การบริหารจัดการและคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ 

รวมทั้งรวมกลุ ่มเครือข่ายการศึกษาวิจัยทางการตลาด  

๑,๒๔๒ คน

   (๒)  โครงการสร ้างและพัฒนา	

ผู ้ประกอบการใหม ่ เชิ งสร ้ างสรรค ์และนวัตกรรม	

โดยพัฒนาทักษะด้านการวางแผนและการสร้างโมเดลธุรกิจ 

เชงิสร้างสรรค์ รวมทัง้เสรมิสร้างองค์ความรูด้้านการออกแบบ

และสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แก่ผูป้ระกอบการใหม่ และเสรมิสร้าง 

ศักยภาพของผู ้ ประกอบการให ้มี ขี ดความสามารถ 

ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น จ�านวน ๕๑ กิจการ ๑,๔๒๙ คน

   (๓)  โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ	 โดยพัฒนาทักษะ 

ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้กับ SMEs นักประดิษฐ์ และผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ  

๓๒๖ คน โดยสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  

เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร และจับคู่กันเพื่อพัฒนาธุรกิจ หรือขยายโอกาสทางธุรกิจ

   (๔)  โครงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่	 โดยพัฒนาและถ่ายทอดความรู ้

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

   (๕)  โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู ้ประกอบการมืออาชีพ		

โดยด�าเนินการพัฒนาศักยภาพทางการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การรวมกลุ่มเครือข่าย 

การศึกษาวิจัยทางการตลาด ๑,๐๐๐ คน

เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

๕๑ กิจการ 
๑,๔๒๙ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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  ๒.๓.๒	 โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

   (๑) เสริมสร ้างอาชีพขั้นพื้นฐานให ้ประชาชน สนับสนุนประชาชนที่มีความสนใจ 

จะประกอบอาชีพในรูปแบบธุรกิจให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 

   (๒) สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 

   (๓) พัฒนาและยกระดับวสิาหกจิชุมชนทีม่ศีกัยภาพให้ได้มาตรฐาน เพือ่ขยายโอกาสทางการค้า 

ให้เป็น SMEs โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และน�าเครื่องจักรและเทคโนโลย ี

มาใช้ควบคูก่บัการพฒันาผลติภณัฑ์และปรบัปรงุบรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสมกบัความต้องการตลาด โดยมกีลุม่เป้าหมาย

อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

	 	 ๒.๓.๓	 โครงการยกระดบัศักยภาพ	SMEs	โดยพัฒนาระบบผูใ้ห้บรกิารทางธรุกจิ	(Service	Provider) 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม ่

ให้สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้

 ๒.๔	 การพัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน	

ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	

การอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ 

พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับความยาก-ง่าย 

ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน 

และผู้ประกอบการได้รบับรกิารจากภาครฐัอย่างมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ ประหยดัค่าใช้จ่าย และมคีวามโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ จากผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing 

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

(สูงสุดในรอบ ๑๐ ปี) 
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



๓.	 การพัฒนาภาคเกษตร

	 ๓.๑	 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรส�าคัญ	

	 	 ๓.๑.๑	 บริหารจัดการประกันรายได้สินค้าเกษตร

	 	 	 (๑)	 ข้าว คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการประกันรายได้

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

ชนิดข้าวเปลือก ราคาประกันรายได้ (บาท/ตัน) ครัวเรือนละไม่เกิน (ตัน)

ข้าวหอมมะลิ ๑๕,๐๐๐ ๑๔

ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ ๑๖

ข้าวเจ้า ๑๐,๐๐๐ ๓๐

ข้าวหอมปทุมธานี ๑๑,๐๐๐ ๒๕

ข้าวเหนียว ๑๒,๐๐๐ ๑๖

	 	 	

   (๒)	 ปาล์มน�้ามัน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการ 

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

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

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงกันยายน ๒๕๖๓

 	 	 (๓)	 มันส�าปะหลัง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการ 

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

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

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

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
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นโยบายข้อ ๕

80



   (๔)	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการ 

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

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

๒๕๖๓ และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เข้ารับสิทธิด้วย

	 	 	 (๕)	 ยางพารา	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ อนุมัติในหลักการโครงการ

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

ราคากลางอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราค่าชดเชยรายได้ในรอบที่ ๑ ดังนี้

ประเภท
ราคาประกันรายได้

(บาท/กิโลกรัม)

ราคากลางอ้างอิงการขาย 

(บาท/กิโลกรัม)

ราคาชดเชย

(บาท/กิโลกรัม)

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ๖๐.๐๐ ๓๘.๙๗ ๒๑.๐๓

น�้ายางสด DRC 100 % ๕๗.๐๐ ๓๗.๗๒ ๑๙.๒๘

ยางก้อนถ้วย DRC 50 % ๒๓.๐๐ ๑๖.๑๙ ๖.๘๑

	 	 	 (๖)	 การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร มีผลการด�าเนินงาน 

ดังนี้ 

ชนิด จำานวนเงิน (ล้านบาท) เกษตรกร (ครัวเรือน)

ข้าว ๑๙,๔๑๓.๑๔ ๑,๑๐๒,๒๕๐

ปาล์มน�้ามัน ๖,๐๗๘.๒๓ ๑,๖๔๕,๖๒๗

มันส�าปะหลัง ๗,๐๐๐.๙๗ ๕๔๘,๙๗๐

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๙๘๗.๖๒ ๓๓๙,๖๙๒

รวม ๓๓,๔๗๙.๙๖ ๓,๖๓๖,๕๓๙

	 	 ๓.๑.๒	 ด�าเนินมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร	

	 	 	 (๑)	 ข้าว	มีการด�าเนินโครงการ ดังนี้

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

คิดเป็นข้าวเปลือก ๑.๓๔ ล้านตัน มีการไถ่ถอน ๑๖๕,๓๗๐ ราย คิดเป็นข้าวเปลือก ๑.๐๔ ล้านตัน	

	 	 	 	 (๑.๒) โครงการสนิเชือ่เพ่ือรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร	มสีถาบนัเกษตรกรเข้าร่วม 

๑๔๓ ราย คิดเป็นข้าวเปลือก ๐.๘๕ ล้านตัน 

    (๑.๓) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก มีผู้เข้าร่วม

โครงการ ๒๖๑ ราย ปริมาณข้าวเปลือก ๓.๔๘ ล้านตัน โดยเริ่มชดเชยดอกเบี้ยแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

81รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 	 	 (๒)	 มันส�าปะหลัง	มีการด�าเนินโครงการ ดังนี้

    (๒.๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส�าปะหลัง มอบสินเชื่อให้แก่

เกษตรกร จ�านวน ๕๔๒ สัญญา วงเงิน ๗๒.๐๙ ล้านบาท 

    (๒.๒) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันส�าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่ม มอบสินเช่ือ 

ให้แก่สถาบันเกษตรกร ๒๖ สัญญา วงเงิน ๔๐๘.๔๐ ล้านบาท

	 	 	 (๓)	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	มีการด�าเนินโครงการ ดังนี้

	 	 	 	 (๓.๑)	 โครงการสินเ ช่ือเพื่อรวบรวมข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และสร ้างมูลค ่าเ พ่ิม 

โดยสถาบันเกษตรกร	มีการจ่ายเงินสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร จ�านวน ๑๗ สัญญา วงเงิน ๒๕๗.๘๐ ล้านบาท

	 	 	 	 (๓.๒) การชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก

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

มูลค่า ๑,๗๒๘.๙๙ ล้านบาท 

    (๓.๓) การให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และสร ้างมูลค ่าเพ่ิมโดย 

สถาบันเกษตรกร มีการจ่ายเงินสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร ๑๗ สัญญา วงเงิน ๒๕๗.๘๐ ล้านบาท

  ๓.๑.๓	 ดูแลสินค้าเกษตร	พัฒนากลไกตลาด	

และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นด�าเนินการ 

ส่งเสริมนโยบาย “พาณิชย์จังหวัดเป็นเซลล์แมนจังหวัด”  

เพือ่ส่งเสริมการขายสนิค้าในระดับพืน้ที ่และเกดิการแลกเปลีย่น

ซื้อขายสินค้าผลไม้กับสินค้าอื่นของจังหวัด โดยเกิดมูลค่า 

การค้าประมาณ ๖ ล้านบาท และเกิดการเชื่อมโยงตลาด 

และกระจายผลผลิตให ้แก่เกษตรกรผู ้ผลิตสินค ้า 

ทั้งในและนอกพื้นที่ทั่วประเทศ ปริมาณรวม ๑๘,๔๒๐ ตัน 

มูลค่าประมาณ ๔๙๐ ล้านบาท 

  ๓.๑.๔	 ขยายตลาดข้าวไทย โดยจัดคณะผูแ้ทน

การค้าเจรจาขายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ เช่น การเจรจาขยายตลาดสินค้าข้าว ณ สาธารณรัฐตุรกี 

และสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีซึง่ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจสนิค้าข้าวขาว และข้าวหอมมะล ิปรมิาณรวม ๑๑,๐๐๐ ตนั 

เกิดมูลค่าการค้า ๙๕.๖๐ ล้านบาท	 รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสขยายตลาดข้าวไทย  

ณ สาธารณรัฐอิรัก 

	 	 ๓.๑.๕	 ด�าเนินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต	 ฤดูการผลิต	

ปี	 ๒๕๖๒/๖๓ เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และจัดหาปัจจัยการผลิต 

ที่จ�าเป็น โดยมีการจ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ๙,๖๒๑.๔๙ ล้านบาท 

ส่งเสริมนโยบาย 
“พาณิชย์จังหวัด

เป็นเซลล์แมนจังหวัด” 
เกิดมูลค่าการค้า ๖ ล้านบาท

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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	 	 ๓.๑.๖	 แอปพลิเคชัน	WaterSMART	 (Water	 Sustainable	Management	Revolution	 in	

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

และเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์ซึง่ท�าให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึข้อมลูสถานการณ์น�า้ ความเหมาะสมของพืน้ที ่และสามารถ

ตัดสินใจวางแผนการบริหารจัดการน�้าทุกมิติ 

	 ๓.๒	 การลดต้นทนุและเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติท่ีเหมาะสมและไม่ก่อให้เกดิภาระการเงนิการคลงัของภาครฐั	

	 	 ๓.๒.๑	 ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช	 พันธุ ์สัตว์	 ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย การตรวจสอบ

เมล็ดพันธุ์ ๘,๒๓๑ ตัวอย่าง การผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสีให้แก่เกษตรกร ๑๒,๙๔๘ ราย  

และการพัฒนาศักยภาพศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑๐ ศูนย์

	 	 ๓.๒.๒	 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	 โดยได้ด�าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็น 

ช่างเกษตรท้องถิ่นและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจ�าท้องถิ่น ๔,๗๐๕ ราย

	 	 ๓.๒.๓	 ก่อสร้างแหล่งน�้านอกเขตชลประทานและส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�้า	

ในระดับไร่นา	โดยได้ก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ๔๔,๓๙๗ บ่อ

  ๓.๒.๔	 ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร	 ให้แก่เกษตรกร 

๓๔,๔๔๔ ราย

  ๓.๒.๕	 ส ่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตร

โดยได ้ พัฒนา เส ริมสร ้ า งทั กษะอาสาส มัคร เกษตร  

๖๒,๑๙๗ ราย

  ๓.๒.๖	 ส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่					ประกอบด้วย

การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ๔,๑๗๔ แปลง การพัฒนา 

คณุภาพดิน ๙๒,๒๐๑ ไร่ และการอบรมการจัดท�าบญัชต้ีนทนุ 

๔๐,๐๐๖ ราย

ส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ 
๔,๑๗๔ แปลง
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	 ๓.๓	 การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

	 	 ๓.๓.๑	 ด�าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร	 โดยได้พัฒนา 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร ๑๘๘,๖๗๓ ราย ในพื้นที่ ๑๑,๖๒๓ แห่งทั่วประเทศ

	 	 ๓.๓.๒	 ด�าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	 โดยได้พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร 

ปราดเปรื่อง ๕๑,๓๕๒ ราย

	 	 ๓.๓.๓	 จัดท�าแผนท่ีความต้องการใช้น�า้ของพชืด้วยเทคนคิการส�ารวจระยะไกล	โดยได้พฒันาแผนที่

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

LANDSAT-8 และดาวเทียม SENTINAL-2A ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของพืชเศรษฐกิจดังกล่าว 

	 ๓.๔	 การส่งเสรมิการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับสนิค้าเกษตร

	 	 ๓.๔.๑	 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยถ่ายทอด

เทคโนโลยีการท�าเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร ๑๒,๙๗๙ ราย 

ครอบคลุมพื้นที่ ๒๗,๘๖๓.๑๕ ไร่ และฟาร์ม ๔,๙๓๘ ฟาร์ม

 	 ๓.๔.๒	 ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	โดยการ 

อบรมเกษตรกรในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน  

๘๐๘ ราย และพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ ๑๒,๐๐๐ ไร่

	 	 ๓.๔.๓	 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	 โดยการอบรม 

ให้ความรู ้แก่เกษตรกรและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร 

สู ่มาตรฐาน ( Good Agricultural Practices: GAP)  

๒๒,๒๓๔ ราย พื้นที่ ๒๕๐,๐๔๐ ไร่ 

	 	 ๓.๔.๔	 ส่งเสริมเกษตรชีวภาพ	ประกอบด้วย การส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพืช แมลง และจุลินทรีย์ รวม ๒๐,๔๗๔ สายพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรให้แก่

เกษตรกร ๒,๓๘๔ ราย

	 	 ๓.๔.๕	 ส่งเสริมเกษตรแปรรูป	โดยมีการถ่ายทอดความรู้ แนะน�า และพัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ๓,๒๔๙ ราย การยกระดับการผลิตหม่อนไหม ๓,๐๐๐ ไร่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ๔ ผลิตภัณฑ์ และการผลิตสัตว์น�้าพันธุ ์หลักและขยายพ่อแม่พันธุ ์  

๓๑๙,๙๖๐ ตัว

	 	 ๓.๔.๖	 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร	 โดยมี SMEs  

และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงจากผลผลิตเกษตรปลอดภัย ๕๐ กิจการ  

และมีผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงได้รับการพัฒนา จ�านวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์

	 	 ๓.๔.๗	 ด�าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	 โดยการพัฒนาผู้ประกอบการ 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จ�านวน ๖๑ ราย สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ๑๘๘ ผลิตภัณฑ์

	 	 ๓.๔.๘	 ด�าเนินโครงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร	 โดยการส่งเสริมและพัฒนา SMEs  

ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เกษตรแปรรูป และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๘๐ ราย สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์ ๒๐ ผลิตภัณฑ์
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	 ๓.๕	 การดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท�ากิน	 แหล่งเงินทุน		

โครงสร้างพื้นฐาน	และปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ

	 	 ๓.๕.๑	 ด�าเนนิโครงการธนารกัษ์ประชารฐั	เพือ่แก้ไขปัญหาการบุกรกุท่ีดนิราชพสัด ุโดยได้ส�ารวจรงัวัด  

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

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

คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๕

	 	 ๓.๕.๒	 ด�าเนนิโครงการลดดอกเบีย้เงินกูแ้ละโครงการขยายเวลาช�าระหนีเ้งนิกู้ เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน 

จากภาระหน้ีสินให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการ 

ลดดอกเบีย้เงนิกู ้มเีกษตรกรผูไ้ด้รบัสทิธเิข้าร่วมโครงการ ๗๐๔,๔๙๕ ราย หนีเ้งนิกูค้งเหลอื ๑๔๘,๒๖๑.๙๕ ล้านบาท 

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

	 	 ๓.๕.๓	 ด�าเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	 ด�าเนินการสนับสนุนสินเช่ือให้แก่ชุมชน 

และเกษตรกรในชุมชนเพื่อน�าไปด�าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจของชุมชน โดยได้จ่ายสินเชื่อแล้ว ๓๔๑ แห่ง วงเงินรวม 

๙๒๙.๖๖ ล้านบาท

	 ๓.๖	 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ	

	 	 ๓.๖.๑	 ด�าเนินโครงการชุมชนไม้มค่ีา	คณะกรรมการ

บริหารแผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการ

ชุมชนไม้มีค่า ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน 

เป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่าครอบคลุมมิติท่ีเก่ียวข้อง ๖ มิติ 

ได้แก่ 

   (๑) การ วิ จั ยและพัฒนาการจั ดท� า 

ฐานข้อมลู/แอปพลเิคชนั ส�าหรบัประชาชนเพือ่ใช้ในการตดัสินใจ 

ปลูกไม้มีค่าบนพื้นที่ของตนเอง 

   (๒) การวิจัยและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน

การประเมินมูลค่าไม้เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

   (๓) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนการจัดการและการประเมินมูลค่าไม้ 

   (๔) การวิจัยด้านกฎระเบียบนโยบาย 

และนวัตกรรมทางการเงินการตลาด 

   (๕) การวิจัยพัฒนาเพื่อการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ 

   (๖) การวจัิยและพฒันาต้นแบบการพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการแปรรปู โดยมเีป้าหมาย

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

	 	 ๓.๖.๒	 ส่งเสริมวนเกษตร	 ด�าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

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

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยมีพื้นท่ีเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมระบบวนเกษตร 

๔๖,๑๒๓ ไร่ และเกษตรกรได้รับการอบรม ๔,๓๙๓ ราย

85รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๓.๗	 การส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

	 	 ๓.๗.๑	 ส่งเสริมการท�าปศุสัตว์	ประกอบด้วย 

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

พ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ ๑,๐๙๔,๒๕๔ ตัว	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเลี้ยงปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร ๑๓,๔๗๙ ราย การผลิต 

พชือาหารสตัว์ ๕๐,๗๖๐,๑๑๕.๗๐ กโิลกรมั การจดัศูนย์บริการ 

พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ แห่ง  

และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรผู ้เลี้ยงสัตว์ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๒๕ ราย

	 	 ๓.๗.๒	 เฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์ โดยมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ 

ทั้งนี้ มีตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ๓๑๖,๒๓๔ ตัวอย่าง และมีการจัดการ 

สวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งมีสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท�าหมัน ๑๙,๒๑๖ ตัว และมีสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

๕๗,๕๑๙ ตัว

	 ๓.๘	 การฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการรักษาทรัพยากร	

ทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

	 	 ๓.๘.๑	 ผลิตพันธุ ์ สัตว ์น�้า	 โดยการพัฒนา

และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ประกอบด ้วย การผลิตและปล ่อยลูกพันธุ ์ สั ตว ์น�้ า 

๕๗๒,๙๔๐,๐๐๐ ตัว การขุดลอกแหล่งน�้าด้วยเรือขุด  

และเคร่ืองจกัรกล ๑,๐๕๗,๓๗๗ ลกูบาศก์เมตร การก�าจดัวชัพชื 

เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งน�า้ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน การฟ้ืนฟทูรพัยากรประมง 

ในทะเลสาบสงขลา ๒๐ เขต และการบริหารจัดการ 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้า ๑๐ แห่ง

  ๓.๘.๒	 บรหิารจัดการประมงทะเลอย่างยัง่ยนื	

ด�าเนินการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากร  

และการประมงเพือ่ใช้ประกอบการประเมนิศักยภาพการผลติ

ของเรือประมง ๒,๙๕๙ ล�า

	 	 ๓.๘.๓	 ส่งเสริมอาชพีการเลีย้งสตัว์น�า้จดืโดยการส่งเสริมและพฒันาอาชีพด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้จืด 

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

ผลิตและปล่อย
ลูกพันธุ์สัตว์น้ำา 

๕๗๒,๙๔๐,๐๐๐ ตัว
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๔.	 การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว

	 ๔.๑	 การพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว

  ๔.๑.๑	 โครงการด้านการส่งเสรมิและสนบัสนนุอตุสาหกรรมการกฬีา	ด�าเนนิการท่องเท่ียวเชงิกฬีา	

(Sports	Tourism) มีการจัดแข่งขัน จ�านวน ๗ รายการ ได้แก่

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

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

สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ�านวน ๕๒,๒๓๙,๔๐๐ บาท 

   (๒) การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ Sisaket World Championship 2019 ระหว่างวันที ่

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

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

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

รายการ SAT Thailand Volleyball Invitation  

ระหว่างวนัที ่๒๐-๒๒ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ จงัหวดันครราชสมีา 

มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ ๒๑,๔๖๕ คน ชาวไทย ๑๘,๘๗๒ คน 

ชาวต่างชาติ ๒,๕๙๓ คน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

จ�านวน ๒๙๔,๙๖๘,๗๒๐ บาท 

   (๔) การแข่งขันรถจักรยานยนต์ 

รายการ โมโต จีพี ระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ณ จงัหวดับรุรีมัย์ มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ ๒๒๖,๖๕๕ คน  

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

   (๕) การแข่งขันวิ่งมาราธอน บุรีรัมย ์ มาราธอน เมื่อวันที่  ๙ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓  

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

สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ�านวน ๔๕๙,๐๑๐,๔๔๐ บาท

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

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

   (๗) การจัดกิจกรรมการสาธิตวิ่งเทรลและวิ่งถนน ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

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

ทั้งสิ้น ๖๕๐ คน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๑๐,๒๑๗,๐๓๖ บาท

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

มีรายการที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการแข่งขัน จ�านวน ๖ รายการ
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  ๔.๑.๒	 ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตโควิด-๑๙	 เพื่อสร้างความมั่นใจ 

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

เพ่ือสร้างการรบัรูแ้ละสร้างความเข้าใจในมาตรการ SHA ให้แก่ผูป้ระกอบการและเครอืข่ายในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

โดยมีสถานประกอบการประเภทโรงแรมและที่พัก สถานที่จัดประชุม และธุรกิจที่ เ ก่ียวข ้อง เข ้าร ่วม 

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

ฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA โดยเริ่มด�าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ผ่านช่องทาง 

www.thailandsha.tourismthailand.org รวมทั้งได้เปิดตัวคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค ๕ ภูมิภาค  

“Safety & Hygienic Road Trip” กระตุ้นให้เกิดการเดินทางทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ  

รวมถึงการเดินทางเพื่อประชุม อบรมและสัมมนา เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนท่องเท่ียว 

ตามแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

  ๔.๑.๓	 โครงการอาสาพาเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านกิจกรรมในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

ที่เส่ือมโทรมเพื่อท�าการฟื ้นฟู กระตุ ้นและส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมกันส่งกล้วยไม้ช้างกระกลับป่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑,๒๗๖ คน  

และสามารถสร้างการรับรู้ผ่านสื่อจ�านวน ๒,๑๓๐,๘๖๐ คน-ครั้ง

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

ใคร	ๆ	ก็เที่ยวได้ ขยายโอกาสทางการท่องเที่ยว 

ให้แก่คนไทยทีม่รีายได้ต�า่กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดอืน 

รวมทั้งคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทั้งเด็ก และคนชรา 

โดยจัดกิจกรรมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์

งานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานตักบาตรดอกไม้

ประเพณีช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมการท่องเท่ียว 

เพ่ือการเรียนรู้ ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า 

จากการด�าเนินโครงการสามารถสร้างการรบัรูส้ือ่ 

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

กิจกรรม จ�านวน ๗๐,๐๐๐ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

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

การท่องเที่ยวในวันธรรมดา สนับสนุนการจัดสัมมนาของกลุ่ม Corporate/SMEs Start up ผู้ประกอบการท่องเที่ยว  

สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟในวันธรรมดา โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการสนับสนุนการจัดการ 

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

ผ่านเว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand.com และ Facebook วันธรรมดาน่าเที่ยว สร้างการรับรู้  

จ�านวน ๙,๗๙๗,๑๙๓ คน-ครั้ง

  ๔.๑.๖	 พัฒนาพื้นท่ีต้นแบบด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

และใช้แนวทางการท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืในการกระจายรายได้เพือ่ยกระดบัและพฒันาคณุภาพชวีติของคนในท้องถิน่ 

ได้แก่ ๑) พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๒) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สร้างสรรค์ ๔) บรูณาการร่วมกบัทกุภาคีพฒันาขีดความสามารถในการบรหิารจดัการการท่องเท่ียว ๕) ส่งเสรมิมาตรฐาน 

การท่องเที่ยว ๖) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และ ๗) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ 

และกิจกรรมให้กับชุมชนและพื้นที่ โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

  	 (๑) ด�าเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล (Tourism  

for All) โดยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน 

และแหล่งท่องเทีย่ว ด�าเนินการในพ้ืนที ่เช่น พืน้ท่ีพเิศษเมอืงพทัยา 

จังหวัดชลบุรี พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

และพื้นที่พิเศษเลย จังหวัดเลย 

   (๒) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู ่ระดับสากล จัดท�าโครงการ 

สร้างและพัฒนาการสื่อความหมายในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยได้ 

พัฒนานักส่ือความหมายให้กับจังหวัดเพชรบุรี  ๕ ชุมชน 

ประจวบคีรีขันธ์ ๕ ชุมชน กระบี่ ๕ ชุมชน ให้สามารถถ่ายทอด

เรื่องราวให้แก่ผู้มาเยือนได้รับฟังและเป็นการยกระดับมาตรฐาน

การให้บริการด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

   (๓) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก  

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

เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

   (๔) ด�าเนินโครงการพัฒนาโรงแรมที่พักให้ได้มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Green Hotel) โดย ๑ ปีทีผ่่านมา ได้พัฒนามาตรฐาน Green Hotel ให้แก่ผูป้ระกอบการโรงแรมทีพ่กัในพ้ืนทีพ่เิศษ

เมืองพัทยา พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร 

   (๕) ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) โดยการยกระดับ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ๘๑ ชุมชน สามารถสร้างรายได้เสริมและสร้างอาชีพเสริมซึ่งก่อให้เกิด 

ผลประโยชน์ทางตรงแก่คนในชุมชนไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ คน 
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   ทัง้น้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ส่งผลให้นกัท่องเทีย่วสนใจเดนิทางท่องเทีย่ว 

ในประเทศเพิม่ขึน้ เป็นโอกาสในการดงึดูดให้นักท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วชมุชน โดยได้พฒันาเส้นทางท่องเทีย่ว 

เชื่อมโยงชุมชน ๒๐ เส้นทาง และมีบุคลากรจากภาคเอกชนของสมาคมท่องเที่ยวและสมาคมมัคคุเทศก์ 

เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ชุมชน

  ๔.๑.๗ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล	 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่ม ทั้งทางทฤษฎ ี

และการปฏิบัติ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและชลบุรี รวมถึงลงพื้นท่ีทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ 

และผู้สูงอายุในอีกหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี และระยอง

  ๔.๑.๘ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์ เครื่องหมายมาตรฐานการท ่องเที่ยวและโฮมสเตย	์

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นที่รู ้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 

เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 

การท่องเที่ยวไทย

  ๔.๑.๙ จัดอบรม	 “จิตอาสาบริการนักท ่องเที่ยว”	 ในพระราชพิธี เสด็จพระราชด�าเนิน	

เลียบพระนคร	 โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒		

จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเสริมสร ้างความรู ้  ความเข ้าใจเก่ียวกับการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร  

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น  

“จิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว” เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่รอรับเสด็จเมื่อวันที่  

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน

  ๔.๑.๑๐  เปิดตัว	 “เว็บแอปพลิเคชัน	

Thai	 Standard	 Boat	 เรือรับจ้างเพ่ือการท่องเท่ียว	

ได ้ รับการรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทย”		

โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชัน  

Thai Standard Boat ซึง่จะช่วยให้นกัท่องเทีย่วสามารถ

สืบค้น ตรวจสอบข้อมูลของเรือโดยสารท่องเที่ยว 

ที่ผ ่านมาตรฐานความปลอดภัยของเรือโดยสาร  

รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว

ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ข้อควรปฏิบัติ 

ในการโดยสารเรือความหมายของธงสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  

กองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

สภาพภูมิอากาศก่อนเดินทาง และข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือ 

นักท่องเที่ยว ซึ่งได้จัดท�าเป็น ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

  ๔.๑.๑๑  จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในพื้นที่/ภูมิภาค  

เพ่ือยกระดับคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถรองรับ 

นกัท่องเท่ียวทัง้ในด้านคุณภาพและปรมิาณ โดยมผู้ีประกอบการด้านท่ีพักนักเดนิทางในพืน้ท่ี เช่น จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

สงขลา พัทลุง และตรัง และมีผู ้เข้ารับการอบรม ๒๙๙ คน และผู ้สมัครเข้าร่วมโครงการที่พักนักเดินทาง  

Home Lodge ภาคใต้ ๑๓๓ คน

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

เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวให้เป็นพื้นท่ีท่องเที่ยวปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว โดยการสร้างองค์ความรู้ 

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและชุมชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น 

ด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบให้เป็นท่ีรู้จัก 

แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

  ๔.๑.๑๓		 พัฒนา	 ปรับปรุง	 และต่อยอดแหล่งท่องเที่ยว

และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้มีความน่าสนใจและทันสมัย	

รวมทั้งปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสร ้างคุณค่า 

และสร ้างความประทับใจแก ่นักท ่องเที่ ยว นัก เ รียน นัก ศึกษา  

และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชม โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- 

๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีประชาชนและนักท่องเท่ียวเข ้าเย่ียมชม 

แหล ่งท ่องเที่ยวและแหล ่งเรียนรู ้ทางศิลปวัฒนธรรม ประมาณ 

๗,๗๒๐,๐๐๐ คน

  ๔.๑.๑๔		 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เพ่ือให้บริการประชาชน ได้แก่ ๑) พัฒนาระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู ้ศิลปวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยี  

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

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

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

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

หนังสือพิมพ์ และวารสารออนไลน์

  ๔.๑.๑๕		 โครงการสร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัยเพือ่ต่อยอดทนุทางวัฒนธรรม	(4DNA) โดยสรา้งสรรค์

ผลงานการออกแบบที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ชลบุรี ราชบุรี 

และภูเก็ต และได้ชุดผลงานการออกแบบที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด จ�านวน ๓๓ ชุด

  ๔.๑.๑๖		 พัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยจัดท�าโครงการ

สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๓ ผลิตสื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ 

รายการ “ชุมชนสืบไทย” ออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง ๓๔ 

 ๔.๒	 การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด	

โดยจัดท�าโครงการบ�ารุงรักษาระบบบูรณาการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว	

๑๑๕๕	 ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย	์	

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

ใช้บริการคู่สายโทรศัพท์แบบ Digital (ISDN) 1 PRI (E1) และบริการ 

Network Internet พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับหน่วยงาน 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน ๓๗ แห่ง เพื่อเชื่อมต่อ 

กับศูนย์ปฏิบัติการ Call Center management CTI และสามารถ 

ใช้ระบบส�าหรับบริการ Call Center ประกอบด้วย ๑) IP PABX  

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

และ ๖) CTI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

91รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



๕.	 การพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า	 การบริการ	 และการลงทุน	
ในภูมิภาค

	 ๕.๑	 การส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหา	

สินค้าชายแดน

  ๕.๑.๑	 ผลักดนัการค้าชายแดนและผ่านแดน 

ได้ขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งเร่งรัดการเปิดด่าน 

เพื่อเสริมสร้างมูลค่าการค้าชายแดนให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สามารถ

สร้างมูลค่าการค้าชายแดนได้เป็นรวม ๑.๐๒ ล้านล้านบาท 

โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

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

ร่วมประชุมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ดังนี้

     (๑.๑)	 ชายแดนไทย-มาเลเซีย เร่งรัดก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากร 

สะเดาแห่งใหม่กับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม และด�าเนินโครงการเมืองยางพารา (Rubber City) รวมท้ังผลักดัน 

การขนส่งสินค้าของประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันสามารถขนส่งสินค้าผ่านด่านถาวร ๓ แห่ง ได้แก่  

ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านประกอบ และด่านสะเดา ณ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

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

อ�าเภอแม่สอด ตัง้แต่วนัที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมทัง้ได้ปรบัเกณฑ์มลูค่าการขนส่งสนิค้าผ่านด่านพระเจดย์ีสามองค์ 

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

     (๑.๓)	 ชายแดนไทย-สปป.	 ลาว แก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้า

บ้านนาหินโหง่น อ�าเภอนาตาล จังหวดัอบุลราชธาน ีส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถส่งออกสนิค้าโดยไม่ต้องขออนญุาต

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

สร้างมูลค่า
การค้าชายแดน

ได้เป็นรวม 
๑.๐๒ ล้านล้านบาท
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     (๑.๔)	 ชายแดนไทย-กมัพชูา เร่งรดัการเปิดใช้สะพานหนองเอีย่น-สตงึบท เป็นการช่ัวคราว 

เพื่อลดความแออัดการขนส่งสินค้าผ่านด่านบ้านคลองลึก

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

ของสาธารณรฐัประชาชนจีน กบัเมอืง Langson ของสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม (สาธารณรฐัสังคมนิยมเวยีดนาม-

สาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งมีปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และเจรจาเปิดด่านตงซิง  

ซ่ึงเป็นด่านใหม่มีชายแดนต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทย ให้สามารถข้ามแดน 

ผ่านสาธารณรัฐแห่งประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชาได้ 

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส่งผลให้การส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนสะดวกยิ่งขึ้น

   (๒)	 การจัดงานมหกรรมการค ้าชายแดน โดยจัดงานมหกรรมการค ้าชายแดน 

และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษมุกดาหาร-สะหวันนะเขต “สานสัมพนัธ์การค้า เชือ่มโยงสองฝ่ังโขง” ณ จงัหวดัมกุดาหาร  

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

มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดนราธิวาส สามารถเจรจาจับคู่ธุรกิจ ๒๐๑ คู่ เกิดมูลค่าการค้า ๘๒.๑๗ ล้านบาท

  ๕.๑.๒	 ด�าเนนิโครงการพธิกีารศลุกากรตรวจปล่อยของเป็นบางส่วน	ปัจจบุนัผูป้ระกอบการสามารถ 

ส่งข้อมูลใบขนสินค้าและช�าระภาษีอากรล่วงหน้าได้ รวมถึงสามารถรับสินค้าบางส่วนออกจากอารักขาศุลกากรได้ 

โดยไม่ต้องรอให้สินค้าเข้ามาครบถ้วนก่อน

	 ๕.๒	 การส ่ง เสริมธุ รกิจการค ้าปลีกพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Commerce)

	 	 ๕.๒.๑	 ด�าเนินโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน		

e-Commerce	 มีผู ้ประกอบการข้ึนทะเบียนในระบบ 

ตามโครงการฯ เพื่อน�าสินค้ามาจ�าหน่ายผ่านเว็บไซต์  

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

สร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

และกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ดังนี ้๑) ยอดจ�าหน่ายผ่านเวบ็ไซต์ฯ ๑๕.๑๙ ล้านบาท 

และ ๒) ยอดจ�าหน่ายแบบออฟไลน์ ๕๒.๕๙ ล้านบาท

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

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

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

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

จากทุกช่องทาง ๒๘๗,๒๑๘ ล้านบาท

 ๕.๓	 การปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการการน�าเข้าส่งออกสนิค้าบรเิวณด่านชายแดน	โดยน�าระบบตรวจสอบ 

ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์และกล้องวงจรปิด (x-Ray/CCTV) มาใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า  

ซ่ึงได้ติดตั้งและตรวจรับระบบ X-Ray แล้ว และอยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติส�าหรับการตรวจ 

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

เพื่อให้สามารถตรวจสอบสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้องแม่นย�าและเสริมสร้าง 

ความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า

สร้างรายได้
ให้กับประชาชน 
ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร
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๖.	 การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

	 ๖.๑	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับ	

การขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

	 	 ๖.๑.๑	 พัฒนาระบบขนส่งทางบก

	 	 	 (๑)	 โครงการทางหลวงพิเศษ

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑.	โครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง	(Motorway)	

สายพัทยา-มาบตาพุด	

ปัจจุบันด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 

ทั้งสายทางแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.	โครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง	(Motorway)	

สายบางปะอิน-สระบุรี-

นครราชสีมา

- งานโยธา ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๙๑ โดยได้มีการแบ่งออกเป็น  

๔๐ สัญญา ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ สัญญา 

- การร่วมลงทุนกับเอกชน	ให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างงาน 

ระบบการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว 

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคาดว่าจะลงนามในสัญญา 

ได้ภายในต้นปี ๒๕๖๔

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๖

๓.	โครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอ�า

- ความคืบหน้า อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบรูปแบบการด�าเนินโครงการ โดยจะประกาศเชิญชวน 

และคัดเลือกเอกชนภายในปี ๒๕๖๔ และด�าเนินการก่อสร้าง 

ในช่วงปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๙

๔.	โครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง

สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

- ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย 

ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕  

และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติด�าเนินโครงการในส่วนของงานโยธา

ช่วงต่อขยายเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร 

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๘

๕.	โครงการทางพิเศษสาย

พระราม	๓-ดาวคะนอง-วงแหวน

รอบนอกกรุงเทพมหานคร	

ด้านตะวันตก

- ความคืบหน้า ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๖.๓๗ (เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑.๓๘)

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๗

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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	 	 	 (๒)	 โครงการพัฒนารถไฟ

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑.	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู	่

ระยะที่	๑	จ�านวน	๗	สายทาง	

และรถไฟทางคู่สายใหม่	

จ�านวน	๒	สายทาง

- โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๕ โครงการ ระยะทางรวม ๗๐๐ กิโลเมตร

- โครงการที่อยู่ระหว่างประกวดราคา ๒ โครงการ ระยะทางรวม ๖๗๘ กิโลเมตร

๒.	โครงการความร่วมมือระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	ในการพัฒนาระบบ

รถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง

ภูมิภาค	ช่วงกรุงเทพมหานคร-

หนองคาย	(ระยะที่	๑	ช่วง

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา)

-	งานโยธา มีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๑๔ สัญญา  

ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒ สัญญา และได้ลงนามสัญญางานโยธาแล้ว 

๕ สัญญา ทั้งนี้ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

ช่วงภาชี-นครราชสีมา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๘

๓.	โครงการรถไฟความเร็วสูง

เชื่อม	๓	สนามบิน

- ระยะที่	๑	(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) การรถไฟแห่งประเทศไทย 

อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการรื้อย้าย 

สาธารณูปโภคและกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ากัด 

และพันธมิตรอยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด มีก�าหนดเปิดให้บริการ

ในปี ๒๕๗๐

- การร่วมลงทุนกับเอกชน	อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

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

ศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ

๔.	โครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม	ช่วงศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย-มีนบุรี	

(สุวินทวงศ์)

- งานโยธา ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๗๒.๔๗ 

- งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

อนุมัติให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost  

โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงานโยธาฯ ส่วนตะวันตก  

และงานระบบรถไฟฟ้าทั้งเส้นทาง ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย 

อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

- ก�าหนดเปิดเดินรถ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗

๕.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	

ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย

- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ระหว่างจัดจ้างส�ารวจอสังหาริมทรัพย์

- งานโยธา อยู่ระหว่างผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า 

- การร่วมลงทุนกับเอกชน	อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

- ก�าหนดเปิดเดินรถ เดือนกันยายน ๒๕๖๙
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โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๖.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู	

ช่วงแคราย-มีนบุรี

- ความคืบหน้า ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๖๖.๐๕ (เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๔๑) 

- งานโยธา	ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๘๔.๗๙

- งานระบบ	ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๗๖.๐๖

- ก�าหนดเปิดให้บริการ เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๗.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง	

ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง

- งานระยะที่	๑ ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๖๘.๐๐ (เร็วกว่าแผนร้อยละ ๖.๙๙)

- งานโยธา	ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๗๗.๕๖

- งานระบบ	ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๗๕.๔๔ 

- ก�าหนดเปิดให้บริการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๘.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	

ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

- งานโยธา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด�าเนินงานก่อสร้างงานโยธา 

ของโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา

- งานจัดกรรมสิทธิ ์อยู่ระหว่างการจัดจ้างส�ารวจอสังหาริมทรัพย์

- งานระบบ ที่ปรึกษาโครงการฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานการศึกษา 

และวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 

และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นปัจจุบัน 

- ก�าหนดเปิดเดินรถ เดือนมีนาคม ๒๕๗๐

	 	 	 (๓)	 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑.	โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย	
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ	
จังหวัดเชียงราย

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

๒.	โครงการศูนย์การขนส่ง
ชายแดนจังหวัดนครพนม

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

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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	 	 ๖.๑.๒	 การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ

โครงการ ผลการดำาเนินงาน

๑. โครงการก่อสร้าง 

ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา

- ความคืบหน้า ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- กำาหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๔

๒. โครงการก่อสร้างทางวิ่ง  

เส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ความคืบหน้า คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- กำาหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๗

๓. โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

ดอนเมือง ระยะที่ ๓

- ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการจัดท�าขอบเขตของงาน  

(Terms of Reference: TOR) และจ้างที่ปรึกษาในการบริหารโครงการ

และควบคุมการก่อสร้าง

- กำาหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๗๐

	 	 ๖.๑.๓	 พัฒนาระบบขนส่งทางน�้า

	 	 	 (๑)	 โครงการพัฒนา

ท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	๓	เพื่อให้สามารถ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้า 

ของประเทศ โดยมีท่าเทียบเรือที่รองรับ 

การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 

เ พ่ิมขึ้น และเป ็นการสนับสนุนการเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ที่ส�าคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

โดยงานก่อสร ้างโครงการฯ (ส ่วนที่  ๑)  

งานก่อสร้างทางทะเล ได้ผู้รบัจ้างแล้ว ขณะนี้ 

อยูร่ะหว่างการสรรหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ 

(ส่วนที่ ๒) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ 

ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค

	 	 	 (๒)	 โครงการพฒันาท่าเทยีบเรอืชายฝ่ัง	(ท่าเทยีบเรอื	A)	ทีท่่าเรอืแหลมฉบงั เป็นการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งทางน�้า 

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

	 	 	 (๓)	 โครงการพฒันาศูนย์การขนส่งตูส้นิค้าทางรถไฟ	(Single	Rail	Transfer	Operation)	

ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	 ระยะที่	 ๒	 โดยเปล่ียนรูปแบบการขนส่งทางถนนมาสู่การขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การขยายตัวของการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่างสถานีบรรจุแยกกล่องที่ลาดกระบัง-ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งช่วยลด 

ภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งโดยรวมของประเทศด้วยการพัฒนาศักยภาพระบบโลจิสติกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

ขออนุมัติด�าเนินการประกวดราคาใหม่
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	 ๖.๒	 การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง

	 	 ๖.๒.๑	 ด�าเนนิโครงการพฒันาท่าเรอืโดยสารสาธารณะเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการให้บรกิารท่าเรอื

โดยสารสาธารณะในแม่น�้าเจ้าพระยา	 เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และบ�ารุงรักษา  

ท่าเรือในแม่น�้าเจ้าพระยาให้ได้มาตรฐานปลอดภัย และยกระดับการให้บริการ ปัจจุบันได้พัฒนาและปรับปรุง 

ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือราชินี และท่าเรือสาทรแล้วเสร็จ 

	 	 ๖.๒.๒	 แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม	 ๒	 ได้น�าแนวทางการบริหารจัดการ 

การจราจรของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างในพื้นท่ีการจราจรหนาแน่น ๖ มิติ มาปรับใช้กับโครงการก่อสร้าง 

บนถนนพระราม ๒ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บริหารและบูรณาการสั่งการเพื่อควบคุม 

การจราจรแบบ Realtime การปรับเปลี่ยนเวลาอนุญาตรถบรรทุกเข้า-ออกพื้นท่ี การก�าหนดแผนงานก่อสร้าง 

ที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้ชัดเจน การก�าหนดแผนงานก่อสร้างกับโครงการที่ใช้พื้นที่ร่วมกันให้ด�าเนินการ 

ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั การประชาสมัพนัธ์สร้างการรบัรูแ้ผนการด�าเนนิโครงการ และการบูรณาการการด�าเนนิงาน 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๖.๒.๓	 ปรับปรุงและเพ่ิมช่องเก็บค่าผ่านทางพเิศษเฉลมิมหานคร	ด่านเกบ็เงนิค่าผ่านทางพิเศษสขุมุวทิ	

เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการระบายปรมิาณจราจรทีต่ดิขดับรเิวณหน้าด่านฯ และปรบัปรงุบรเิวณทีม่สีภาพการจราจร

ติดขัดให้บรรเทาลง โดยปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฯ ๓ ช่องจราจรเดิม และเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฯ 

ใหม่อีก ๒ ช่องจราจร รวมเป็น ๕ ช่องจราจร รวมทั้งปรับปรุงระบบระบายน�้าของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเดิม  

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

จงัหวดัขอนแก่น	คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกได้มมีตเิมือ่วนัที ่๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ รบัทราบผลการศกึษา 

ความเหมาะสมโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที ่๑) ก่อสร้างระบบรางเบาสายเหนอื-ใต้ ต้นแบบในเมอืงภมิูภาค 

จังหวัดขอนแก่น รวมถึงโครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางน�าร่องสายสีแดง  

(ส�าราญ-ท่าพระ) แล้ว และจะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

	 	 ๖.๒.๕	 โครงการจ้างทีป่รกึษาจดัท�าแผนพฒันา	

ระบบการจัดการจราจรเป็นพื้นที่	 ได้ติดตั้งและเปิดใช้

สัญญาณไฟจราจรเพื่อจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่าง ๆ 

มากกว่า ๕๐๐ ทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ 

การน�าระบบการจราจรเป็นพื้นที่มาใช้จะท�าให้จังหวะ

สัญญาณไฟจราจรมีความสอดคล้องกับปริมาณจราจร 

ในทุกช่วงเวลาและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด

	 	 ๖.๒.๖	 โครงการหมอรถ	 โครงการหมอคน	

และโครงการหมอถนน	 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้

รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เช่น ผู้ได้รับบาดเจ็บ รถจอดเสีย  

ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น 

	 	 ๖.๒.๗	 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ เขตเมืองด้วยมาตรการเตรียมการ	

ก่อนเข้าฤดูฝนด้วยจิตอาสา โดยขุดลอกท่อระบายน�้าและท�าแก้มลิงในพื้นท่ีฝั ่งเหนือของกรุงเทพมหานคร 

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

บนถนนศรีนครินทร์ ถนนบางนา-ตราด ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน และร่วมกับหน่วยต่าง ๆ  

ในการขุดลอกคูคลองท่อระบายน�้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน

	 ๖.๓	 การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

	 	 ๖.๓.๑	 ส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 B10 โดยส่งเสริมเช้ือเพลิงชีวภาพจากไบโอดีเซล 

ทีผ่ลติจากน�า้มนัปาล์มดิบ ซึง่เป็นการช่วยเหลอืเกษตรกรจากการซ้ือปาล์มดิบในปรมิาณมากข้ึน ยกระดบัราคาปาล์มดิบ 

และสร้างเสถียรภาพราคาให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ท้ังนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศก�าหนดลักษณะ 

และคุณภาพของน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10  

และก�าหนดให้ราคาขายปลกีน�า้มนัดีเซลหมุนเรว็ 

B10 ถูกกว่าน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B7 อยู ่ที่  

๒ บาทต่อลิตร ทั้งน้ี ปริมาณการจ�าหน่าย 

น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 ตั้งแต่วันที่  ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถงึวนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

รวม ๒,๕๖๐.๙๗๘ ล้านลิตร (ในปี ๒๕๖๓  

เฉลี่ยอยู่ที่ ๑๒.๑๕ ล้านลิตรต่อวัน)

เปิดใช้
สัญญาณไฟจราจร 

มากกว่า 
๕๐๐ ทางแยก
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ตรึงค่า Ft 
อยู่ที่ ๑๑.๖๐ สตางค์ต่อหน่วย 

ทำาให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๖๓๖๙ บาทต่อหน่วย

	 	 ๖.๓.๒	 ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก	 โดยมีการใช้เศษวัสดุเหลือใช ้

ทางการเกษตรมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการผลิตและใช้พลังงานทดแทนตามเป้าหมาย 

และประชาชนมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างรอการประกาศเปิดยืน่ข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนฯ 

แบบ Quick win ซ่ึงจะออกประกาศรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการฯ ภายหลงัจากคณะรฐัมนตรอีนมุตัเิหน็ชอบแผนพฒันา

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

	 	 ๖.๓.๓	 ด�าเนินโครงการสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งและเพื่อการเกษตร	 ส่งเสริมการติดตั้ง 

ระบบสบูน�า้พลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกรในพืน้ทีภ่ยัแล้งและพืน้ทีช่นบทห่างไกล โดยใช้กลไกเงนิกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

	 ๖.๔	 การยกระดบัโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลงังาน

ให้มีความทันสมัย	ทั่วถึง	เพียงพอ	มั่นคง	และมีเสถียรภาพ

	 	 ๖.๔.๑	 ปรบัอตัราค่าไฟฟ้าผันแปรอตัโนมตั	ิ(Ft)	

ในช่วงสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีแนวโน้ม 

ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

หรือค่า Ft ปรับเพิ่มขึ้น หรือช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมีความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย 
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ด้านไฟฟ้าและค่าครองชีพของประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานได้มีแนวทางในการบริหาร 

จัดการเพ่ือคงค่า Ft ไม่ให้ปรับเพิ่มข้ึน โดยการน�าเงินค่าใช้จ ่ายจากการก�ากับการลงทุนที่ต�่ากว่าแผน 

และจากการก�ากับฐานการเงินของการไฟฟ้ามาใช้ในการบริหารจัดการค่า Ft เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน	

โดยให้ตรึงค่า Ft อยู่ที่ ๑๑.๖๐ สตางค์ต่อหน่วย รวม ๕ รอบติดต่อกันโดยไม่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่รอบเดือน

มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒ จนถึงรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทเท่ากับ  

๓.๖๓๖๙ บาทต่อหน่วย

	 	 ๖.๔.๒	 ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน	 ครั้งท่ี	 ๓๗	 (The	 37th	 ASEAN	 Minister		

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

สรุปสาระส�าคัญจากการประชุมฯ ได้ ดังนี้

   (๑) ด้านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน ได้มีการยืนยันการเพิ่มปริมาณการซ้ือขายไฟฟ้า 

[โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ประเทศไทย  

และประเทศมาเลเซีย] จาก สปป. ลาว ผ่านประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียท่ีปริมาณสูงสุด ๓๐๐ เมกะวัตต์  

เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

   (๒) ด้านพลังงานทดแทน รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนได้ร่วมผลักดันการก�าหนดศักยภาพ 

แหล ่งพลังงานทดแทน การส ่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และการจ ้างงานในด ้านพลังงานทดแทน  

รวมทั้งการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนตามเป้าหมายของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

   (๓) ด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้สามารถ 

ลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๓ และร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๗๓ เทียบกับปีฐาน ๒๕๔๘  

ทั้งนี้ อาเซียนสามารถลดความเข้มการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ ๒๔.๔ 

   (๔) ด้านโครงข่ายท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ มีการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซในอาเซียน 

กว่า ๓,๖๗๓ กิโลเมตร ใน ๖ ประเทศ ๑๓ จุดเช่ือมโยงผ่านแดน และมีศักยภาพรองรับก๊าซธรรมชาติ 

กว่า ๓๖.๕ ล้านตันต่อปี โดยมีสถานีเปลี่ยนสภาพก๊าซธรรมชาติ ๘ แห่ง
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   (๕) การสร้างศักยภาพของอาเซียนในการพัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานต่าง	 ๆ  

ตามการคาดการณ์การเติบโตของโรงไฟฟ้าถ่านหินภายในปี ๒๕๘๓ แนวทางการสนับสนุนเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 

และการผลักดันการจัดตั้งศูนย์องค์ความรู้ด้านถ่านหินอาเซียน

   (๖) การสนับสนุนจากทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ	 (International	 Energy	

Agency:	 IEA) ในการผลักดันประเด็นส�าคัญด้านพลังงานในอาเซียน โดยภูมิภาคอาเซียนจ�าเป็นต้องม ี

การปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านจากยุคพลังงานที่เน้นการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล 

   (๗) ความร่วมมือด้านพลังงานกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ		

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

ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ASEAN-IRENA เพื่อสนับสนุนให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน 

เป็นร้อยละ ๒๓ ในปี ๒๐๒๕

   (๘) การส่งเสริมความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและการพัฒนานวัตกรรมส�าหรับรองรับ 

ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด

   (๙) การประชมุรฐัมนตรอีาเซยีน+๓	ด้านพลงังาน	ครัง้ท่ี	๑๖ เป็นการประชุมระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ กับคู่เจรจาอีก ๓ ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น) 

ซึ่งมีกรอบความร่วมมือหลัก ๓ ด้าน คือ ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านตลาดน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ  

และด้านพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน

   (๑๐) การประชุมรฐัมนตรเีอเชยีตะวนัออกด้านพลงังาน	ครัง้ที	่๑๒ เป็นการประชมุระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ กับคู่เจรจาอีก ๘ ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี  

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศนิวซีแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐรัสเซีย)  

ซึ่งมีกรอบความร่วมมือหลัก ๓ ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า  

และด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยที่ประชุมฯ ได้เน้นย�้าถึงความคืบหน้าในการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ 

สาขาการด�าเนินงาน ๓ สาขา ได้แก่ ประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง  

และพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทางเลือก

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

กฎหมายรองรับที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรของรัฐ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหากรณีสถานการณ์ราคา 

น�้ามันเชื้อเพลิงตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงและกระทบต่อราคาปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงหรือกรณีที่น�้ามันเชื้อเพลิง

ขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ

	 	 ๖.๔.๔	 ประมูลซื้อน�้ามันปาล์มดิบเพ่ือน�าไปผลิตไฟฟ้า	 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

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

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

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องซื้อผลปาล์มน�้ามัน ณ อัตราน�้ามันร้อยละ ๑๘ จากเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามัน

ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปริมาณและราคาที่ได้จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย 

	 	 ๖.๔.๕	 ขยายระบบท่อขนส่งน�้ามันไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขนส่งน�้ามันและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในการส�ารองน�้ามันทางยุทธศาสตร์

ไว้ในคลังศูนย์จ่ายน�้ามันตามแนวท่อ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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	 	 ๖.๔.๖	 ด�าเนินโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว		

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

   (๑) การช่วยเหลือกลุ่มร้านค้าหาบเร่	 แผงลอยรายย่อย โดยยังคงให้ส่วนลดค่าก๊าซ LPG  

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

ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๑ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

   (๒) การช่วยเหลือโดยให้ส่วนลด	

ค ่าซื้อก ๊าซหุงต ้ม	 LPG	 ๑๐๐ บาทต ่อคนต ่อเดือน  

ให้แก่ผู ้มีรายได้น้อยที่เป็นกลุ ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอย  

ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู ้ ท่ีเคยได้รับสิทธิซื้อ 

ก๊าซหุงต้มเดิม (๘๘,๑๘๙ ราย) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถงึวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ และเมือ่วนัท่ี ๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้เห็นชอบการขยาย

ระยะเวลาการช่วยเหลือต่อไปจนถงึวันท่ี ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๓ 

นอกจากนี ้ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 

ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) จึงได้ขยายเวลาการช่วยเหลือ 

ส่วนลดค่าซ้ือก๊าซหงุต้ม LPG ต่อไปจนถงึเดอืนกันยายน ๒๕๖๓

	 	 ๖.๔.๗	 แก้ปัญหาของผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 (Small	 Power	 Producer:	 SPP)	 ชีวมวล		

โดยการออกนโยบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กชีวมวล ให้สามารถเลือกรูปแบบ 

ของการรบัซือ้ไฟฟ้าจากระบบส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) เป็นรูปแบบอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงทีต่ลอดอายโุครงการ 

(Feed-in Tariff: FiT) ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารสภาพคล่องของโครงการได้มากยิ่งขึ้น 

	 ๖.๕	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าประปา

	 	 ๖.๕.๑	 ด�าเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก	ครั้งที่	๙	เป็นการมุ่งเน้นงานระบบประปา

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

นครหลวงให้เกดิความมัน่คงและสามารถรองรบักบัสถานการณ์/วกิฤตการณ์ต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้ทนัท่วงที

	 	 ๖.๕.๒	 ด�าเนนิโครงการขยายการให้บรกิารน�า้ประปาอย่างทัว่ถึง	เพยีงพอ	และม่ันคง	เพือ่ให้บรกิาร 

ประชาชนที่ยังไม่มีน�้าประปาใช้ในพื้นที่ห่างไกลและมีความหนาแน่นของประชากรน้อย นอกเหนือไปจาก 

การวางท่อจ่ายน�า้ตามโครงการปรบัปรงุกจิการประปาแผนหลกั ท้ังนี ้ได้ก่อสร้างวางท่อประปาแล้วเสรจ็ รวมระยะทาง 

๔๐.๑๑๖ กิโลเมตร

ให้ส่วนลด
ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม LPG 

แก่ผู้มีรายได้น้อย 
๘๘,๑๘๙ ราย
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	 	 ๖.๕.๓	 ด�าเนนิโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน�า้		

ค่าย้ายแนวท่อผลกระทบจากแผนงานบูรณาการพัฒนา

พืน้ทีเ่ขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก	และโครงการปรบัปรงุ

เส้นท่อ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนและการดูแลแก้ไขภายใต้การมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน โดยการช่วยเหลอืประชาชน

ในพื้นที่ห่างไกลท่ียังไม่มีน�้าประปาใช้หรือมีน�้าประปาใช ้

แต่ยังไม ่เพียงพอและทั่วถึง ให ้สามารถเข ้าถึงบริการ

น�้าประปาอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ 

การพัฒนาผังเมือง

 ๖.๖	 การแก้ปัญหาระบบระบายน�้าและระบบ

บ�าบัดน�้าเสีย

	 	 ๖.๖.๑	 ด�าเนนิโครงการก่อสร้างศนูย์บรหิาร

จัดการคุณภาพน�้า	เพื่อลดปริมาณความสกปรกของน�้าเสีย 

ที่ระบายลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะและรักษาสภาพแวดล้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพดี จ�านวน ๓ แห่ง ดังนี้

   (๑) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

จงัหวดัสมทุรปราการ อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 

ร้อยละ ๖๐

   (๒) เทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ จงัหวดั

นครปฐม อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า ร้อยละ ๒๕ 

   (๓) เทศบาลต�าบลบางปลา จังหวัด

สมทุรสาคร (แห่งที ่๒) อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 

ร้อยละ ๕๐

	 	 ๖.๖.๒	 ด�าเนนิโครงการก่อสร้างและเพิม่ประสิทธภิาพระบบรวบรวมน�า้เสยี	ซึง่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่บริการและเป็นการลดปริมาณ

ความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะได้ จ�านวน ๒ แห่ง ดังนี้

   (๑) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า ร้อยละ ๑๐

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

เตรียมเข้าพื้นที่ด�าเนินการ

ขยายการให้บริการ
น้ำาประปาอย่างทั่วถึง 

ได้มาตรฐาน 
และสอดคล้องกับ

การพัฒนาผังเมือง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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๗.	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ

	 ๗.๑	 การรกัษาคลืน่ความถ่ีและสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม	อนัเป็นสมบตัขิองชาตใิห้เกดิประโยชน์	

แก่ประเทศชาติและประชาชน	และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ	5G

	 	 ๗.๑.๑	 ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศ	 (โครงการเน็ตประชารัฐ) เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเชื่อมต่อโครงข่าย 

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

บริหารจัดการการขอเชื่อมและใช้อุปกรณ์ (MDES Open Access: MDES-OA) เพื่อรองรับการขอเชื่อมต่อโครงข่าย 

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

การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ (Reference 

Access Offer: RAO) ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ยื่นเรื่อง 

ขอเชื่อมต่อ จ�านวน ๘ ราย และมีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ยืนยัน 

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

การให้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิดได้อนุมัติให้เช่ือมต่อ 

ทัง้  ๖ ราย โดยมผีูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมท�าสญัญาและเปิดให้บรกิาร

ประชาชนแล้ว ๔ ราย ประชาชนใช้บริการแล้ว ๒๔๒,๙๑๗ ครัวเรือน ทั้งนี้ 

ในส่วนของการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจ�าหมู่บ้านละ ๑ จุด 

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

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 	 ๗.๑.๒	 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข ่ายอินเทอร ์ เน็ตระหว ่างประเทศสู ่การเป ็นศูนย ์กลาง	

การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Digital	Hub)

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

และติดต้ังอุปกรณ์ตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม ๑๕๑ สถานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์ 

ให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

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

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

เพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมแล้ว เมือ่วนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ และกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมได้อนญุาตให้ 

บมจ. กสท โทรคมนาคม ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น�้าระหว่างประเทศแล้ว  

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

ทั้งนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องลดอัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศจากการใช้งานระบบเคเบิลใต้น�้า 

ระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การด�าเนินการของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าบริการที่บริษัทใช ้

ในปีทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ใช้สทิธิการใช้งาน ซึง่ขณะนี ้บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้น�าสทิธคิวามจท่ีุได้รบัอนญุาตเปิดใช้งาน 

แล้ว จ�านวน 960 Gbps เพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

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



   (๓) บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ตอบรับการเข้าร ่วมลงทุนของระบบเคเบิลใต้น�้า  

ASIA Direct Cable (ADC) อย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงก่อสร้างและบ�ารุงรักษาระบบ  

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

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

ภายหลังลงนาม จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒ เดือน โดยจ�าเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ  

๒ เดือน จึงจ�าเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

	 	 ๗.๑.๓	 ด�าเนินโครงการแผนการทดสอบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน		

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

โดยบริษทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) เป็นหน่วยงานหลัก

ในการประสานงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ตอบสนอง 

กับความต ้องการของอุตสาหกรรมเป ้าหมาย 

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) มากข้ึน โดยปัจจุบัน 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วม 

ลงนามกบัพนัธมติร ๔ ราย และอยูร่ะหว่างการปรบัปรุง 

แผนการด�าเนินงานให ้สอดคล้องกับคลื่น 5G  

ย่านความถี่ 26.4-26.8 GHz โดยใช้ Enterprise 5G

	 	 ๗.๑.๔	 ด�าเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ต

สาธารณะสู่ชุมชน	 (๑๐,๐๐๐	 จุด)	 ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

ความเรว็สงู จ�านวน ๑๐,๐๐๐ จุดทัว่ประเทศ ผ่านส่ือสญัญาณ 

โครงข่ายใยแก้วน�าแสงทีค่วามเรว็ไม่น้อยกว่า 100/50 Mbps  

และผ่านสื่อสัญญาณดาวเทียมที่ความเร็วไม ่น ้อยกว่า  

4/2 Mbps

  ๗.๑.๕	 ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	

บริการอินเทอร ์เน็ตไร ้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ	

(Free	Wi-Fi)	ให้บริการระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน 

(Smart Sign On) แก่ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการรายเดิม 

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๑๓ เดือน โดยมียอดลงทะเบียน ๘๙๒,๒๐๙ ราย และยอดเข้าใช้งาน  

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

และบริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

จำานวน ๑๐,๐๐๐ จุด
ทั่วประเทศ
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	 ๗.๒	 การพัฒนาการอ�านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ	 การค้า	 การน�าเข้าส่งออก	 และโลจิสติกส์	

ในรูปแบบดิจิทัล

	 	 ๗.๒.๑	 ด�าเนินโครงการพฒันาระบบคลาวด์กลางภาครฐั		

(Government	 Data	 Center	 and	 Cloud	 service:	 GDCC)		

เพือ่ให้มรีะบบกลางในการให้บรกิาร Cloud Service ส�าหรบัหน่วยงาน 

ภาครัฐที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานโอนย้ายข้อมูล

ขึ้นระบบ GDCC แล้ว จ�านวน ๙๕ หน่วยงาน ๒๕๘ ระบบ คิดเป็น  

๑,๓๐๕ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine: VM)	

	 	 ๗.๒.๒	 ด�าเนินโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารด้านศลุกากรด้วย	Blockchain	&	TradeLens	

ซึ่งเป็นการโยกย้ายกระบวนการน�าเข้าและส่งออกสินค้าเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถท�าธุรกิจได้

คล่องตัวและได้รบัการบรกิารด้วยความสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ โดยได้มกีารใช้งานน�าร่องทีส่�านกังานศลุกากรท่าเรอื

แหลมฉบังเป็นระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

	 ๗.๓	 การส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย	

ทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด

	 	 ๗.๓.๑	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างย่ังยืน	 (Thailand	 e-Commerce		

Sustainability)	ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ด�าเนนิงานร่วมกับหน่วยงานเครอืข่าย เช่น กรมกิจการสตร ี

และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ด้านพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์ ส่งผลให้ชมุชนสามารถขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ได้แล้วทัง้สิน้ ๑๒ ชมุชน และยกระดบั

สินค้าชุมชนเพื่อขายออนไลน์ไปแล้วกว่า ๓๘ สินค้า โดยการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนได้ด�าเนินการท้ังในรูปแบบ 

การลงพื้นที่และการใช ้เครื่องมือออนไลน์ (โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙) นอกจากนี้  

ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ร ่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  

ในการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา 

และประชาชน รวมประมาณ ๒,๐๐๐ คน เพือ่ให้มทีกัษะและองค์ความรูท้ีร่องรบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม

และภาคธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

   นอกจากนี้ โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืนได้เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการสินค้าและสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ๓ กิจกรรม  

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

และบริการชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium  

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

อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาแรงงานที่เป็นนักเรียนนักศึกษาให้เป็นก�าลังแรงงานดิจิทัล

ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาโมเดลชุมชนต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าและบริการชุมชน 
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ในรูปแบบของการใช้เครื่องมือทางออนไลน์ ๒) การมองภาพในอนาคต	(Foresight)	ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์		

และด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในการวางแผนการตลาดและก�าหนดกลยุทธ์

การขับเคลื่อนธุรกิจให้มีโอกาสเติบโตผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๒ พบว่า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น และการจัดท�าข้อมูล 

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

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

จะมีมูลค่า ๔,๐๒๗,๒๗๘ ล้านบาท และ ๓) การสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์		

มั่นคงปลอดภัย	 ผ่านสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ (Internet for Better Life) ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ  

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

ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มียอดการเข้าชมสะสม ๒,๐๐๖,๓๐๐ ราย การเข้าชม 

และการเข้ามามีส่วนร่วม ๙๐,๒๒๑ ราย

	 	 ๗.๓.๒	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ	 SMEs	 มีสินค้าและบริการได้รับ 

การพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๐๒,๐๐๔ ผลิตภัณฑ์ ผู ้ประกอบการได้รับการส่งเสริม 

การค้าตลาดออนไลน์ ๕๒,๑๕๐ ราย และมียอดจ�าหน่าย 

ผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ๓๒๕ ล้านบาท

	 	 ๗.๓.๓	 ด� า เนิ น โครงการ เพิ่ มศั กยภาพ	

ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย	 Digital	 Maketing	 โดยม ี

ผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการท�าธุรกิจออนไลน์ 

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

ผูป้ระกอบการรายเดิมทีไ่ด้รับการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในด้านทีจ่�าเป็น ๑,๖๗๔ ราย เช่น การเพิม่ช่องทางออนไลน์ 

การท�า Digital Marketing และมีผู้ประกอบการท่ีได้รับการเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการท�าธุรกิจออนไลน์ด้วย  

Digital Marketing Plan ๖๔๔ ราย

ผู้ประกอบการ
ได้รับการส่งเสริม

การค้าตลาดออนไลน์ 
๕๒,๑๕๐ ราย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๕
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๘.	 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัยและพัฒนา		
และนวัตกรรม

	 ๘.๑	 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัย	

และพัฒนา	และนวัตกรรม

  รัฐบาลได้ด�าเนินการในหลายด้านเพื่อพัฒนา

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อความก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็น 

และมีกลไกด�าเนินการที่บูรณาการทั้งระบบ เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า 

ให ้ มีขีดความสามารถในการแข ่งขันที่สู งขึ้น  ได ้แก ่  

๑) บริหารจัดการพื้นที่ให้เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์

เช ่น (๑) พัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

โดยพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อมทางด้านการเกษตรเพื่อเป ็นการเกษตรอัจฉริยะ  

(๒) บริหารจัดการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชเพื่อเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลของโลกและถ่ายทอดความรู้  

และ (๓) สร้างศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการในการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 

การเกษตร วทิยาศาสตร์ชวีภาพ การอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื และความหลากหลายทางชวีภาพด้านแมลงทีเ่กีย่วข้องกบั 

การเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ๒) สร้างพื้นฐานแห่งการพัฒนา เช่น (๑) ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ให้เข้มแข็ง โดยควบคุมคุณภาพตั้งแต ่

ขั้นตอนการวิจัยจนถึงกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (๒) วิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน 

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โดยด�าเนินงาน 

ผ่านสถาบนัอดุมศกึษาในรปูแบบเครอืข่าย จ�านวน ๙ เครอืข่าย 

ทั่ วประเทศ (๓) ด�า เนินโครงการระบบฐานข ้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์จัดท�ารายงาน

และเผยแพร ่ (๔) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค ้า 

และบริการเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(Small and Medium Enterprises: SMEs) มีเครื่องมือวัด 

และทดสอบที่จ�าเป็นต่อการออกแบบ ประกันคุณภาพ  

มีความถูกต ้อง และสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม ่  

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และ (๕) พัฒนาก�าลังคน 

และสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน โดยสนับสนนุ 

ทุนการศึกษาและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรและสร้างเคร่ืองก�าเนิดแสงซินโครตรอนขนาดใหญ่ 

ทีม่ปีระโยชน์ต่อการใช้งานอย่างกว้างขวาง ๓) พฒันาบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และนวตักรรม	โดยพฒันาบคุลากร

ทางการตรวจสอบและรับรองของประเทศให้มีสมรรถนะด้านระบบงานคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  

รวมทั้งยกระดับและจ้างงานบุคลากรต�าแหน่งงานทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม  
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และ ๔) ส่งเสริมการยกระดับและต่อยอดทางเทคโนโลยี ได้แก่ (๑) ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต ์

และชิ้นส่วนยานยนต์ ๔.๐ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่พัฒนาในประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิต สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการผลิตรูปแบบใหม ่

ทีส่ร้างมลูค่าเชงิพาณิชย์ รวมทัง้ส่งเสรมิผูป้ระกอบการให้มศีกัยภาพสามารถแข่งขันในระดบัสากล (๒) ด�าเนนิโครงการ

ระบบดาวเทยีมส�ารวจเพ่ือการพฒันา (THEOS-2) เพือ่พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาองค์ความรู ้

และ (๓) ส่งเสริมการสร้างเครื่องจักรต้นแบบระดับอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนการพัฒนาและการสร้างเครื่องจักร

อปุกรณ์ทีเ่หมาะสมกับกระบวนการผลติภายในประเทศและตามความต้องการของภาคอตุสาหกรรมเพ่ือลดการน�าเข้า 

จากต่างประเทศ 

 ๘.๒	 การสร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	 รัฐบาล 

ได้สร้างระบบจัดการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัย ได้แก่ ๑) สร้างระบบข้อมูล

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ (National Research and Innovation Information System: NRIIS)  

เพ่ือให้มีระบบกลางของประเทศในการบริหารภาพรวมของการวิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นระบบท่ีมีเอกภาพ  

ปลอดภัย และสามารถก�าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง ๒) โครงการงานเลขานุการสภานโยบาย	

และระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล โดยจัดจ้างวิจัย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยในเชิงพาณิชย ์

และปฏิรูประบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ผ่านกองทุนโดยจัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็นวงเงินรวม  

(Block Grant) เพื่อตอบโจทย์ที่ส�าคัญและสามารถ

ท�าการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ๓) สนับสนุนงานวิจัย

เกีย่วกบัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙)	

โดยการขับเคลื่อนให ้ เกิดการวิจัยเชิงรุกทั้ งใน 

ระยะสั้นและระยะยาว และ ๔) โครงการพัฒนา	

เคร่ืองมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	

ในการเดินอากาศ	 โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจร 

และรักษาระดับความปลอดภัยในการจราจร 

ทางอากาศ

 ๘.๓	 การเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่	

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยน�าไปสู่การสร้างงานวิจัย 

และนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง สามารถน�าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากท่ีสุด ได้แก่  

๑) การสร้างมาตรฐานการวิจัย	 เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญในการก�ากับ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน 

การวิจัย ๒) การพัฒนา	 ประกอบด้วย (๑) พัฒนาศูนย์วิจัยเพ่ือเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตร 

ด้วยเทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน เพ่ือแก้ไขปัญหา ปรบัปรงุ และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ทางการเกษตรให้มมีลูค่าเพิม่สงูขึน้ 
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(๒) พฒันาระบบเคลอืบกระจกส�าหรบัโครงการหมูก่ล้องโทรทรรศน์รงัสเีชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array: 

CTA) ซึ่งเป็นโครงการมูลค่า ๔๐๐ ล้านยูโร จากความร่วมมือของ ๒๕ ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวกลาง 

ที่มีพลังงานสูง (High Energy Astroparticles) โดยประเทศไทยมีสถาบันและมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ 

ในการผลิตระบบเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ของโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ ซึ่งจะท�าให้ 

มอีงค์ความรูด้้านเทคโนโลยเีพือ่น�าไปประยกุต์ใช้กบัภาคอตุสาหกรรมได้หลากหลาย (๓) พฒันาห้องปฏบัิตกิารทดสอบ

อุปกรณ์และวัสดุดาวเทียมวิจัยอวกาศในสภาวะสุดโต่ง โดยด�าเนินการภายใต้โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย 

(Thai Space Consortium: TSC) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร ้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก  

(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยจัดต้ังห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

รองรับการให้บริการประชาชนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาทางนิวเคลียร์และรังส ี

ของภูมิภาคอาเซียน และ (๕) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐาน 

ทางเศรษฐกิจหรือโครงการ BCG in Action โดยเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ 

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

เพ่ือสร้างเศรษฐกิจไทยบนฐานนวัตกรรมตามนโยบาย

ประเทศไทย ๔.๐ BCG in Action จึงเป็นการน�านวัตกรรม 

จากงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามาสร ้างมูลค ่าเพิ่ม 

ให ้ท รัพยากรชี วภาพและวัฒนธรรมที่ หลากหลาย  

โดยใช ้ทรัพยากรที่มีในมหาวิทยาลัยร ่วมกับเครือข ่าย 

กับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ และ ๓) จัดตั้ง	

หน่วยบริการ	 ได้แก่ (๑) จัดต้ังศูนย์กลางการวิจัยพัฒนา 

และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

เพื่อบริการทดสอบจากลูกค้าในอุตสาหกรรม Aerospace  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (๒) ด�าเนินโครงการ

บริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางเก่ียวกับระบบขับเคลื่อนและห้ามล้อรถไฟ 

ครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้เพื่อรองรับเทคโนโลยีระบบขับเคล่ือน 

และห้ามล้อของรถไฟ และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบระบบรางและยานยนต์ขนส่งทางรางท่ีเป็นมาตรฐาน 

ให้มีความพร้อม สามารถทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของระบบรางและโบกี้ได้ 

BCG in Action
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศไทย

เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว
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	 ๘.๔	 การสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน	ห้องปฏิบัติการต้นแบบ	ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน�้า	 เพื่อให้ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ระดับต้นน�้า โดยรัฐบาล 

ได้สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต ้

แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจ 

เอกชนไปพร้อมกัน ได้แก่	 ๑)	 โครงการห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์		

วิจัยและนวัตกรรม	 (Future	 Lab)	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างและประเด็นท้าทายเชิงระบบที่ส�าคัญ 

ต่อการพัฒนาประเทศ และจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับเปลี่ยนเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาส�าคัญในปัจจุบัน

และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ๒) จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การออกแบบ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ ยางล้อ ยางพาราแปรรูป  

และอตุสาหกรรมอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ๓)	ยกระดบัมาตรฐานการวดัของห้องปฏิบตักิารทดสอบด้านอาหารในประเทศ		

ให้มีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงไปยังการวัดระดับปฐมภูมิได้ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมต้นแบบและถ่ายทอด 

ให้กับผู้ประกอบการ ๔)	 ให้มีการจัดตั้งโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innovation	 Service	 Plant:	

FISP)	 เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้กับผู้ประกอบการ Start up ที่มีแนวคิดพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาส 

ในการเตบิโตทางธรุกจิอย่างก้าวกระโดด โดยสามารถลดการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานและมนีกัวจิยัทีม่ปีระสบการณ์ 

และ ๕)	 ยกระดับมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบทางการแพทย ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่น 

ให้แก่ผู้ใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง

ทางการแพทย์ (Medical Hub)
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๙.	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่

	 ๙.๑	 การรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่

  โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอที	 (Internet	 of	 Things:	 IoT	 Institute)	 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม

ดิจิทัลแห่งอนาคต	บนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand  

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

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

Center) ศนูย์พฒันามาตรฐานนวตักรรมดจิทัิล (IoT Standardization Lab) และศนูย์กลางเครอืข่ายนวตักรรมนานาชาติ 

(International IoT Consortium Center) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการดังกล่าว

	 ๙.๒	 การเร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	 and	 Medium		

Enterprises:	SMEs)	ทั้งในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้

	 	 ๙.๒.๑	 ด�าเนนิการพฒันาผู้ประกอบการ	SMEs	

สู่สากล	 มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๒๕,๓๔๗ ราย 

ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการ	

สร้างนักธุรกิจรุ ่นใหม่ และยกระดับธุรกิจบริการ รวมทั้ง 

ส่งเสริมอาหารไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยมอบ 

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และสนับสนุนการน�าระบบ

แฟรนไชส์มาขยายกิจการ	 ๒) การส่งเสริมตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยจัดอบรมให้ความรู้ 

ด้านการค้าออนไลน์ในการท�าธุรกิจผ่าน Social Media  

และ e-Marketplace แก่กลุม่นักศึกษา ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่  

พัฒนา
ผู้ประกอบการ 
๒๕,๓๔๗ ราย
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และเกษตรกรทั่วประเทศ ๓) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและสินค้าเกษตรเข้าสู่การค้าออนไลน์  

โดยสร้างชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ ๑๗ ชุมชนต้นแบบ และสามารถขายสินค้าทางออนไลน์มูลค่าประมาณ  

๑๒ ล้านบาท และ ๔) การสร้างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่

	 	 ๙.๒.๒	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต	(SMEs	Regular	Level) ได้ส่งเสริม 

และพัฒนาผูป้ระกอบการ โดยให้องค์ความรูด้้านการบรหิารจดัการ การตลาด การผลติ การเงนิ และให้ปรกึษาแนะน�า

เชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น สร้างมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ ์

ให้มคีวามสร้างสรรค์ รวมทัง้ต่อยอดจนสามารถได้รบัมาตรฐานสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นรปูธรรม ตลอดจนพฒันาทกัษะ 

ความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการแข่งขนัและขยายตลาดสูต่่างประเทศ และเป็นแรงขบัเคลือ่น

ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

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

จัดการธุรกิจ ด้านบัญชีการเงินการตลาด ภาษีและกฎหมายธุรกิจ ๑๑,๐๐๙ ราย และยกระดับสมรรถนะ 

ให้เป็นเชิงลึกมากขึ้น มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจมากขึ้น ๓,๔๐๙ ราย เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ ๒.๕๘๗.๒๐ ล้านบาท

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

ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ ๕,๔๐๙ ราย ผู้ประกอบการได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะในเชิงลึกมากขึ้น  

๑,๒๐๕ ราย และได้รับการต่อยอดเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ๓๘ ราย

  ๙.๒.๓	 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย	 โดยด�าเนินการผ่านโครงการ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ เช่น

	 	 	 (๑)	 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์		

(One	 Village,	 One	 Product:	 OTOP) โดยให้ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ในการแข่งขัน และสนับสนุน 

ให้มกีารพฒันาผลติภัณฑ์/บรรจภุณัฑ์ทีม่อีตัลกัษณ์จากทนุวฒันธรรมและภมูปัิญญาของท้องถิน่ รวมถงึสอดคล้องกบั

ความต้องการของตลาด โดยมีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๙๕ ราย ๘๐ ผลิตภัณฑ์

	 	 	 (๒)	 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล  

มกีารถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยแีละมาตรฐานการรบัรองตามหลกัการ ศาสนบญัญตัอิสิลาม การบรูณาการระบบ 

ฮาลาลกับมาตรฐานสากล ได้แก่ Halal-GMP Halal-HACCP รวมท้ังพฒันาศกัยภาพคณะผูต้รวจฮาลาลและเจ้าหน้าท่ี

ฮาลาลเกีย่วข้องกับการรบัรองฮาลาลและการใช้เทคโนโลยีการรับรองฮาลาลอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นมาตรฐาน

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

	 	 	 (๓)	 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 โดยได้พัฒนานักออกแบบ  

รวมถึงบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 

มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๒๐๐ กิจการ/๘๐๐ คน/๓๐๐ ผลิตภัณฑ์

	 	 ๙.๒.๔	 ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิด 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ 

SMEs 4.0 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๙,๗๕๗ คน
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 ๙.๓	 การส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการ	SMEs	โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

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

ได้รับการพัฒนาและยกระดับด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านบัญชี การเงิน การตลาดและกฎหมายธุรกิจ  

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

เกิดมูลค่าเพิ่มจากยอดขาย ๑,๒๒๑.๗๗ ล้านบาท 

  ๙.๓.๒ ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแนวความคิดในการสร้างธุรกิจ  

๙,๗๙๓ ราย และได้รับการยกระดับให้เป็นเชิงลึกขึ้น ๒,๓๓๓ ราย 

	 ๙.๔	 การดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะ	 SMEs	 ยุคใหม่ของไทย ด�าเนินกิจกรรม 

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

ให้มคีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่น SMEs และระบบงานทีเ่กีย่วข้อง ๓,๒๒๗ ราย ประกอบด้วย 

Biz Mentor Tech Expert และ Biz Transformer
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การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ีจะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้าง

โอกาสการพัฒนาทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม ลดความเหลือ่มล�า้ของการพฒันา ลดการกระจกุตวัของการพฒันา 

และประชากรของเมอืงใหญ่ในปัจจบุนั โดยการสร้างสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมอืงท่ีสงบสขุ เพยีงพอ และแก้ปัญหา 

การย้ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้

๖.๑	 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย

	 ๖.๑.๑	 พฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกอย่างต่อเนือ่ง โดยพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย ์

ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู ่และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตร 

ให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนา

บุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบเพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

	 ๖.๑.๒	 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดน	

ภาคใต้โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าทางทะเล

ของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัเอเชยีใต้ พฒันาการเช่ือมโยงแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ที่ 

ฝ่ังอนัดามนักับฝ่ังอ่าวไทย และพัฒนาอตุสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรปูการเกษตรจากทรพัยากรในพืน้ที่

และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทัง้ให้ความส�าคัญกบัการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม และการพฒันา 

เมืองน่าอยู่

	 ๖.๑.๓	 เพิ่มพื้นที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจหลัก 

เชิงพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และพื้นที่ที่มีความได้เปรียบ 

เชิงที่ตั้งที่สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส 

ของพื้นที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องในการยกระดับรายได้ 

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดการผลกระทบท่ีอาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม	
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	 ๖.๑.๔	 เร ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง  

โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพ 

ของพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจตามศกัยภาพพืน้ท่ี พฒันาเมอืงชายแดนให้มคีวามน่าอยู ่รวมทัง้ใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุการดูแล

ด้านความมัน่คงและรกัษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ี และส่งเสรมิให้ภาคประชาชนและภาคกีารพฒันาท่ีเกีย่วข้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๖.๒	 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนา 

เมอืงศูนย์กลางทางเศรษฐกจิของประเทศ ได้แก่ กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จงัหวดัเชยีงใหม่ นครราชสีมา 

ขอนแก่น เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนา

เมอืงอจัฉรยิะและเมอืงน่าอยูท่ีม่รีะบบเศรษฐกจิดจิทิลั โครงสร้างพืน้ฐานทางสงัคม และพืน้ทีส่เีขยีวทีเ่พยีงพอ 

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่
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๑.	 การส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย

	 ๑.๑	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ 

ในการรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด 

การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรมท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตรดั้งเดิมควบคู่กับการคงไว้ของวิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขันและส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตในระยะยาวโดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

	 	 ๑.๑.๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	(EEC	Project	 list)	ผ่านการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ	

และเอกชน	มีการลงนามแล้ว ๓ โครงการ ดังนี้ 

	 	 	 (๑)	 โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน เพื่อเชื่อมต่อ ๓ ท่าอากาศยาน  

ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ  

และสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งจะท�าให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานเข้าสู่เขตเมืองและเขตธุรกิจ 

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมูลค่าการลงทุน 

รวม ๒๕๗,๔๖๔ ล้านบาท 
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   (๒)	 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ระยะที่	 ๓ ช่วงที่	 ๑ เพ่ือเพ่ิม 

ขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวส�าหรับกลุ ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

และเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการขนส่งได้  

๓๑ ล้านตันต่อปี โดยได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มูลค่าการลงทุนรวม ๔๗,๙๐๐ ล้านบาท

	 	 	 (๓)	 โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อยกระดับ 

สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งท่ี ๓ บริเวณพื้นที่ของกองทัพเรือ ๖,๕๐๐ ไร่  

โดยได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาร่วมลงทุน ๕๐ ปี และภาครัฐได้รับ 

ผลตอบแทนคิดเป็นมลูค่า ๓๐๕,๕๕๕ ล้านบาท รวมท้ังได้ลงนามสญัญาเช่าทีด่นิราชพสัดเุพือ่ประกอบกจิการผลิตไฟฟ้า 

และน�้าเย็น ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มูลค่ารวม ๒๐๓,๓๓๔ ล้านบาท

	 	 ๑.๑.๒	 การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	มีค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๒-กรกฎาคม ๒๕๖๓ มูลค่ารวม ๓๙๑,๙๔๓ ล้านบาท เป็นการขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรม

เป้าหมายมูลค่า ๑๑๖,๔๔๔ ล้านบาท ขณะท่ีการออกบัตร 

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC รวม ๑๙๑,๒๖๖ ล้านบาท 

เป็นการออกบัตรส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า 

๑๕๘,๔๒๑ ล้านบาท ซึ่งโครงการลงทุนจากต่างประเทศ 

ส่วนใหญ่มาจากประเทศญ่ีปุน่ ๒๕,๗๓๑ ล้านบาท สาธารณรฐั

ประชาชนจีน ๒๔,๔๔๖ ล้านบาท และสมาพันธรัฐสวิส 

๑๑,๕๒๑ ล้านบาท

   นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

แบบครบวงจร (One Stop Service: EEC-OSS)  

เพื่ออ�านวยความสะดวกและความคล่องตัวให้แก่นักลงทุน 

ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดระยะเวลา ลดเอกสาร และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่จ�าเป็น 

ด้วยการรวมระบบขออนุมัติ จากเดิม ๑๕๘ วัน เหลือเพียง ๗๘ วัน และใช้เอกสารประกอบเพียง ๔๒ รายการ  

จากเดมิ ๖๐ รายการ รวมทัง้สามารถเชือ่มโยงแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐัไว้ทีจ่ดุเดยีวได้อย่างสะดวก

รวดเร็วเพื่อรองรับการก้าวสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

คำ�ขอรับก�รส่งเสริม
ก�รลงทุน

ในพื้นที่ EEC 
มูลค่�รวม ๓๙๑,๙๔๓ ล้�นบ�ท
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	 	 ๑.๑.๓	 พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

ด้วยหลักการ “Demand Driven” เพื่อให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาบุคลากร

ทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา บุคลากรในอาชีพ และผู้ว่างงาน สร้างทักษะใหม่

ด้วยการปรบัปรงุ พฒันา และเสรมิสร้างทกัษะต่าง ๆ  ( New Skill Re Skill และ Up Skill) ภายใต้รปูแบบการพฒันา

บุคลากรผ่านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) หลักสูตรแบบมีปริญญา ภายใต้แนวคิด “เรียนฟรี  

มีงานท�า รายได้สูง” โดยภาคเอกชนจ่ายร้อยละ ๑๐๐ ด�าเนินการแล้ว ๒,๕๑๖ คน แบ่งเป็นระดับอุดมศึกษา  

๑,๗๓๑ คน และระดับอาชีวศึกษา ๗๘๕ คน และ ๒) ฝึกอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาปีสุดท้าย และบุคลากร 

ในอาชีพ ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว ๘๙ หลักสูตร โดยภาคเอกชนจ่ายร้อยละ ๕๐ และรัฐจ่ายร้อยละ ๕๐ 

ด�าเนินการแล้ว ๖,๒๘๖ คน นอกจากน้ี มีผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมเพื่อรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๕,๒๖๑ คน  

เด็กและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษารองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๔๘,๘๑๐ คน 

และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๖๒,๘๗๓ คน 

	 	 ๑.๑.๔	 พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC	of	Innovation:	EECi) 

บนพื้นที่ ๓,๔๕๔ ไร่ บริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง เพื่อบ่มเพาะนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (S-curve) ของประเทศและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยมุ่งขยายผลเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมที่พัฒนาในประเทศรวมถึงการน�าเทคโนโลยีข้ันสูงจากต่างประเทศมาสู ่การใช้ประโยชน์จริง 

ใน ๖ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ ดังนี้ ๑) เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS)  

๒) เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ๓) เมืองนวัตกรรม

อาหาร (FOOD INNOPOLIS) ๔) เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS) และ ๕) เครื่องก�าเนิด

แสงซินโครตรอน (Synchrotron Light Source) โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture)  

ให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ EEC จ�านวน ๑๘ เทคโนโลยี ใน ๑๕๓ ชุมชน มีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ  

๒,๗๐๐ คน
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	 ๑.๒	 การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

	 	 ๑.๒.๑	 ส ่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้และจังหวัดชายแดนภาคใต	้	

โดยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ช่วยพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒-มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้

	 	 	 (๑) พืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ (จงัหวดัระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธาน ีและนครศรธีรรมราช) 

จ�านวน ๓๔ โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม ๗,๙๑๑ ล้านบาท

	 	 	 (๒) พื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล)  

และ ๔ อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (อ�าเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) รวม ๒๓ โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 

๑๑๓,๒๗๒ ล้านบาท

	 	 ๑.๒.๒	 โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ	 สามเหลี่ยมมั่นคง	 มั่งค่ัง	 ยั่งยืน	 ปีงบประมาณ		

พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่แรงงานในพื้นที่ และพื้นท่ีโดยรอบ ในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับ 

แนวทางการด�าเนินโครงการฯ โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๘๕ คน

	 	 ๑.๒.๓	 โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิศกัยภาพพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๓	เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถ

น�าไปประกอบอาชีพได	้มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๕๓๗ คน 
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	 ๑.๓	 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง

	 	 ๑.๓.๑	 พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	

ชายแดนทั้ ง 	 ๑๐	 พื้น ท่ีอย ่างต ่อเนื่อง	 โดยภาครัฐ 

ให้การสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 

ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด่านพรมแดน ด่านศุลกากร

การจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรม และด้านสงัคม โดยมคีวามก้าวหน้า 

การด�าเนินงานประมาณร้อยละ ๗๐ และสามารถด�าเนินการ 

ได้ตามแผน ทั้งนี้ โครงการส�าคัญจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงป ี

๒๕๖๒-๒๕๖๕ และมีมูลค ่าการลงทุน (ป ี  ๒๕๕๘- 

มิถุนายน ๒๕๖๓) รวมประมาณ ๓๑,๒๐๐ ล้านบาท

	 	 ๑.๓.๒	 ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีการขอรับการส่งเสริม 

การลงทุน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒-มิถุนายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๘ โครงการ เงินลงทุน ๙,๐๕๔ ล้านบาท โดยส่วนใหญ ่

เป็นการลงทุนผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ อาหาร และพลังงานไฟฟ้า

	 	 ๑.๓.๓	 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	 อยู่ระหว่าง 

การก่อสร้าง ระยะที่ ๑ เนื้อที่ ๖๒๗.๔๓ ไร่ มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ ๖๕

	 	 ๑.๓.๔	 จัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อน�าร ่องการลงทุน ซ่ึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และภาคเอกชนได้เช่าพื้นที่พัฒนาแล้ว ๖ พื้นที่ จาก ๘ พื้นที่ โดยมีเพียง ๒ แห่ง ที่อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ลงทุน

	 	 ๑.๓.๕	 โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service)	 ด้านแรงงานต่างด้าว	

เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนที่เข้ามาท�างานในลักษณะ 

ไป-กลับและตามฤดูกาลอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการลักลอบการเข้ามาท�างานในเขตพื้นที่ชั้นในอย่างผิดกฎหมาย  

มีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ท�างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐๐,๒๓๕ คน

	 	 ๑.๓.๖	 โครงการเพิ่มทักษะก�าลังแรงงาน

ในพ้ืนท่ี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ป ีงบประมาณ		

พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะ

แรงงาน และรองรับความต้องการลงทนุของผูป้ระกอบกจิการ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นท่ี 

โดยมีการจ ้ างงานตามกลุ ่ มอุตสาหกรรมเป ้ าหมาย 

ของแต่ละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ทั้งนี้ มีผู ้ผ ่าน 

การฝึกอบรม ๑๑,๙๐๘ คน 

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
พิเศษช�ยแดน
มีคว�มก้�วหน้�

ร้อยละ ๗๐

ยกระดับทักษะ
แรงง�น

๑๑,๙๐๘ คน
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	 	 ๑.๓.๗	 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริม สนับสนุน 

ให้แรงงานได้รับรู้สิทธิ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ๔,๓๙๗ คน นอกจากนี้ มีการส่งเสริม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ๑๒๗ แห่ง และการติดตามและประเมินผล 

การยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ๒๑ แห่ง 

	 	 ๑.๓.๘	 การตลาดและประชาสัมพันธ์	 โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนเขตพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง	

๒.	 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ	

 ส ่งเสริมกิจการที่ เกี่ยวข ้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย ๓ ประเภทกิจการ ได ้แก ่  

กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ และกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ  

และด�าเนินการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง โดยก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมด้วยการจัดรูปท่ีดิน และวางและจัดท�า

ผังเมืองในระดับต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดแล้ว ๖๙ จังหวัด วางและจัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนแล้ว 

๕๖๘ ผัง ซึ่งได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงแล้ว ๒๘๒ ผัง และอยู่ระหว่างด�าเนินการวางผัง ๒๘๖ ผัง  

ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ และวางผังนโยบายระดับภาค ๖ ภาค ต่อไป
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รัฐบาลให้ความส�าคัญกับชุมชนในการน�าความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชน 

และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์ และสร้างพลงัสงัคม พลงัชมุชน รวมท้ังสร้างการเรยีนรู ้ฝึกอาชีพกลุม่อสิระในการร่วมขับเคลือ่น 

และพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายด�าเนินการ ดังนี้

๗.๑	 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน	

	 ๗.๑.๑	 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี	 โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์ในชุมชน 

ให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นที่ 

รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ 

และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง น�าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น

 ๗.๑.๒	 สนบัสนนุความเข้มแขง็ของวสิาหกจิชมุชนผ่านเทคโนโลย ีโดยพฒันาผูป้ระกอบการ 

วิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถท้ังในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  

การสร้างสรรค์นวตักรรมทัง้ในเชงิกระบวนการผลติ การน�าเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร และการตลาด มีความสามารถ 

ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการด�าเนินธุรกิจได้มากข้ึน โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดท้ังใน 

และต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการท�าธรุกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) 

โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของภาครัฐ เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน  

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่

 ๗.๑.๓	 สร้างโอกาสและส่งเสรมิการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารท่ีทนัสมัยและบรกิารทางการเงนิ	

ของวิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย  

และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการช�าระเงิน 

รูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ ่ม 

และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเช่ือมต่อ

กิจกรรมร่วมกัน
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 ๗.๑.๔	 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน โดยพัฒนาระบบและกลไก  

รวมทัง้พฒันากลุม่อาชพีตามศกัยภาพของประชาชนในพืน้ที ่เพือ่กระจายโอกาสทางเศรษฐกจิให้คนในชมุชน

และท้องถิ่น แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถิ่น

เพือ่ท�างานในเมอืง สนบัสนนุการจัดตัง้วสิาหกจิชุมชนตามความพร้อมและศกัยภาพในแต่ละพืน้ท่ี ใช้เศรษฐกจิ

ดจิิทลัต่อยอดการพฒันาควบคู่กับการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องชุมชน ด้วยการส่งเสรมิการเช่ือมโยงภาคเศรษฐกจิ

หลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว

	 ๗.๑.๕	 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนา 

และบูรณาการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ องค์ความรู้  

ผลการวิจัยและพัฒนาการตลาดและนวัตกรรม สร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน 

ในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมท้ังสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน 

ทั้งในด้านการก�าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๗.๒	 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

	 ๗.๒.๑	 สร้างผู้น�าชมุชน	ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน	เพือ่เป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลง เป็นวทิยากร

ในการขบัเคลือ่นและสร้างกลไกการท�างานร่วมกนัของภาคส่วนต่าง ๆ  ในการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการพฒันา 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ  

มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น และเป็นพลังส�าคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล�้า  

การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท้องถิ่น

	 ๗.๒.๒	 ยกระดบัคณุภาพตลาดชมุชน	สถาบนัการเงนิของชมุชน	สวสัดกิารชมุชน	สาธารณสขุ	

ชมุชน	ป่าชมุชน	ไม้มค่ีา	ท่องเทีย่วชมุชน	และส่งเสรมิการขยายตลาดออกสูต่่างประเทศ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการบริหารจัดการทัง้ด้านการผลติ แหล่งเงนิทนุ โลจสิตกิส์ ข้อมลู การแลกเปลีย่นความรูแ้ละความเชีย่วชาญ 

เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้สามารถเช่ือมโยง 

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของภาค รวมถึงก�ากับดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล 

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  

รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการที่จ�าเป็นภายในชุมชน

	 ๗.๒.๓	 แก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศัย	ทีด่นิท�ากนิ	สร้างชมุชนทีน่่าอยู	่มุง่เน้นการจดัการทีอ่ยูอ่าศยั  

การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นท่ีเมืองแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมท่ีเอื้ออาทร  

มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมือง 

และชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจท่ีมั่นคง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  
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	 ๗.๒.๔	 สร้างพลังในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังทางสังคม ภาคีเครือข่าย  

การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นก�าลังในการพัฒนาเพื่อส่วนรวม โดยให้ความส�าคัญ 

กบัการสร้างพลงัจติอาสา สร้างพลงัแผ่นดนิเพือ่พฒันาศกัยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุม่อาสาสมคัรรูปแบบ

ต่าง ๆ การสร้างพลังสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพื้นท่ีสร้างสรรค ์

ในรูปแบบต่าง ๆ  และการสร้างพลงัภมูคิุม้กนั เพือ่การใช้สือ่ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมส่ีวนร่วม 

ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย

	 ๗.๒.๕	 สร ้างเครือข ่ายชุมชนท่ีเข ้มแข็ง เน ้นส ่งเสริมและสนับสนุนให ้ประชาชน 

ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจก�าหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยเริ่มจาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถน�าเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

และสวัสดิการในระดับชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย 

๗.๓	 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้าง  

“คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริม 

ให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีจะช่วย 

ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ 

หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน



๑.	 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน

	 ๑.๑	 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่

	 	 ๑.๑.๑	 ชุมชนท่องเที่ยว	 OTOP	 นวัตวิถี ได้จัดตั้งศูนย์กลางการจัดการและประเมินผลโครงการ 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ�านวน ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๑ แห่ง และส่วนภูมิภาค ๑๑ แห่ง  

ณ ศนูย์ศกึษาและพฒันาชมุชน และได้จดันทิรรศการ เวทสีมัมนา ตลอดจนจดัท�าองค์ความรูแ้ละคูม่อื เพือ่ขบัเคลือ่น 

การด�าเนินงานโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รับทราบ 

ความก้าวหน้าการด�าเนินงานร่วมกัน

  ๑.๑.๒	 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	 นวัตวิถี ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 

(CHAMP) ในการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(ONE TAMBON ONE PRODUCT: OTOP) อาหารพืน้ถ่ิน สถานทีท่่องเทีย่ว วฒันธรรมประเพณ ีและจดัท�าโปรแกรม

ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน ๓๐๐ ชุมชน และอยู่ระหว่างการยกระดับ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่ายนักท่องเที่ยว ๑,๕๐๐ ผลิตภัณฑ์
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	 ๑.๒	 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี

  ๑.๒.๑	 ยกระดับวิสาหกิจดิจิทัลเร่ิมต้น	 (Digital	 Startup)	 ไทยสู ่ระดับสากล โดยเปิดตัว  

“สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น” หรือ “Digital Startup Institute” เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 

ให้สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยดิีจิทลัในเชงิลกึ โดยสนบัสนนุ 

ผู ้ประกอบการวิสาหกิจระยะเริ่มต้นด้านดิจิทัล ให้ขยาย

ผลการจัดตั้งธุรกิจได ้ ๓๔ ราย ในสาขาเกษตรกรรม  

การท่องเทีย่วสุขภาพ หุน่ยนต์และการผลติ สร้างมลูค่าเพิม่กว่า  

๑,๐๐๐ ล้านบาท 

  ๑.๒.๒	 ส ่งเสริมผู ้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	 and	 Medium		

Enterprises:	 SMEs)	 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	

ขั้นสูง สามารถสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย SMEs ผ่านการ

ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะกลไก

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรที่สนใจ ๓๐๙ ราย โดยให้บริการที่เหมาะสม 

กบัผูรั้บบรกิารในพืน้ที ่๑๒ ศนูย์ ทัง้นี ้มวีสิาหกจิเพิม่ผลติภาพการผลติด้วยเทคโนโลยขีัน้สงู และพฒันารปูแบบธรุกิจ

และผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งเชิงธุรกิจและวิศวกรรม ๘๐ กิจการ สร้างมูลค่ารวม ๕.๑๑๒ ล้านบาท

	 	 ๑.๒.๓	 พฒันาเยาวชนคนรุน่ใหม่	(Young	OTOP) โดยส่งเสรมิให้ประชาชนพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ 

สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งเพิ่มมูลค่า 

และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากลและสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้

SMEs สามารถเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตด้วย

เทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนา
รูปแบบธุรกิจใหม่ 

๘๐ กิจการ 
มูลค่า ๕.๑๑ ล้านบาท

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๗
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 ๑.๓	 สร้างโอกาสและส่งเสรมิการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารท่ีทนัสมยัและบริการทางการเงนิของวสิาหกจิชมุชน

	 	 ๑.๓.๑	 พัฒนาแอปพลิเคชัน	 SME	 CONNEXT	 เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 

ข้อมลูข่าวสาร กจิกรรม และองค์ความรู ้ทีเ่ก่ียวข้องกบัการท�าธรุกจิของ SMEs รวมถงึการสนบัสนนุการท�าธรุกจิออนไลน์ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 

  ๑.๓.๒	 พัฒนา	 SME	 PORTAL	 และระบบการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		

เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนและส่งเสริมผู ้ประกอบการ SMEs ท้ังภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการพัฒนา 

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ๑.๔	 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน	

	 	 ๑.๔.๑	 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	 SOTOP	

(OTOP	 Senior) เพื่อเป ิดโอกาสให ้ผู ้ประกอบการ 

สูงอายุใน ๔ ภูมิภาค ภูมิภาคละ ๓๐ คน รวม ๑๒๐ ราย  

ได้พฒันาผลติภัณฑ์ OTOP ส�าหรับจ�าหน่ายในตลาดทีก่ว้างขึน้ 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการสูงอายุด้วยกัน 

ซ่ึงเป ็นการใช ้ศักยภาพของผู ้สูงอายุและสร ้างโอกาส 

ในการปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

	 	 ๑.๔.๒	 พั ฒน า ผู ้ ป ร ะ ก อบก า ร 	 SME s	

“เตรียมความพร้อมเข้าสู ่แหล่งทุน”	 ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อมแห่งประเทศไทย

ได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู ้ประกอบการ SMEs ๑๑๒ ราย  

วงเงิน ๒๒๖.๔๒ ล้านบาท ส่งผลให้มีผู้ประกอบการ SMEs 

ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ๑๖ ราย มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ๒๑ ราย 

สามารถขยายธรุกจิ/สาขาได้ ๖ ราย ปรับปรงุผลติภณัฑ์ ๑ ราย 

รวมทั้งมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีสามารถด�าเนินธุรกิจ 

ได้อย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้ในชุมชนท้องถิ่น

      

อนุมัติสินเชื่อ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ๑๑๒ ราย 

วงเงิน ๒๒๖.๔๒ ล้านบาท
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  ๑.๔.๓	 แผนงานการพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	“SME	Digital	สร้างตัวตน	สร้างธุรกิจติดดาว” 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้อนมุตัสินิเชือ่ให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ๑๓ ราย 

วงเงิน ๑๗.๙๖ ล้านบาท ส่งผลให้มีผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ๑๔ ราย มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ๒๑ ราย 

สามารถขยายธุรกิจ/สาขา ๕ ราย ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ๑ ราย ส่งผลให้สินค้าและผู้ประกอบการ SMEs และสินค้า 

เป็นที่รู้จักของตลาด มียอดขายและรายได้ รวมทั้งมีการจ้างงาน

๒.	 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ๒.๑	 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน	 สถาบันการเงินของชุมชน	 สวัสดิการชุมชน	 สาธารณสุขชุมชน		

ป่าชุมชน	ไม้มีค่าท่องเที่ยวชุมชน	และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ

	 	 ๒.๑.๑	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ในชุมชน

ท่องเที่ยว โดยจัดตั้งโรงเรียน OTOP (OTOP Academy)  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

ที่เข้มแข็ง ด�าเนินการใน ๕ พื้นที่ ได้แก่ ๑) ศูนย์ OTOP 

คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี ๒) กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า 

จังหวัดอ่างทอง ๓) กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง  

จงัหวัดพัทลุง ๔) ศนูย์ OTOP ข่วงสนัก�าแพง จังหวดัเชยีงใหม่ 

และ ๕) กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข จังหวัดขอนแก่น

  ๒.๑.๒	 ยก ร ะดั บมาตรฐ านผลิ ตภัณฑ 	์

OTOP กลุ ่มปรับตัวสู ่การพัฒนาใน ๓ กลุ ่มผลิตภัณฑ์  

ประกอบด ้วย กลุ ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

(ประเภทอาหาร เครื่องดื่มและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)  

๑๐,๐๐๐ ผลิตภัณฑ ์  กลุ ่ มผ ้ าและเครื่ องแต ่ งกาย  

๕,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มของใช้ของฝาก ของที่ระลึก 

๕,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์

  ๒.๑.๓	 ยกระดบัมาตรฐานสินค้าอาหาร	OTOP  

รสไทยแท้	(OTOP Authentic Thai Taste) โดยด�าเนินการ 

ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา หน่วยงาน องค์กร ทีม่คีวามเช่ียวชาญ 

ประเภทอาหาร และก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินงาน รูปแบบการยกระดับมาตรฐานสินค้าและผู้ประกอบการ 

รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในประเทศ

  ๒.๑.๔	 ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งผ่านกลไกเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อพัฒนา 

ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด ๔๒ จังหวัด และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะท�างานและเครือข่าย 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

จัดตั้ง 
OTOP Academy 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๗
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 ๒.๒	 แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย	ที่ดินท�ากิน	สร้างชุมชนที่น่าอยู่	มีการด�าเนินการ ดังนี้

	 	 ๒.๒.๑	 แก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยัผูม้รีายได้น้อย	

ในเมืองและชนบทให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและโครงสร้าง 

ส า ธ า รณู ป โ ภค พ้ื น ฐ าน  ร ว ม ถึ ง ส วั ส ดิ ก า ร อื่ น  ๆ  

๒๒,๕๘๐ ครวัเรอืน แบ่งเป็น ๑) การด�าเนนิการตามแนวทาง

บ้านมั่นคง ๔,๔๗๕ ครัวเรือน ๒) การปรับปรุง ซ่อมแซม  

และต่อเติมบ้านพอเพียง ๑๘,๖๑๕ ครัวเรือน ใน ๗๖ จังหวัด 

๓) การพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 

๒,๗๘๙ ครัวเรือน และ ๔) การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากเหตุเร่งด่วนเฉพาะหน้า เช่น ภัยพิบัติ  

ไฟไหม้ ไล่รื้อ ๗๐๑ ครัวเรือน

  ๒.๒.๒	 ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรยากจน

และด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่  

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ�าเภอในจังหวัด

สงขลา ได้แก่ อ�าเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย  

รวม ๒,๐๐๐ ครัวเรือน

  ๒.๒.๓	 ปรับสภาพแวดล ้อมที่ อยู ่ อาศัย

ส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย  

๒,๑๙๑ ครัวเรือน 

  ๒.๒.๔	 จัดท่ีดินท�ากินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่ออกหนังสืออนุญาต 

ให้ชมุชนทีม่ฐีานะเป็นนิติบคุคลในรูปสหกรณ์หรือรปูแบบอืน่ท่ีเหมาะสม ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายทีด่นิ

แห่งชาติก�าหนด โดยสามารถรังวัดได้ ๑,๘๖๐ แปลง ๑,๘๖๑ ครัวเรือน รวมถึงจัดสรรที่ดินของรัฐที่ให้แก่ประชาชน 

ที่ยากจน โดยส�ารวจรังวัดท�าแผนที่การถือครองที่ดินและที่อยู ่อาศัยพร้อมจัดท�าสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  

ได ้แก ่  สร ้างถนนล�าลอง และขุดสระน�้า ซ่ึงสามารถจัดท่ีดินได ้  ๑,๗๐๕ แปลง ส ่งผลให ้ประชาชน 

ได้รับความช่วยเหลือให้มีที่ดินท�ากินหรือท่ีอยู่อาศัยเพียงพอต่อการด�ารงชีพ ตลอดจนช่วยลดการรุกล�้าพื้นที่ป่า 

อันเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญของประเทศหรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ 

๓.	 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก

	 ๓.๑	 โครงการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพตามแนวทางประชารัฐ	 โดยมีเป้าหมาย คือ “การสร้างรายได้

ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๓.๑.๑	 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ�าจังหวัดร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย ๕ ภาคส่วน และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด (บริษัท ประชารัฐฯ)  

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในปี ๒๕๖๒ และด�าเนินการต่อเนื่องปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านแปรรูป 

และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  ๓.๑.๒	 รับรองวิสาหกิจเพื่อสังคมของบริษัท	 ประชารัฐฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 

เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๗๗ บริษัท

แก้ ไขปัญหา
ผู้มีรายได้น้อย

ให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน 
๒๒,๕๘๐ ครัวเรือน
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  ๓.๑.๓	 แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดตามฤดูกาล เช่น มังคุด ลองกอง ทุเรียน มะม่วง  

หัวหอม และกระเทียม รวม ๙,๗๐๘,๗๒๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑๖,๓๑๙,๓๙๗ บาท และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 

กระจายสินค้าเกษตร เช่น กจิกรรม “ขนข้าวจากชาวนาแลกปลาชาวเล” การแลกเปลีย่นข้าวหอมมะลกิบัอาหารทะเล 

๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ยโสธร และหนองคาย การขยายช่องทางการตลาดช่วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) และการด�าเนนิโครงการ “ตลาดปันสขุ” ขายองุน่ออนไลน์ 

สร้างรายได้ประมาณ ๒,๗๘๗,๐๐๐ บาท

  ๓.๑.๔ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยส่งให้โรงพยาบาล 

และห้างสรรพสินค้า สามารถสร้างรายได้ประมาณ ๑๔๑ ล้านบาท 

  ๓.๑.๕	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการเชื่อมโยงกับบริษัททัวร์และสมาคมท่องเที่ยว รวมทั้ง 

การพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรวม ๔๒๙ ชุมชน

	 ๓.๒	 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส�าหรับ

ผู้ประกอบการ	 SMEs พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด 

และสนับสนุนการตลาดทั้งในและต ่างประเทศให ้แก ่ 

ผู ้ประกอบการ SMEs ๒,๐๑๖ ราย/๒,๐๐๑ กิจการ  

เกิดมูลค่าเศรษฐกิจรวม ๓,๘๘๗.๔๖ ล้านบาท

พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการตลาด

แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs 

๒,๐๑๖ ราย/๒,๐๐๑ กิจการ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๗
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	 ๓.๓	 โครงการพัฒนาศกัยภาพและช่องทางการตลาดเชงิลกึส�าหรบัผูป้ระกอบการ	SMEs	พฒันาองค์ความรู ้

ด้านการตลาดสมัยใหม่และสนับสนุนการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ๘๐๐ ราย 

 ๓.๔	 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค	 ๔.๐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฐานราก โดยเฉพาะ 

กลุ ่มสหกรณ์ซึ่งเป็นองค์กรส�าคัญในการรวมกลุ ่มผู ้ประกอบการฐานรากในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้มีความเข้มแข็ง 

และสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น
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๘.๑	 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	

	 ๘.๑.๑	 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส	

พัฒนาตามศักยภาพ	 เพื่อสร้างคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวท่ีอบอุ่นในทุกรูปแบบ

ครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ 

ที่ค�านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการ 

และสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง  

โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

 ๘.๑.๒	 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค�านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน 

ให้ได้รับการส่งเสรมิและพฒันาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เช่ือมโยงกบัระบบ 

โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

๘.๒	 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่	

	 ๘.๒.๑	 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย	

ส�าหรับศตวรรษที่	๒๑	 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน�าเทคโนโลยีและการเรียนรู ้

ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต 

และพฒันาคร ูทีน่�าไปสูก่ารมคีรสูมรรถนะสงู เป็นครูยคุใหม่ทีส่ามารถออกแบบและจดัระบบการสร้างความรู้  

สร้างวินัย กระตุ ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง 

แสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ

 ๘.๒.๒	 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู ้ เรียน	

ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ 

ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก�ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมท้ังทักษะความรู้  

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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๘.๓	 พัฒนาอาชีวะ	 พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ	 และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม	 ๔.๐  

โดยการจดัระบบและกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีช่ดัเจนเป็นระบบในการพฒันา 

ก�าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน�าความรู ้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้าง 

และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก�าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก�าลังคนที่ก�าลังจะเข้าสู่

อตุสาหกรรม และเตรยีมการส�าหรบัผลติก�าลงัคนในสาขาทีข่าดแคลน เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

ในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

๘.๔	 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท�างานกับคนไทย	 และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 

สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน�าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย  

เพื่อกลับมาเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร 

ในองค์กร ซึง่จะช่วยกระตุน้ให้เกดิการสร้างธรุกิจ ผลติภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ ๆ  ให้กับประเทศ โดยในระยะแรก 

ให้ความส�าคญักบัการดงึดดูนกัวิจยัผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศมาร่วมวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีัน้แนวหน้า

ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท�างานร่วมกัน 

หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ

๘.๕	 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	

	 ๘.๕.๑	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล�้าและความยากจน  

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ี 

ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า สร้างโอกาสส�าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส�าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 

ของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ๘.๕.๒	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ 

ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 

ก�าหนดวาระการวจิยัแห่งชาต ิส่งเสรมิความร่วมมอืและการเป็นหุน้ส่วนของทกุฝ่ายทัง้ภาครฐั ภาคการศกึษา 

ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัย

และการพฒันานวตักรรมให้เข้มแขง็ รวมทัง้บรูณาการการวจิยัและพฒันานวตักรรมกบัการน�าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์ 
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	 ๘.๕.๓	 สร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	 ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ 

การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ  

เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ 

การท�างานของภาครฐัและภาคเอกชนในการวจิยัและพฒันา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด  

และมีการบูรณาการการท�างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง 

ในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับ

งานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

๘.๖	 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย	

	 ๘.๖.๑	 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู	 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร 

จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค�านึงถึงความจ�าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา 

แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต�่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน 

และครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานท่ีไม่จ�าเป็น  

รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว

และผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง

ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ๘.๖.๒	 พฒันาแพลตฟอร์มการเรยีนรู้ผ่านระบบดิจทัิล พร้อมท้ังส่งเสรมิให้มกีารน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสร้างสรรค์ทีเ่หมาะสมมาใช้ในการเรยีนการสอนออนไลน์แบบเปิดทีห่ลากหลาย เพือ่ส่งเสรมิ 

การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยาน 

การเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส�าหรับ

ผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย

	 ๘.๖.๓	 ลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา  โดยบูรณาการการด�าเนินงานระหว ่าง 

หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็ก 

นอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นของผู้เรียนและลักษณะ

พื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดี 

กับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ 

ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา  

และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
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	 ๘.๖.๔	 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย	 โดยก�าหนดระบบที่ เอื้อต ่อการพัฒนาทักษะ 

และเพิม่ประสทิธภิาพของทกุช่วงวยั อาท ิการพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชือ่มโยงกับระบบคณุวุฒิ

วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนท่ีชัดเจน  

ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก�าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ 

การเปลีย่นสายอาชพีให้ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานทีอ่าจจะเปลีย่นไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีในอนาคต 

 ๘.๖.๕	 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกต้อง 

ของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา 

ของสงัคมเข้าไปในทกุสาระวชิาและในทกุกจิกรรม ควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิกลไกสร้างความเข้มแขง็ของสถาบนั

ครอบครวัในทกุมติิอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ ปรบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

ให้เอือ้ต่อการมคุีณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูล้ะเมดิบรรทัดฐานท่ีดทีางสงัคม ตลอดจน 

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

๘.๗	 จัดท�าระบบปรญิญาชมุชนและการจดัอบรมหลักสตูรระยะสัน้ เน้นออกแบบหลกัสตูรระยะส้ัน 

ตามความสนใจ พฒันาทกัษะต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการด�ารงชวีติประจ�าวนัและทกัษะอาชพีของคนทกุช่วงวยัในพืน้ที่ 

และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน 

เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท�างาน 

ไปพร้อมกนัหรอืเลอืกเรยีนเฉพาะหลกัสตูรทีส่นใจ เพือ่สร้างโอกาสของคนไทยทกุช่วงวยัและทกุระดบัสามารถ

พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด�ารงชีวิต



๑.		 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 ๑.๑		 การจดัให้มรีะบบพฒันาเด็กแรกเกดิอย่างต่อเนือ่งจนถงึเดก็วยัเรยีนให้มโีอกาสพฒันาตามศกัยภาพ

  ๑.๑.๑		พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย	 สถานศึกษากว่า ๒๕,๐๐๐ แห่ง  

มีการน�าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถ่ิน  

ด�าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัยในสถานศึกษา

ของรัฐและเอกชน	ให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ 

พัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย จัดตั้งและติดตาม 

ศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบไฮสโคป 

(HighScope) เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในรูปแบบการเรียนรู ้จากการลงมือท�า รวมทั้ง 

ส ่งเสริมการจัดท�านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย	

ให้กับโรงเรียนเอกชนและระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้และน�าไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

  ๑.๑.๒		พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย	 ในพระราชูปถัมภ์  

เพ่ือช่วยลดภาระของผู ้ปกครองผู ้ใช้แรงงานท่ีไม่สามารถน�าบุตรหลานไปดูแลในที่ท�างานให้ได้รับการดูแล 

อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วม ๑,๕๑๘ คน 

	 	 ๑.๑.๓	 พัฒนาเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	 โดยได้จัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

เพ่ือส่งเสริมการเรียน Coding ต้ังแต่ระดับอนุบาล สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรของประเทศในอนาคต  

ด�าเนนิการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสร้างวทิยากรแกนน�า  

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ พร้อมทั้งหลักสูตรการอบรมส�าหรับบุคลากรทางการศึกษา
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จัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบ 

HighScope  
เรียนรู้จากการลงมือทำา



	 ๑.๒		 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 	 รัฐบาลด�าเนินการขับเคล่ือนและติดตามการด�าเนินงานตาม “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	

แห่งชาติ”	 เป็นมาตรฐานกลางของประเทศด้านเด็กปฐมวัย ซ่ึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ 

ได้เริ่มด�าเนินการแล้ว เช่น ศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาลสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้ง 

ขบัเคลือ่นการพัฒนาคณุภาพการศกึษาเดก็ปฐมวยั	มกีารบรูณาการร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ยกระดับ 

คุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความเหลื่อมล�้าให้เด็กทุกคน 

ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	 สร้างการรับรู ้ เกี่ยวกับมาตรฐาน 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

ทุกแห่งที่จดทะเบียน ส่งผลให้มีเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ๕,๙๓๐ คน 

๒.	 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่

	 ๒.๑	 การปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส�าหรับ	

ศตวรรษที่	๒๑

	 	 ๒.๑.๑	 สร้างมาตรฐานและพฒันาคร	ูบคุลากรทางการศกึษา	และผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	 โดยมีมาตรการและโครงการท่ีส�าคัญ เช่น ๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐาน

วชิาชพีทางการศกึษา ได้ด�าเนนิการรบัรองมาตรฐานวชิาชพี  

๒๗๖ หลักสูตร ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา ๒๔๔,๗๙๗ คน ๒) โครงการระบบการประเมนิ	

เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีแนวทาง 

ในการคดักรองผูที้ม่คีวามรู ้ความสามารถและมจีรรยาบรรณ 

วิชาชีพเข้าสู่วิชาชีพครูอย่างแท้จริง และ ๓) โครงการพัฒนา	

ระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมทั้ ง ได ้มีการร ่ างหลัก เกณฑ ์และวิธี การพัฒนา	

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง	

ให้ด�ารงต�าแหน่งและก่อนการเลื่อนวิทยฐานะ ตลอดจน 

สร้างการรับรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ครู  

บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาดังกล่าว  

การพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให ้มีคุณภาพและได ้รับการรับรอง 

ตามมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความรู้พื้นฐานในการจัดท�าระบบตรวจสอบ  

รับรอง และให้ค�าปรึกษา แนะน�าในการจัดท�าระบบตรวจสอบและรับรอง 

145รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

รับรองมาตรฐานวิชาชีพ  
๒๗๖ หลักสูตร 

ออกและต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษา ๒๔๔,๗๙๗ คน



  ๒.๑.๒		 กระจายบุคลากรทางการศึกษาและโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนสามารถ 

พัฒนาทักษะและอาชีพได้อย่างทั่วถึง ผ่านการด�าเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยผลิตครูที่มีคุณภาพ 

เพือ่บรรจใุนภมูลิ�าเนาของตนเอง และพฒันาการศกึษาในพืน้ที ่ส่งเสรมิ และสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนแบบ  

Active Learning ส�าหรับนักศึกษาครู เพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังด�าเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น	 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง เพื่อขยายโอกาสความเท่าเทียม

ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสร้างแรงบันดาลใจ  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๑๓๕ สถาบัน โรงเรียนเข้าร่วม ๒,๓๗๑ แห่ง 

มีการพัฒนาครู ๑๙,๘๙๗ คน และพัฒนานักเรียน ๒๒๕,๖๘๒ คน จัดกิจกรรม ๓๒๕ โครงการ การพัฒนาครู	

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ กระตุ้นแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการน�า 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้

การพัฒนาสื่อดิจิ ทัลส�าหรับการจัดการเรียนการสอน 

ในแต่ละชั้นเรียน รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส ่วนร่วม	

ในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

ตลอดจนการจัดโครงการยุวชนอาสา	 โดยน�าองค์ความรู ้

ทีห่ลากหลายในสถาบนัอดุมศกึษาหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

มาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ชุมชน 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

  ๒.๑.๓	 ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัยและนวัตกรรม  

รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถท่ีมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะ 

และสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ๘๔ ห้อง  

เป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักสูตรการศึกษาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น  

น�ามาซึ่งการเพิ่มบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะส�าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถก�าลังคน	

ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม มุง่เน้นให้เยาวชน 

ได้รับความรู้ สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

และนวตักรรม สามารถประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ในชีวิตประจ�าวันได้ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าชม

พิพิธภัณฑ์และเข ้าร ่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมผีูเ้ข้าร่วมกว่า ๓,๘๐๐,๐๐๐ คน 

นอกจากน้ี ยงัมกีารจัดให้มสีือ่สาธารณะเพือ่เผยแพร่ความรู	้

โดยเป ็นส่ือสิ่ งพิมพ ์ที่ เผยแพร ่สู ่สาธารณะ ๑๘ เรื่อง  

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๒ รายการ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๘
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สนับสนุนการจัดตั้ง 
ห้องเรียน

วิทยาศาสตร ์
ในโรงเรียน ๘๔ ห้อง



	 	 ๒.๑.๔		 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการ	

ของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ มุง่เน้นการประสานความร่วมมอืกบัภาคเอกชนหรอืภาคอตุสาหกรรม 

แบบครบวงจรและเข้มข้น รองรับการพัฒนาประเทศเพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย 

มีก�าลังคนที่มีทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพสูงเพิ่มขึ้นตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อให้สามารถขยายการผลิต

และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึนในระดับสากล เกิดความเช่ือมั่นของนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศ 

ด้วยก�าลังคนที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการพัฒนาแรงงาน 

กลุ่มเป้าหมาย เช่น สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 

  ๒.๑.๕		 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับนานาชาต ิเช่น เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก 

คร้ังที่ ๔๐ การประชุมระดับโลกด้านการศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๓ และการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษา 

ของอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ 

  ๒.๒		 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

	 	 ๒.๒.๑	 พัฒนากลุ ่มอาชีวศึกษาและบุคลากรที่มีความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ผ่านโครงการส�าคัญ เช่น โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ๒๕๖๓ มีผู้เรียน 

ระบบทวิภาคี ๑๔๔,๕๐๙ คน โดยมีสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกว่า ๕๕,๙๔๔ แห่ง 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ ่มผู ้เรียน

อาชีวศึกษา ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

กว่า ๙,๐๐๐ คน และได้รับการส่งเสริมธุรกิจ ๑,๒๒๐ ธุรกิจ 

โครงการเสรมิสร้างขดีความสามารถก�าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม

และบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริม 

การจดัสหกจิศึกษาและการศึกษาเชงิบรูณาการกบัการท�างาน 

ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ มีความรู ้

ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งน�าความรู้ท่ีได้จากสถาบันอุดมศึกษา 

และภาคอตุสาหกรรมไปเป็นฐานในการประกอบอาชพี มนีกัศกึษาสหกจิศกึษากว่า ๕๒,๐๐๐ คน มสีถานประกอบการ 

ประสานความร่วมมอืกบัภาครฐัในการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรยีนจากการท�างานจรงิกว่า ๑๘,๐๐๐ แห่ง โครงการพฒันา 

สมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา ๒,๕๐๐ คน และพัฒนา

ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ ส�าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ 

นักเรียน นักศึกษา และครู พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานในด้านการดูแลรักษา 

และซ่อมบ�ารุงเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

  ๒.๒.๒	 จัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพประชาชนหรือชุมชน	 ในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ ๒๐ แห่ง  

ได ้รับการพัฒนาสมรรถนะด ้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง 

มาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ อาหารไทย มีผู้ได้รับการรับรองแล้วมากกว่า ๕๐๐ คน ท้ังนี้  

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานถือเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถของประเทศให้สามารถ 

แข่งขันกับนานาชาติ และเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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ยกระดับ 
อาชีวศึกษาทวิภาค ี

สู่คุณภาพ
มาตรฐาน



๓.		 การพัฒนาอาชวีะ	พฒันาคณุภาพวชิาชีพ	และพฒันาแรงงานรองรบัอตุสาหกรรม	๔.๐

 ๓.๑		 การยกระดับและสร้างมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ได ้ รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ ตรงตาม 

ความต้องการของสถานประกอบการ และได้ผ่านกระบวนการ

พัฒนาแล้ว ๒,๘๒๕ คน ซึ่งคาดว ่าจะสามารถผลิต 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ทีเ่ป็นอาชวีะพรเีมยีม (Premium Program) ซึง่เป็นผู้ทีม่ ี

ความรู ้ และสมรรถนะตามหลักสูตรที่ เป ็นสากล  

และจากการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ Work Intregrated 

Learning (WIL) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่า  

๖๐๐ คน ด�ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๔,๔๖๖ คน รวมทั้งได้ฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศด้านการตลาดดิจิทัล  

เพื่อผลิตก�าลังคนอาชีวะให้มีศักยภาพการแข่งขันในยุค ๔.๐

 ๓.๒	 การพัฒนาทรัพยากรบุ คคลตามโครงการยกระ ดับ คุณภาพหลั ก สูตรตามนโยบาย	

ของกระทรวงศึกษาธิการ	 ส�าหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีวะพรีเมียม)  

ให้มีก�าลังคนเพียงพอและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล

 ๓.๓		 การยกระดับฝีมือแรงงานไทย มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม การด�าเนินงาน/การอบรม

๑. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 

- ปี ๒๕๖๒ มีแรงงานได้รับการยกระดับ ๗๕๓ คน

- ปี ๒๕๖๓ มีแรงงานได้รับการยกระดับ ๒,๖๒๗ คน 

๒. โครงการศูนย์ฝึกอบรม

ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

- ปี ๒๕๖๒ มีแรงงานได้รับการยกระดับ ๕๐๓ คน

- ปี ๒๕๖๓ มีแรงงานได้รับการยกระดับ ๕๔๐ คน 

๓. โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ รองรับ ๑๐ อุตสาหกรรม

แห่งอนาคต 

- ปี ๒๕๖๒ ด�าเนินการพัฒนา ๑๔ สาขา 

(เช่น สาขาช่างบ�ารุงเครื่องจักรกล สาขานักควบคุม

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม)

- ปี ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างพัฒนาในกลุ่มเป้าหมาย ๑๐ สาขา

๔. การพัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ

เครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน

สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมยกระดับฝีมือแรงงาน 

- ปี ๒๕๖๒ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๑๘๒,๖๑๒ คน

- ปี ๒๕๖๓ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๗๑๒,๓๓๘ คน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ผลิตผู้สำาเร็จ
การศึกษาระดับ

อาชีวะพรีเมียม
กว่า ๖๐๐ คน



ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม การด�าเนินงาน/การอบรม

๕. โครงการยกระดับแรงงานไทย

ในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ด�าเนินการในสาขา Electrical EV 

และสาขา Industrial Robotics

๖. โครงการก�าลังคนต้นแบบ KOSEN 

(๕ ปี) เพื่อตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล 

ศตวรรษที่ ๒๑

มีหลักสูตรต้นแบบ KOSEN-KMITL เป็นหลักสูตรต้นแบบ 

๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขา ๑) Mechanics ๒) Electronic 

๓) Electrical ๔) Mechatronic และ ๕) Automotive

หมายเหต ุ: ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๖๒ (๒๕ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และปี ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

	 ๓.๔		 การให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยอาชีพ โดยเน้นการเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเข้ากับการผลิตบัณฑิต ๑๖๓ ราย

 ๓.๕		 การด�าเนนิโครงการเมอืงต้นแบบ	“สามเหลีย่มมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื” เพือ่เป็นการขบัเคลือ่นการศกึษา 

และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔.	 การดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร ่วมท�างานกับคนไทย	 และส่งเสริมผู ้ มี	
ความสามารถสูง

 ๔.๑		 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู ่ประชาคมโลก โดยมุ ่งหวัง 

ยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยจากการถ่ายทอดองค์ความรู ้ประสบการณ์ ท�าวิจัยร่วม และพัฒนา 

เทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาขาดแคลนของประเทศจากบุคลากรภายนอกประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทย 

ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และพัฒนาเครือข่าย  

และด�าเนินงานพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจภายใต้กองทุนพิเศษ 

แม่โขง-ล้านช้างร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 ๔.๒		 การจัดงาน	 ASEM	 Seminar	 on	 Enhancing	 Human	 Capital	 for	 Sustainable	 Digital		

Connectivity	 ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกรอบการประชุม 

เอเชีย-ยุโรปในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานที่จ�าเป็นในยุคดิจิทัลร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยน 

ข้อมลูในด้านกฎหมายและกฎระเบยีบระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเกบ็ภาษกีารค้าท่ีมธีรุกรรมผ่าน Digital Platform 

การปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความร่วมมือ 

ในระดับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนของไทย 

และต่างประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างเครือข่าย 

ที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์แล้ว 

ยั ง เป ็นการส ่ ง เส ริมให ้ประชาคมระหว ่ างประเทศ 

ตระหนกัถงึบทบาทและการมส่ีวนร่วมของไทยในการส่งเสริม 

ความร่วมมือระหว่างสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป  

โดยเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕.		 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

	 ๕.๑		 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและความยากจน

	 	 ๕.๑.๑		 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและการแพทย์	 (โรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้า	

เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์	 เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์	 และการสร้างเสริมสุขภาพ	

และคุณภาพชีวิต) 

	 	 	 รัฐบาลได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/ต ้นแบบด้านสุขภาพการแพทย์และผลิตภัณฑ ์

และบริการทางการแพทย์ ๑๐ ต้นแบบ ดังนี้ 

	 	 	 (๑)			 เครื่องเดนตีสแกน	๒.๐	(DentiiScan	2.0) เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติ  

แสดงข้อมลูอวยัวะภายในช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า แบบสามมติ ิปริมาณรงัสตี�า่กว่าเครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์  

ถ่ายรังสี ๑ รอบ ใน ๑๘ วินาที และให้ข้อมูลภาพสามมิติขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งศีรษะ เครื่องมีขนาดเล็ก 

สามารถยืนหรือน่ังถ ่ายได ้  ท�าให ้การวิ นิจฉัยโรค 

และวางแผนการผ่าตัดมีความแม่นย�า แผลมีขนาดเล็ก

และมคีวามปลอดภัยมากขึน้สามารถใช้ในการวนิจิฉยัโรค 

และวางแผนการรักษาในงานทันตกรรมรากฟันเทียม  

การผ่าฟันคุด และการผ่าตัดบริเวณช่องปาก ขากรรไกร 

และใบหน้า รวมทั้งการตรวจดูความผิดปกติของไซนัส  

ซึง่ผูป่้วยทีถ่กูถ่ายด้วยเครือ่งเดนตสีแกนจะได้รบัปรมิาณรงัส ี

ที่ต�่ากว่าเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ทั่วไป 

ท้ังนี ้ได้ติดต้ังเคร่ืองดงักล่าวในโรงพยาบาลแล้ว ๖๐ เครือ่ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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	 	 	 (๒)	 	 M-Bone	 วัสดุทดแทนกระดูกส�าหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ ได้การรับรอง 

โรงงานผลติต้นแบบเครือ่งมอืแพทย์ทีไ่ด้มาตรฐาน International Standard: ISO 13485:2016 ครอบคลมุกระบวนการวิจยั 

และพัฒนาและการผลิตต ้นแบบเชิ งอุตสาหกรรมวัส ดุ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับการทดสอบทางคลินิก  

ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชนเพื่อน�าไป 

ผลิตเชงิพาณชิย์ และผลติผลติภณัฑ์วสัดทุดแทนกระดกู M-Bone 

ให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในสัตว ์

ทีม่ภีาวะเจ็บป่วยทางด้านทนัตกรรม และโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 

และโรงพยาบาลแพร่ เพื่อใช้ในผู้ป่วยทางทันตกรรม

	 	 	 (๓)			 ร ะ บ บ ถ อ ด ค ว า ม เ สี ย ง พู ด	

แบบทนัต่อเวลา (Real-timeTranscription Service) เวอร์ชนั ๑ 

ส ่งมอบผลงานให ้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และทดสอบ 

การให้บริการค�าบรรยายแทนเสียงในการเรียนการสอนหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนร่วมกับนักเรียนหูปกติ-หูหนวก)  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมท้ังให้บริการค�าบรรยาย

แทนเสียงแบบทันต ่อเวลาจริง ส�าหรับการถ ่ายทอดสด 

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

๒๕๖๒ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยการให้บริการ 

ในรูปแบบค�าบรรยายแทนเสียงนี้ออกอากาศเป็นครั้งแรก 

ในประเทศไทย

   (๔)	 	 ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส�าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning 

Disabilities Software: LD SW) ประกอบด้วย ต้นแบบโปรแกรมเลือกศัพท์ไทย ต้นแบบโปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย 

ต้นแบบโปรแกรมตรวจค�าผดิไทย และต้นแบบโปรแกรมพมิพ์ไทย โดยส่งมอบ LD SW ให้สถาบันสขุภาพเดก็แห่งชาติ 

มหาราชินี ๕๐๐ ชุด เพื่อมอบให้หน่วยงานในเครือข่ายสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เช่น โรงพยาบาล  

และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดต่าง ๆ ๒๐๐ หน่วยงาน

151รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 	 	 (๕)		 แผ่นเส้นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษ	 และแผ่นกรองนาโนที่มีความแข็งแรง		

ทนทานขนาดเล็กและบางพิเศษจากเส้นใยนาโนส�าหรับการก�าจัดวัณโรค	 เป็นเส้นใยและแผ่นกรองจากเส้นใย 

นาโนมลัตฟัิงก์ชนัผลติจากการขึน้รปูเส้นใยนาโนด้วยองค์ประกอบเฉพาะทีต่่างจากเส้นใยและแผ่นกรองเส้นใยทัว่ไป 

ที่มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย สะท้อนน�้า ป้องกันรังสียูวี แข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึง สามารถกรองละเอียด 

ได้ทัง้ในระบบน�า้และอากาศ สามารถท�าความสะอาดได้และทนต่อแสงแดด โดยด�าเนนิการร่วมกบัโรงพยาบาลศริริาช 

และสถาบันวิจัยกลุ่มโรคทรวงอก น�าเทคโนโลยีแผ่นกรองนาโนไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์  

อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่การระบาดของเชื้อวัณโรคดื้อยาซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการทดสอบในโรงพยาบาล

	 	 	 (๖)		 ต้นแบบระบบ	Tele-Medicine	ส�าหรบัรถพยาบาลฉุกเฉินระดับอตุสาหกรรม ท่ีมรีะบบ 

Gateway Hub สามารถเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์วดัสญัญาณชพี เครือ่งวดัคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (ECG) และอปุกรณ์ตรวจสอบ 

ลายนิว้มอื พร้อมส่งข้อมลูมาเกบ็ท่ีระบบคลาวด์ ซึง่ศนูย์สัง่การสามารถเรยีกดขู้อมลูผ่านเวบ็เบราว์เซอร์ได้ โดยต้นแบบฯ 

ผ่านการทดสอบระดับภาคสนามที่จังหวัดอุบลราชธานี

   (๗)		 ต้นแบบเครื่องล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ (เวอร์ชัน ๑) ระดับห้องปฏิบัติการ  

และอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องล้างไตอัตโนมัติ (เวอร์ชัน ๒) รวมทั้งการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้า

   (๘)		 ต้นแบบวคัซนีป้องกนัโรคไข้เลอืดออก	รปูแบบ	virus-like	particle	(VLP)	ส�าหรบั

บูสเตอร์ในลิง ระดับห้องปฏิบัติการ

  	 (๙)		 ต้นแบบชุดตรวจ	Real	time	LAMP	เพือ่วนิจิฉยัหรอืพยากรณ์โรคไตในระยะเริม่แรก	

จากสาเหตุลูปัส ระดับห้องปฏิบัติการ

   (๑๐)		 ต้นแบบชุดตรวจวัดระดับโปรตีนเพอริออสตินในเลือดเพื่อบ่งชี้พยากรณ์โรคมะเร็ง

ล�าไส้ใหญ ่ระดับห้องปฏิบัติการ

   ทั้งน้ี เทคโนโลยี/ต้นแบบด้านสุขภาพการแพทย์ และผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย ์

ล�าดับที่ (๑)-(๕) เป็นต้นแบบที่ได้รับการน�าไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว ส่วนล�าดับที่ (๖)-(๑๐) อยู่ระหว่างขั้นตอน 

การถ่ายทอดเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

  ๕.๑.๒		 จดัท�าระบบข้อมลูคณุภาพอากาศแบบเบด็เสรจ็	(NRCT	Air	Quality	Information	Center)	

เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อข้อมูลแบบเวลาจริง (Realtime) และจัดให้มีการวัด 

ค่าฝุ ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยจัดให้มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

ของภาครัฐอย่างเป็นทางการที่แสดงผลการตรวจวัดและข้อมูลค่าฝุ่นละออง 

ที่มีความถูกต้อง แม่นย�า และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลรายงานคุณภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งด�าเนินการ 

ขยายผลองค์ความรู้และผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากโครงการประเทศไทย

ไร้หมอกควัน ได้แก่ เครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ 

Dustboy ด้วยระบบเซ็นเซอร์ใช้งานง่าย ประหยัดพลังงานสามารถรายงาน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านเว็บไซต์ สามารถวัดฝุ่น PM
2.5  

และ PM
10
 

ได้พร้อมกันในแบบเวลาจริง (Realtime) โดยติดตั้งที่หน่วยงานต่าง ๆ  

ภายในประเทศ ประมาณ ๘๐๐ จุด

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๘
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	 	 ๕.๑.๓		พฒันาเทคโนโลยขีัน้สงูและระบบสารสนเทศด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ โดยส่งเสรมิ 

ให้เกิดการบรหิารน�า้อย่างครบวงจร เช่น การพฒันาระบบส�ารวจทางน�า้แบบหนึง่ระบบหลายรปูลกัษณ์ การจดัท�าฐานข้อมลู 

และวิเคราะห์ข้อมูลไอโซโทปเสถียรของน�้าเพื่อติดตามสถานการณ์น�้า การพัฒนาระบบประเมินปริมาณน�้าฝน

และพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 

ของระบบสนับสนุนการตัดสนิใจเพือ่คาดการณ์น�า้ท่วมและบรหิารจดัการน�า้ การศึกษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลง 

สภาพภมูอิากาศและเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อการปรบัตัว ทัง้นี ้จะส่งผลให้ประชาชนได้รบับรกิารข้อมลูด้านน�า้ สภาพอากาศ 

และข ้อมูลท่ีเกี่ยวข ้องอย ่างมีประสิทธิภาพและต ่อเนื่อง รวมท้ังเกิดความร ่วมมือในระดับนานาชาติ 

ด้านระบบบริหารจัดการน�้า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

  ๕.๑.๔		พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ

ด�าเนินการฝังรากฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุ ๙๒๕ คน รากฟันเทียม ๑,๑๖๖ ราก และอยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ส่งมอบ

ชุดรากฟันเทียมให้กับหน่วยบริการเครือข่ายและจัดส่ง 

ชุดเครื่องมือให้กับหน่วยบริการเครือข่ายใหม่ ปี ๒๕๖๓  

และหน่วยบรกิารเดมิทีม่กีารช�ารดุ รวมทัง้ด�าเนนิการบรูณาการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก	

ผู ้สูงวัย เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ผู ้สูงอาย ุ

อย ่างต ่อเนื่อง มีคุณภาพและได ้มาตรฐาน ตลอดจน 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย พัฒนานวัตกรรม

ทางสังคมและจัดท�าข ้อเสนอแนะในการวางนโยบาย  

เพื่อ เตรียมความพร ้อมเข ้าสู ่สั งคมสูงวัยอย ่างยั่ งยืน  

โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล 

สุขภาพช่องปากผู้สูงวัย โดยจัดท�าหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุหรือฝึกอบรมระยะสั้น แก้ไขการขาดแคลน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลทันตกรรมผู้สูงอายุท่ีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะท่ีสามารถไปปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ได้ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพได้มาตรฐาน

  ๕.๑.๕		 วิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

	 	 	 (๑)	 	 โครงการเมดิโคโพลิส	 (Medicopolis)	 หรือเวชนคร	 ด�าเนินการสนับสนุน	

โครงการต ้นแบบเพื่อไปสู ่พื้นที่ ๒ โครงการ ได ้แก ่  

โครงการระบบเฝ้าระวังผู ้สูงอายุลงสู่พื้นท่ีจังหวัดชัยนาท  

และโครงการพัฒนาระบบพิมพ ์เขียนหุ ่นยนต ์จ ่ายยา 

ใ น จั ง ห วั ด ชลบุ รี  ร ว มทั้ งสนั บ สนุ นทุ น โ ค ร ง ก า ร	

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี	 ระยะที่	 ๑	 เพื่อเตรียมเข้าสู่ 

การทดสอบระบบ sandbox และจัดท�า	 Platform		

Product/Services	 ด้านงานบริการ	 ซ่ีงเป็นต้นแบบ

อุตสาหกรรมและเป็นเครือข่ายการให้บริการนวัตกรรม 

การแพทย์และสาธารณสุขแบบครบวงจร
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พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการดูแล

ช่องปากผู้สูงวัย

สนับสนุนต้นแบบ
โครงการเมดิโคโพลิส 

หรือ
เวชนคร ลงสู่พื้นที่



   (๒)	 	 โครงการการแพทย์แม่นย�า	(Precision	Medicine) เพือ่ให้เกิดการพฒันาผลติภัณฑ์

และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลข้ึนใช้เองในประเทศ ลดการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  

และเพิม่คุณภาพชวีติและการด�ารงชวีติให้แก่ประชาชนในการเพิม่โอกาสการเข้าถงึยา ชวีวตัถ ุวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพทีผ่ลติได้เองในประเทศในราคาทีถ่กูลง ทัง้นี ้อยูร่ะหว่างการท�าสญัญาสนบัสนนุทนุวิจัย ๖ ชดุโครงการ

   (๓)			 โครงการยาชีววัตถุ ด�าเนินการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ  

Regenerative Medicine ระดับก่อนคลินิก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาวิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ 

และพัฒนายาชีววัตถุในระดับอุตสาหกรรม ท�าให้ประเทศไทยมียาวัคซีนและยาชีววัตถุที่จ�าเป็นส�าหรับโรคร้ายแรง

และจ�าเป็นขึ้นใช้เองในประเทศ 

	 	 ๕.๑.๖		 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

   (๑)			 สนบัสนนุพฒันาต้นแบบ ๕	โครงการ ได้แก่ ๑) ผลติเคร่ืองมอืผ่าตดัและชดุข้อสะโพกเทยีม 

ชนิดยูนิโพล่ามอดูล่าส�าหรับการทดสอบทางคลินิก ๒) พัฒนาต้นแบบข้อเข่าเทียมแบบหลายแกน (Prototype 

of Polycentric Knee) ๓) ชุดเครื่องมือแก้ไขแกนกระดูกสันหลังคด ๔) ระบบวัดสัญญาณสมองพร้อมอัลกอริทึม 

ตรวจวินิจฉัย Nonconvulsive Status Epilepticus และ ๕) พัฒนาชุดข้อมูลสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ประเภทการเรียนรู้เชิงลึก รวมทั้งอยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ๓ ผลิตภัณฑ์  

ได้แก่ ข้อสะโพกเทียมบางส่วนชนิดสองขั้วแบบใช้ซีเมนต์ เลนส์แก้วตาเทียม และถุงเก็บตัวอย่างส�าหรับการผ่าตัด

   (๒)			 สนบัสนนุการทดสอบหุน่ยนต์ทางการแพทย์	

และ เครื่ อ ง มือแพทย ์  ร ่ วมกับศูนย ์ทดสอบผลิตภัณฑ ์ ไฟฟ ้ า	

และอิเล็กทรอนิกส์	 (PTEC)	 ได้แก่ การทดสอบหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน 

(Sensible STEP) การพัฒนามาตรฐานเครื่องพลาสมาอากาศ 

บ�าบัดแผลติดเชื้อเรื้อรังส�าหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมท้ังมีการทบทวน

และจัดท�าแผนที่น�าทางการพัฒนาเทคโนโลยีหุ ่นยนต์ทางการแพทย์ 

และเครื่องมือแพทย์  

  ๕.๑.๗		 ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม ด�าเนินการแผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม 

ได้แก่ ด้านนวัตกรรมทางกฎหมาย ด้านนวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ และด้านนวัตกรรมด้านฐานข้อมูล  

เพือ่สร้างมาตรการส�าหรบัการผสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และชมุชน 

ในการป้องกันเด็กและเยาวชนที่ไม่เคยกระท�าผิดไม่ให้เป็นผู้กระท�าผิดรายใหม่ต่อไป

	 ๕.๒		 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

	 	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ข้ันสูงถือเป ็นป ัจจัยท่ีม ี

ผลการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างมาก รัฐบาลจึงสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น

  ๕.๒.๑	 ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมและการน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ 

มีการด�าเนินการทีส่�าคัญ ได้แก่ ผลติงานวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยฐีานท่ีส�าคญั โดยสามารถตพีมิพ์บทความในวารสาร

นานาชาต ิ๑๘๗ ฉบบั และยืน่จดทรพัย์สนิทางปัญญา ๑๐๑ ค�าขอ และส่งเสรมิงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์แล้ว 

๔๖ ผลงาน รวมทัง้การขับเคลือ่นบญัชีนวตักรรมไทย โดยได้รบัการประกาศขึน้ทะเบยีนในบญัชนีวตักรรมไทยทัง้สิน้ 

๓๕๙ ผลงาน ประกอบด้วย ปี ๒๕๕๙ รวม ๓๔ ผลงาน ปี ๒๕๖๐ รวม ๔๗ ผลงาน ปี ๒๕๖๑ รวม ๑๔๕ ผลงาน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๘
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ปี ๒๕๖๒ รวม ๑๐๓ ผลงาน และปี ๒๕๖๓ รวม ๓๐ ผลงาน โครงการวจิยัเพือ่พฒันาและสร้างองค์ความรูพ้ืน้ฐานใหม่ 

น�าไปสู่การต่อยอดงานวิจัย โดยมีผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน�าไปยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน 

ทางปัญญาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวม ๖ เรื่อง

  ๕.๒.๒	 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ 

เช่น โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพิ่มระดับความปลอดภัย

ของการคมนาคมทางอากาศและเพิม่ประสทิธภิาพการประสานการใช้ห้วงอากาศส�าหรบัรองรบัการใช้งานเทคโนโลยี

อากาศยานไร้คนขับ (Drone, UAV) และกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีบั้งไฟและโคมลอย ซึ่งใช้งานแล้วในพื้นที่  

๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี และหนองคาย การวิจัยปลดล็อคส่งออก

มะม่วงไปสหรฐัอเมรกิา ส่งผลให้มะม่วงของไทยได้รบัการรบัรองจากกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา เกิดการขยายผล 

องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพ่ือต่อยอดให้กับกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการท่ีต้องการขยายตลาดการค้าผลไม้สด 

ชนิดอื่นของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศอื่น ๆ

  ๕.๒.๓	 บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	 ผ่านการด�าเนินโครงการวิจัย 

และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชงิพาณชิย์ โดยผลงานวจิยัทีเ่กดิขึน้ถกูน�าไปใช้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ ลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม  

สร้างสินค้าทดแทน (Substitute Product) ลดการน�าเข้าวัตถุดิบหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

  ๕.๒.๔  พฒันาบัณฑิตศึกษาและการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุง่หวงัให้เกิดการพฒันา 

บัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการด�าเนินงานในลักษณะโปรแกรมวิจัย 

ของ ๑๑ ศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นการด�าเนินงานวิจัยท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนและครบวงจร ก่อให้เกิดผลงานวิจัย 

ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาประเทศทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับก�าลังคน 

ระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก

 	 ๕.๒.๕		 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส	ี	

เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และส่ิงแวดล้อม เพิ่มพูนองค์ความรู้ของประเทศ 

ด้านนิวเคลียร์และรังสี เตรียมความพร้อมในการรองรับการก�ากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเภทใหม่ ๆ  

และเพิ่มขีดความสามารถการก�ากับดูแลของประเทศให้สูงยิ่งขึ้น

  ๕.๒.๖	 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การแพทย์ข้ันสูงเพื่อการบ�าบัดรักษาโรคที่ยังรักษาไม่ได้	 โดยพัฒนา

กระบวนการผลิตชีวเวชภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการให้เข้าสู่การผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล 

ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาความปลอดภยัสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทย เพือ่ก้าวสูค่วามเป็นผูน้�า 

ด้านศูนย์กลางการแพทย์แบบครบวงจรของภูมิภาค (Medical Hub)

  ๕.๒.๗  พัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและสนับสนุนนักวิจัย	 เพื่อฐานทางวิชาการ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

ให้เกิดการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

เพื่อสร้างเส้นทางพัฒนาอาชีพนักวิจัย

  ๕.๒.๘		พัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า		

เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลด้านน�้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน สามารถน�าไปใช้ในการบริหารจัดการน�้า 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านน�้าท้ังในระดับชุมชน  

ท้องถิ่น และระดับประเทศ

155รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



  ๕.๒.๙		 แผนบู รณาการการ วิจัย 	 Genomics		

Thailand	สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการแพทย์	เพื่อน�ามาใช้ 

ในทางการแพทย์ร่วมกับข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ ในการตรวจวินิจฉัย 

ป้องกัน และรักษาโรค ท�าให้การรักษามีความแม่นย�าและจ�าเพาะ 

ต่อบุคคลมากขึ้นและเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้เป็น 

Medical Hub 

	 ๕.๓		 การสร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	

	 	 ๕.๓.๑		 สร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	 ๆ เพื่อพัฒนา 

นักวิจัยให้มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เทคโนโลยีฐาน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 

ไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีจ�านวน

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 

ให้กับภาคอุตสาหกรรม ๑๔๕ คน มีหน่วยฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไป 

ปฏิบัติร ่วมกับภาคเอกชน ๙ แห่ง และมีระบบการบริหารจัดการในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร 

ผ่านศูนย์อ�านวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House) ของสถาบันอุดมศึกษา ๒๑ แห่ง

	 	 ๕.๓.๒		 สนบัสนนุนกัเรยีนทนุรฐับาลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมแีผนด�าเนนิโครงการสนบัสนนุ

นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มและใช้ประโยชน์บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา

๖.	 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย

	 ๖.๑	 การมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู

	 	 ๖.๑.๑	 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด�าเนินการลดจ�านวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีจ�านวน

เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษา  

โดยมแีผนยทุธศาสตร์พฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ แผนบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็ 

ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ๒๒๐ เขต และถอดประสบการณ์โรงเรียนคุณภาพขนาดเล็กท่ีประสบความส�าเร็จ 

เพื่อการจัดท�าแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพขนาดเล็ก รวมทั้งได้จัดระบบรถรับส่งนักเรียนกรณีรวม/ 

เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในพื้นที่ ๑๖๗ เขต เพื่อการสร้างคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ๖.๑.๒	 พฒันาและยกระดบัคณุภาพการศกึษา	

ตามมาตรฐานปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา		

โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร 

(School Quality Award: ScQA) ๒๘๐ โรงเรียน  

และรางวัลคุณภาพแห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (Office of Basic Education Commission 

Quality Award: OBECQA) ๕๙ โรงเรียน ต่อยอดโครงการ

โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  

โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ผ่านการประเมิน ScQA 

๒๘๐ โรงเรียน 
และได้รับรางวัล 

OBECQA 
๕๙ โรงเรียน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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(O-NET) โดยเฉลี่ยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษา 

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมท้ังยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ�าเภอด้านวทิยาศาสตร์	

คณติศาสตร์	และเทคโนโลย ีให้สามารถเข้าถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพให้ทัว่ถงึทกุอ�าเภอทัว่ประเทศ ๑,๕๑๕ โรงเรยีน

	 	 ๖.๑.๓	 อบรม	 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ด�าเนินการอบรม พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศกึษาให้ได้รบัการพัฒนาศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  

และบคุลากรในโรงเรยีนโครงการพระราชด�ารฯิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๔,๕๑๖ คน และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๔๒๐ คน รวมทัง้พัฒนาครตูามโครงการจัดการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย นอกจากนี้ มีการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

และขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๒,๕๐๕ อัตรา ประกอบด้วย  

โรงเรียนในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๗๙ อัตรา และโรงเรียนในส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา ๒,๔๒๖ อัตรา งบประมาณจ�านวน ๒๓๗,๑๗๓,๔๐๐ บาท

  ๖.๑.๔		 สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายการศกึษาแก่ผูบ้รหิารส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังในส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา นติกิรและผูป้ฏบัิตงิานด้านกฎหมาย องค์กรเอกชน องค์กรท้องถ่ินและผูเ้ก่ียวข้องกบั 

การศึกษา ๑,๐๐๐ คนทั่วประเทศ

	 	 ๖.๑.๕		 ส่งเสรมินวตักรรมการบรหิารจดัการคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาเพือ่การประกนัคณุภาพ

สถานศึกษาทุกประเภท	 เช่น คลังสารสนเทศของระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๓๔๓ แห่ง

	 	 ๖.๑.๖		 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน

คุณภาพระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เช่น ประชุมปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จ�าเป็น

เพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน และสนับสนุน 

การขยายผลของสถานศึกษาต้นแบบให้แก่สถานศึกษา ๒,๑๙๕ แห่ง ใน ๒๒๐ เครือข่ายสถานศึกษา 

	 	 ๖.๑.๗		 ส่งเสรมิเครอืข่ายนวตักรรมคณุภาพ	๑	ช่วย	๓	โดยได้ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์และประกาศ

รับสมัครสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD เพือ่สร้างเครอืข่ายนวตักรรมคณุภาพของสถานศกึษา ๙๕ เครอืข่าย 

รวมสถานศึกษา ๓๘๐ แห่ง

  ๖.๑.๘		 พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ	 (National	 Digital	 Learning	

Platform)	 เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น รองรับการเรียนการสอนที่หลากหลาย และสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจ�าเป็นพิเศษ ให้สามารถเข้าถึง

และเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการสามารถเข้าทบทวน ฝึกฝน

ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และภาษาอังกฤษได้ ซึ่งใช้ชื่อว่า “แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 

(Digital Education Excellent Platform: DEEP)” ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ๓ ระยะ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

157รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๖.๒	 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบ

ดิจิทัล

  ๖.๒.๑	 ต่อยอดโครงการจัดการศกึษาทางไกล	

แบบสื่อสารสองทางส�าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	

ด�าเนินการร ่วมกันระหว ่างมูลนิธิการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชปูถัมภ์ และส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เข้าร่วมโครงการฯ ๒๐ โรงเรียน ได้เรียนรู ้ผ ่านระบบ 

การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ส่งผลให้ 

นักเรียนในโรงเรียนที่ เข ้าร ่วมโครงการฯ มีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงูขึน้ มศัีกยภาพในการจัดกระบวนการเรยีนรูไ้ด้ดีข้ึน และโรงเรยีนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถน�าความรู ้

ที่ได้รับจากการเรียนการสอนทางไกลขยายผลให้กับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

  ๖.๒.๒		พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล โดยด�าเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งสนับสนุน

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ทั่วประเทศ ๑๔,๔๑๕ โรงเรียน ๑๘๓ เขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงเป็นการลด

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ๑๔,๘๐๒ โรงเรียน และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง

อุปกรณ์ DLTV และด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่ส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา ๑๘๓ เขต งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

	 	 ๖.๒.๓		 ด�าเนินการจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากท่ีบ้าน	 (Learn	 from	Home)

โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบออนไลน์และออฟไลน์รูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

และครอบคลุมตามความพร้อมของนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ต่อยอดโครงการ
จัดการศึกษาทางไกล
แบบสื่อสารสองทาง 
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เข้าร่วม ๒๐ โรงเรียน
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  ๖.๒.๔  ผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลด ้านอาชีพและวิชาชีพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	

และสังคมดิจิทัลกว่า ๕๐ ตอน โดยมีผู้เรียนในระบบปีละกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน และผู้เรียนนอกระบบไม่น้อยกว่า 

๕๐๐,๐๐๐ คน รวมถงึการส่งเสริมให้มหาวทิยาลยัจดัการเรยีนการสอนในระบบเปิดในรูปแบบออนไลน์ (Thai-MOOC) 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เรียนกว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เรียนกว่า 

๒๙๐,๐๐๐ คน รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๗๗ แห่ง สามารถจัดการเรียน

การสอนด้วยระบบดิจิทัลผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART 

Classroom) เผยแพร่องค์ความรู ้ด้านอาชีพและวิชาชีพ 

ให้ประชาชนทั่วไป ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

ให้สามารถศึกษาเรียนรู ้ได ้ตลอดชีวิต โดยด�าเนินการ 

เป็นแห่งแรกในอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางพัฒนา

ก�าลังคนด้านดิจิทัลรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) พร้อมตั้งเป้าหมาย

ผลิตทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล ๑๒,๐๐๐ คนต่อปี โดยสร้าง

ทักษะใหม่ทั้ง Reskill และ Upskill ส�าหรับกลุ่มแรงงาน 

ในพื้นที่อมตะซิตี้และพื้นที่ EEC กว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน

  ๖.๒.๕		 ผลิตสือ่ดจิิทัลด้านอาชพีและวชิาชพี	เพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมดจิทัิลท่ีเป็นมาตรฐาน 

๑๒ สาขาอาชีพรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล (ประเทศไทย ๔.๐) และเผยแพร ่

ผ่านช่องทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Youtube และทางสถานีโทรทัศน์ R-Channel ของห้องเรียนอัจฉริยะ 

(Smart Classroom)

  ๖.๒.๖		 จัดท�าฐานข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกบัสถานศกึษา นกัเรียน นกัศึกษา ภาครฐั และเอกสารทีค่รบถ้วน 

และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

	 	 ๖.๒.๗		 สร้างความเชือ่มโยงระบบ	MOOC	Course	Directory	จ�านวน	๑	ระบบ	เพือ่แสดงรายวชิาออนไลน์ 

ของผู้ให้บริการทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายวิชาออนไลน์ได้จากจุดเดียว (One Stop Access)

  ๖.๒.๘		พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง	 ในการให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด รองรับ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของทุกสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรภาครัฐที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ 

ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์

ผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล

ด้านอาชีพและวิชาชีพ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล  
กว่า ๕๐ ตอน มีผู้เรียนในระบบ 

ปีละกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน
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	 ๖.๓		 การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

	 	 ๖.๓.๑	 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ	 ได้แก่ โรงเรียนพื้นท่ีสูง 

ในถิน่ทรุกันดาร ๑,๑๙๐ โรงเรยีน โรงเรยีนพ้ืนทีเ่กาะ ๑๒๔ โรงเรียนโรงเรยีนในพืน้ทีข้่างเคยีงโครงการพฒันาดอยตุง 

(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๒๖ โรงเรียน  

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนในด้านทักษะชวีติ ทกัษะอาชีพ

และทักษะวิชาการ และส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง  

และพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารส�าหรับผู้ใหญ่บนพื้นท่ีสูง 

ตามพระราชด� าริ ของสมเด็ จพระกนิษฐาธิ ร าช เจ ้ า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในพ้ืนที ่๕ จงัหวดัภาคเหนอื รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันา 

ผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการ 

ตลอดจนได ้ รั บการดู แลใน เรื่ อ งอาหารโภชนาการ 

และความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม

  ๖.๓.๒	 สานพลังประชารัฐ เป ็นโครงการที่รัฐบาลได้ต ่อยอดผลการด�าเนินการเพื่อพัฒนา 

และยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้น�าในการบริหารสถานศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และสัมฤทธิ์ผล 

ทางการศึกษา ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความรู้ 

ด ้านภาษาอังกฤษ และจัดท�ากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน ้นพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อการบริการชุมชน 

และสังคม รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

  ๖.๓.๓	 ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนในชุมชน 

ด้วยกระบวนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู ้หนังสือ  

และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ประชาชน ๑๔,๑๘๖ คน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 

เกิดทักษะสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยในชีวิตประจ�าวันได้ สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้  

และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

  ๖.๓.๔		 ส่งเสริมการศกึษานอกระบบผ่านทวีสีาธารณะ ด�าเนนิการผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศึกษา

ออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศัน์เพือ่การศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร (Educational 

Television, Ministry of Education: ETV) และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ

และรู้จกัรายการโทรทัศน์เพือ่การศกึษาออกอากาศทางสถาน ีETV ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

เช่น การจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ๑๐ ครั้ง การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  

และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media และการให้บริการติวเข้ม 

เติมเต็มความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ๒,๗๗๑,๙๘๖ คน

 	 ๖.๓.๕		 จัดการเรยีนรูว้ธิกีาร	Active	Learning	เพือ่ยกระดบัคณุภาพ

การศึกษาสู่คุณภาพประเทศไทย	 ๔.๐	 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ให้แก่ 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓๕๐ โรงเรียน จัดการอบรมเพื่อพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  

๑,๐๕๐ คน และสร้างเครือข่ายนิเทศจิตอาสาจากบุคลากรในพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม

และร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ลดความเหลื่อมล้ำา 
ด้วยการพัฒนา
การจัดการศึกษา
โรงเรียนที่ตั้ง 

ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๘
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  ๖.๓.๖	 ให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	ได้แก่

	 	 	 (๑)	 	 โครงการ	๑	อ�าเภอ	๑	ทนุ เพือ่สร้างโอกาสให้นกัเรยีนสามารถเข้าถงึทนุทางการศกึษา 

และเม่ือส�าเรจ็การศึกษาจะสามารถน�าความรูท่ี้ได้รบัมาพฒันาตนเองและยกระดบัความสามารถในการประกอบอาชพี 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการรุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ มีผู้รับทุนจ�านวนทั้งสิ้น ๑,๒๕๗ คน

	 	 	 (๒)			 โครงการทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุาร	ีระยะ	๒	เพือ่จดัสรรทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียน 

นักศึกษา และสามเณรที่มีฐานะยากจนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีอัตราการเรียนต่อต�่า  

ได้มโีอกาสศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับประกาศนยีบัตรวชิาชีพต่อเนือ่งจนถึงระดบัปรญิญาตรี 

โดยได้มีการจัดสรรทุนปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ�านวน ๒,๔๐๐ ทุน

   (๓)			 โครงการทนุการศกึษาเดก็สภาวะยากล�าบากในเขตพืน้ทีส่งูภาคเหนอื	กลุม่เดก็ชาวเขา	

ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่สูงภาคเหนือ	๘	จังหวัด	ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง น่าน แม่ฮ่องสอน  

ตาก ล�าพูน และพะเยา ได้รับทุนการศึกษา ๕,๖๖๙ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี

  ๖.๓.๗		 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ได้รับโอกาส 

ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจ�าเป็น จ�านวนกว่า ๔,๔๐๐,๐๐๐ คน

  ๖.๓.๘		 สร้างอาชีพในสถานศึกษา	 ด�าเนิน

โครงการอาชวีะ สร้างช่างฝีมอื (พระดาบส) ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ และด�าเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

การจัดการศกึษาให้กบัสถานศกึษา ๑๒ แห่ง มีผูเ้รยีน ๒๙๑ คน

  ๖.๓.๙  จั ดท� าแผนยุทธศาสตร ์ พัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็ก	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒-๒๕๖๕  

และส�ารวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

กลุ ่มโรงเรียนที่ มีการควบรวม เพื่อขอรับงบประมาณ 

ตามความจ�าเป็นและขาดแคลน รวมท้ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และประชุมหารือ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท�าให้ไม่สามารถควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้ส�าเร็จ  

และข้อเสนอแนะกลยุทธ์/แนวทางในการแก้ปัญหา 

	 ๖.๔		 การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย

  ๖.๔.๑	 ก�าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติผ่านร่างแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัต	ิ	

พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๕	และร่างแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก�าลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

ตลอดจนจัดท�าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ๖.๔.๒	 พัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมศักยภาพผู ้ เรียน	

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท�า	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

และศูนย์แนะแนวประจ�าเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมกันวางแผนและก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน เพื่อขับเคลื่อน 

งานแนะแนวในโรงเรียนท้ังเร่ืองการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและทักษะชีวิต ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง  

ด�าเนินโครงการค่ายนักเรียนนักศึกษาสู่มัคคุเทศก์ภายในอุทยานธรณีสตูล 
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



  ๖.๔.๓	 พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส	 สร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 สร้างรายได	้

ให้แก่ประชาชน โดยมปีระชาชนกลุม่เป้าหมายเข้ารบัการพฒันาทกัษะอาชพี ไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ คน และสนบัสนุน 

การบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ๔๒๙ แห่ง รวมทั้งด�าเนินโครงการ	

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดกิจกรรม

การศึกษาต ่อเนื่องในการฝ ึกอาชีพรูปแบบกลุ ่มสนใจ 

และชั้นเรียน ภายใต้หลักสูตร ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 

กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม 

หรือหัตถกรรม กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ  

กลุ ่ มอาชีพสร ้ างสรรค ์  และกลุ ่ มอาชีพ เฉพาะทาง 

หรื ออาชีพขั้ น พ้ืนฐาน ซึ่ งมี ผู ้ เ ข ้ า รับการฝ ึ กอา ชีพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๙๔๒,๑๗๘ คน  

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๖๔๖,๘๔๑ คน

  ๖.๔.๔	 ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ	 โดยมีมาตรการเพื่อเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพและมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ตลอดจนส่งเสริม 

ความรูเ้กีย่วกบัสทิธหิน้าทีต่ามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายคุม้ครองแรงงานนอกระบบ โดยท้ัง ๒ มาตรการ

อยู่ระหว่างด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมท้ังจัดการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส	

ในการประกอบอาชีพ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๘๐ คน สามารถผ่านการฝึกอบรม 

๒๕๘ คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เข้าฝึกอบรม ๖๗๒ คน สามารถผ่านการฝึกอบรม ๓๒๖ คน

  ๖.๔.๕		 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน

ฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒,๘๕๔ คน สามารถ 

ผ่านการฝึกอบรม ๑,๘๖๖ คน และในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ๓,๔๒๖ คน สามารถผ่าน 

การฝึกอบรม ๒,๑๕๕ คน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมแรงงาน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู ้เข้ารับการฝึกอบรม  

๑,๑๔๖ คน สามารถผ่านการฝึกอบรม ๙๒๓ คน

  ๖.๔.๖		 เตรียมความพร้อมด้านแรงงานให้แก ่กลุ ่มนักศึกษา	 ผู ้ว ่างงาน	 ผู ้ที่หางานยาก		

ผู้ที่ก�าลังหางาน	 ผู้ถูกเลิกจ้าง	 ผู้ที่รอฤดูกาล	 ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน	 ประชาชนท่ัวไป	

ทหารกองประจ�าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน	เด็ก	และเยาวชนที่ถูกคุมประพฤต ิให้ได้รับการแนะแนวอาชีพ 

ส่งเสริมอาชีพ และรับทราบข้อมูล เช่น ตลาดแรงงาน การศึกษา เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ 

เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทั้งด�าเนินโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	 โดยส่งเสริมให้ประชาชน 

ที่อยู ่ในวัยแรงงานได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�าอย่างครบวงจรและได้รับบริการท่ีดีอย่างเท่าเทียมกัน 

จากศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว (Smart Card)

ประชาชน
กว่า ๒๒,๐๐๐ คน 
เข้ารับการพัฒนา

ทักษะอาชีพ

ในปี ๒๕๖๓ 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ยกระดับแรงงานไทย 
ให้ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

๒,๑๕๕ คน
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	 ๖.๕		 การส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง

	 	 ๖.๕.๑		 ส่งเสรมิการสร้างหลกัคิดทีถ่กูต้องให้แก่เยาวชนผ่านมาตรการหรอืโครงการในรปูแบบต่าง	ๆ 	

โดยมีโครงการที่ส�าคัญ เช่น โครงการน้อมน�าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร โดยโครงการดังกล่าวมีหน่วยงานและสถานศึกษาที่ จัดกิจกรรม/เข้าร ่วมกิจกรรม  

น้อมน�าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๔๕,๘๕๑ แห่ง

  ๖.๕.๒		 สร้างกระบวนทศัน์เพ่ือพัฒนาลูกเสอืจติอาสาตามพระราโชบาย	ด้านการศึกษา เพือ่ให้ลกูเสอื 

เนตรนาร ีส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั พระผู้พระราชทานก�าเนดิลกูเสอืไทย 

และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งด�าเนินโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒๑ โครงการงานชุมนุม	

ลูกเสือส�ารองแห่งชาติ	ครั้งที่	๑	และโครงการงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต ้เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี

สามารถน�าความรู้ มิตรภาพไปรวมพลังท�าความดี รู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันให้เกิดความยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างสันติสุข ร่วมสร้างสังคมในชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังของชาติไทยต่อไป

  ๖.๕.๓	 เสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมในสถานศึกษา	 “โรงเรียนคุณธรรม” เพื่อให้นักเรียน 

มีความเข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าคุณธรรมความดี รวมท้ังด�าเนินโครงการสร้าง	

และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
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๗.	 การจัดท�าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาในลักษณะอ่ืนเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่หลากหลาย 

เหมาะสมตามแต่ละบริบทและเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น 

 ๗.๑		 การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ จัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

New Engine of Growth สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม

โครงการปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๔,๕๐๐ คน และปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๒,๓๓๘ คน และด�าเนินโครงการจัดท�าหลักสูตร

พัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษา 

ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชน เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตร  

เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแพทย์แผนไทย (การนวดไทย) เกษตรอินทรีย์  

รวม ๒๒๑ คน และหลกัสตูรพฒันาอาชีพ เช่น ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร การประกอบ

อาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ การท�าอาหารขนมเพื่อธุรกิจ การถ่ายภาพ และการขายสินค้าออนไลน์ รวม ๘,๖๐๒ คน 

 ๗.๒	 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร ้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย	

ประเทศไทย	 ๔.๐ มุ่งเน้นให้ประชาชนที่ได้รับบริการวิชาการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยได้ให้บริการทางวิชาการ

ผ่านกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  

โดยมีผู้รับบริการ ๑๓,๗๐๕ คน

 ๗.๓	 การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ตลอดชวีติตามศกัยภาพของพืน้ทีน่�าร่องทีป่ระชาชนได้ใช้บริการแหล่งเรยีนรูไ้ด้หลากหลายวธิ ีประชาชนและผูส้นใจ

มีโอกาสเข้าถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีตอบสนองความต้องการ 

ของบุคคลหรือชุมชนอย่างมีคุณภาพ

 ๗.๔	 การบูรณาการและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้มรีะบบคลังหน่วยกิต	(Credit	Bank) เป็นระบบ 

การเทียบโอนความรู ้ความสามารถและหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบและนอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลมาเก็บสะสมในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา มีสถาบันอุดมศึกษา 

ใช้ระบบดังกล่าวแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ๗.๕	 โครงการให ้บริการวิชาการแก ่ชุมชน	 เพื่อการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต และน�าความรู ้ 

ไปพฒันางานทีท่�า พร้อมทัง้พัฒนาอาชีพให้กบัชมุชน โดยมีหลักสตูรตัง้แต่ ๙-๑๐๐ ชัว่โมง โดยมผีูร้บับรกิาร ๖,๕๑๒ คน  

จากเป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน โดยได้มีการปรับหลักสูตรอาชีพให้เน้นให้กลุ่มอาชีพท่ีคาดว่าจะเป็นทักษะที่จ�าเป็น 

หรือทักษะอาชีพพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
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มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม 

อย่างเหมาะสมน�าไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย

๙.๑	 พฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุ	แพทย์สมยัใหม่	และแพทย์แผนไทยให้มปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั  

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญ 

ในด้านการแพทย์แม่นย�า และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ  

โดยอยู ่บนพื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการ

สร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง  

พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

๙.๒	 ส่งเสรมิการป้องกันและควบคมุปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพ โดยการพฒันาองค์ความรูด้้านสขุภาวะ 

ที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก�าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือ 

ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

อย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง  

และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่

๙.๓	 พฒันาและยกระดบัความรูอ้าสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.) ให้เป็นหมอประจ�าบ้าน 

ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง 

และครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมท้ัง 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล 

ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการ 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู ้สูงอายุ 

ที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
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๙.๔	 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา	 สุขภาพ	 การมีงานท�าที่เหมาะสม	

กบัประชากรทุกกลุ่ม มกีารลงทุนทางสงัคมแบบมุง่เป้าหมายเพือ่ช่วยเหลอืกลุม่คนยากจนและกลุม่ผูด้้อยโอกาส 

โดยตรง จดัให้มรีะบบบ�าเหนจ็บ�านาญหลงัพ้นวยัท�างาน ปฏิรปูระบบภาษใีห้ส่งเสรมิความเสมอภาคทางสงัคม  

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ 

ให้ได้รับความปลอดภยัและมสีขุอนามยัท่ีดใีนการท�างาน ได้รบัรายได้ สวสัดิการ และสทิธปิระโยชน์ท่ีเหมาะสม 

แก่การด�ารงชีพ



๑.	 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข	แพทย์สมัยใหม่	และแพทย์แผนไทย

 รฐับาลให้ความส�าคัญต่อสขุภาพและสขุภาวะของประชาชน รวมถึงการพฒันาระบบประกนัสุขภาพท่ีครอบคลมุ

ประชาชนทุกระดับและลดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพบริการสาธารณสุขท้ังระบบ โดยดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพ 

แขง็แรงทัง้ทางกายและทางใจ ให้ประชาชนได้รบัการรกัษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสขุภาพทีท่ัว่ถงึและมคีณุภาพ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มสิทธิประโยชน์ และเพิ่มวัคซีน

ป้องกันโรค รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

 ๑.๑	 การบริหารจัดการงบประมาณ

  รฐับาลได้บรหิารจัดการงบประมาณ โดยสนบัสนนุโครงการ มาตรการ และแผนงานต่าง ๆ  เพือ่สร้างเสรมิ 

สุขภาพทีด่ขีองประชาชนอย่างต่อเนือ่ง เช่น โครงการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิผ่านการด�าเนนิมาตรการต่าง ๆ   

ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

  ๑.๑.๑ ค่าบริการทางการแพทยข์องผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๔๘.๒๖๔ ล้านคน

  ๑.๑.๒  ค่าบรกิารสขุภาพผู้ตดิเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ ๒๔๒,๔๐๐ คน และกลุม่เสีย่งได้รบับรกิาร

ส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ๖๘,๕๐๐ คน

  ๑.๑.๓		 ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ๖๑,๙๔๘ คน

  ๑.๑.๔  ค่าบริการควบคุม	ป้องกัน	และรักษาโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

ให้ได้รับการควบคุม ป้องกัน และดูแลโรค ๔,๑๗๒,๐๙๙ คน

  ๑.๑.๕  ค่าใช้จ ่ายเพิ่มเติมส�าหรับหน่วยบริการในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที	่	

๓	จังหวัดชายแดนภาคใต ้ท�าให้มีหน่วยบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ ๒๐๒ แห่ง

  ๑.๑.๖		 ค่าบรกิารสาธารณสขุเพ่ิมเตมิส�าหรับการบรกิารปฐมภูมิทีมี่แพทย์ประจ�าครอบครวั ๗๓๐,๐๐๐ ครัง้ 

  ๑.๑.๗  ค่าบริการสาธารณสุขส�าหรับผู้ป่วยติดบ้าน	ติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ๑๙๗,๖๑๕ คน 

และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ๑๒,๐๐๐ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๙
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  ๑.๑.๘		 ค่าชดเชยวคัซนีป้องกนัโรคหดั	คางทมู	และหดัเยอรมนั (MMR)	เพือ่แก้ไขปัญหาการระบาด

ในภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ โดส

	 ๑.๒	 การส่งเสริมสมุนไพรทางการแพทย์

	 	 รัฐบาลได้ส ่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ท้ังในด้านอาหาร  

การเสริมความงาม การรักษาสุขภาพและป้องกันโรค และการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และมาตรการรองรับ 

ของประเทศไทยในการข้ึนทะเบียนนวดไทย เป็นรายการ

ตัวแทนมรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาต ิ

กับยูเนสโก โดยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาล

ตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม

ที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันท่ี ๘-๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย 

ประกาศผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม 

ทีจ่บัต้องไม่ได้ ปี ๒๐๑๙ รวม ๕๑ รายการ ซึง่ยูเนสโกประกาศให้	

“นวดไทย”	 เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได	้	

ปี	๒๐๑๙ และในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ได้พัฒนาเมืองสมุนไพร	 ๑๔	 จังหวัด	 มีพื้นที่เพาะปลูก	

สมุนไพร	 ๕ ,๕๐๐	 ไร ่  มี โ รงงานผลิตยาสมุนไพร 

ที่ผ่านมาตรฐาน WHO และมาตรฐาน GMP ๓๗ แห่ง  

สร ้างมูลค ่าทางเศรษฐกิจกว ่า ๒๘๐,๐๐๐ ล ้านบาท  

รวมท้ังเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ๒๔ แห่ง  

ให้บริการต�ารับยาศุขไสยาศน์ในกลุ่มผู้มีอาการนอนไม่หลับ 

และต�ารับท�าลายพระสุเมรุในผู ้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง และชา  

โดยมีผู้รับบริการ ๑,๓๒๐ ราย

	 ๑.๓		 การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

  รัฐบาลได้เพิ่มความครอบคลุมในการดูแล

ประชาชนและกลุ ่มเปราะบางเข้าถึงยาก โดยการสร้าง 

หลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(Universal	Coverage:	UC) 

ซึ่งครอบคลุมประชาชนกว่า	 ๔๗.๗๖	 ล้านคน	 สามารถ

เข้าถึงสิทธิ	 ร้อยละ	 ๙๙.๘๘ และเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัว  

ปี ๒๕๖๓ เป็น ๓,๖๐๐ บาทต่อคน (เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒  

ร ้อยละ ๕ .๐๖)  รวมทั้ ง เ พ่ิมชุดสิทธิประโยชน ์ ใหม ่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
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เพิ่มค่าใช้จ่าย
หลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า 
เป็น ๓,๖๐๐ บาทต่อคน



  ๑.๓.๑ บรกิารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนั

โรคทีเ่พ่ิมใหม่ ได้แก่ น�าร่อง บรกิารยาป้องกนัก่อนการสมัผสั

เชื้อเอชไอวี (ยา PrEP) ตรวจคัดกรองยีนส์ HLA เพื่อป้องกัน

อาการแพ้อย่างรุนแรง คัดกรองภาวะ Down syndrome  

ในหญงิตัง้ครรภ์อายนุ้อยกว่า ๓๕ ปี วคัซนีป้องกนัโรคท้องร่วง 

ในเด็กเล็ก (Rota virus vaccine) และค ่าชดเชย

วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR)  

เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดในภาคใต้ 

  ๑.๓.๒ บริการรักษาที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ น�าร่องบริการล้างไตผ่านเครื่องอัตโนมัติ เพิ่มยาบัญชี จ.(๒) 

ส�าหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง น�าร่องลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยการรับยาท่ีร้านยา 

และน�าร่องการดูแลโรคหายาก 

  ๑.๓.๓ บริการฟื้นฟูที่เพิ่มข้ึน ได้แก่ บริการดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง โดยขยายไปยัง 

ทุกสิทธิและทุกกลุ่มอายุ และปรับเพิ่มรายการจ่ายค่าอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ทัง้น้ี ประชาชนผูม้สีทิธมิคีวามพงึพอใจต่อระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิพิม่ขึน้ จากร้อยละ ๙๓.๙๑ ในปี ๒๕๖๑ 

เป็นร้อยละ ๙๗.๑๑ ในปี ๒๕๖๒

 ๑.๔		 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ	

	 	 รัฐบาลได้จัดให้มีหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในการจัดการบริการดูแลประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นที่ปรึกษา ให้การดูแล 

ส่งเสริมสุขภาพคนในครอบครัวและชุมชน และมีข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทุกระดับ 

ซึ่งมีหน่วยบริการปฐมภูมิและสถานบริการปฐมภูมิที่ เป ิดบริการ	

ในพื้นท่ี	 ๑,๑๘๐	 แห่ง และได้จัดระบบบริหารจัดการทีมหมอครอบครัว  

(Primary Care Cluster Management System) ในจงัหวดัก�าแพงเพชร 

ซ่ึงเป็นพ้ืนที่น�าร่องในการทดลองใช้ระบบการจับคู่แพทย์คู่กับประชาชน  

มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 (Service	 Plan)	 สาขาการแพทย์	

แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	 โดยสามารถให้บริการผู้ป่วยนอก 

ทีเ่ข้ารับการตรวจ วนิจิฉยั รกัษาโรค และฟ้ืนฟสูภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๑๐,๖๘๙,๒๘๑ ครั้ง คิดเป ็น 

ร้อยละ ๒๓.๔๕ จากผูป่้วยนอกทีเ่ข้ารบับรกิารท้ังหมด ๔๕,๕๗๙,๗๐๕ ครัง้  

และมีการพัฒนาระบบบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	

(Special	Medical	 Clinic:	 SMC)	 เพื่อแก้ปัญหาความแออัดและการรอคอยการรักษาของผู้ป่วยท่ีไม่เร่งด่วน 

ที่มารับบริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยจัดบริการเพิ่มเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการแล้ว ๗๖ แห่ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๙
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	 ๑.๕		 การจัดระบบบริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

	 	 รฐับาลมนีโยบายเชงิรกุในการลดความแออดัและลดระยะเวลาการรอคอยรบัยาของผูป่้วยท่ีโรงพยาบาล 

โดยให้มารบัยาทีร้่านขายยาแผนปัจจบุนัแทนได้ และมีเงือ่นไขการให้บรกิารผูป่้วยและจ่ายยาให้แก่ผูป่้วย	๔	กลุม่โรค	

คือ	 โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหอบหืด	

และโรคจิตเวชหรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล 

ซึ่งยาท่ีผู ้ป ่วยได้รับจากร้านยาต้องเป็นยาชนิดเดียวกัน 

กับที่ได้รับจากโรงพยาบาลเดิมที่รับยาอยู ่ ท้ังนี้ ผู ้ป ่วย 

ไม่ต้องเสยีค่าบรกิารใด ๆ  เพิม่ขึน้ โดยมกีารน�าร่องระบบบรกิาร 

แก ่ผู ้ ป ่ วยหลักประกันสุขภาพแห ่ งชาติ  ( บัตรทอง)  

ทีม่คีวามสมัครใจจะรับยาทีร้่านยา โดยเริม่ด�าเนนิการเมือ่วนัท่ี 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผลการด�าเนินงาน ได้แก่ มโีรงพยาบาล

เข้าร่วม	 ๑๓๐	 แห่ง	 ร้านยาที่เข้าร่วม	 ๑,๐๓๓	 แห่ง		

ผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ร้านขายยา	๑๗,๑๕๔	คน	โดยรับบริการ	

ที่ร้านขายยา	 ๒๔,๘๗๐	 ครั้ง และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  

โรงพยาบาลได้มีการเปิดบริการรับยาในช่องทางอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การส่งยาทางไปรษณีย์ การส่งยาไปรับ

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน การส่งยาไปให้ร้านยาอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ  

กบัส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) การบริการโดยเภสชักรหรอือาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 

(อสม.) ส่งยาไปให้ที่บ้านผู้ป่วย ทั้งน้ี หลายวิธีการยังต้องได้รับการพัฒนาการท�างานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ทางเภสัชกรรมเพ่ือความปลอดภัยด้านยาส�าหรับผู้ป่วย โดยในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ได้ส�ารวจข้อมูลการรับยา 

ของผู้ป่วยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จากโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๖๕๘ แห่ง 

พบว่า โรงพยาบาลมีการจัดบริการจ่ายยาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

รูปแบบการจ่ายยา
จ�านวนที่ให้บริการ

(ครั้ง)
ร้อยละ

๑. จ่ายยาโดยเภสัชกร ที่ห้องยา ๖,๒๒๖,๘๖๒ ๘๗.๖๕

๒. จัดยาจาก รพ. และจ่ายยาที่ รพ.สต./

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ๓๙๑,๓๗๗ ๕.๕๑

๓. จัดยาจาก รพ. และส่งยาถึงบ้านโดย อสม. ๒๘๒,๕๑๘ ๓.๙๘

๔. จัดยาจาก รพ. และส่งยาถึงบ้านโดยไปรษณีย์ ๘๒,๙๒๘ ๑.๑๗

๕. จัดยาจาก รพ. และส่งยาถึงบ้านโดยบุคลากรของ รพ. ๕๔,๔๖๘ ๐.๗๗

๖. อื่น ๆ ๕๑,๔๓๖ ๐.๗๒

๗. จ่ายยาโดยเภสัชกรแบบ drive thru ๙,๔๙๗ ๐.๑๓

๘. จ่ายยาโดยเภสัชกรที่ร้านยา ๔,๘๒๓ ๐.๐๗

รวม ๗,๑๐๓,๙๐๙ ๑๐๐

ที่มา: การส�ารวจการบริหารจัดการยาของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดระบบ
บริการรับยา 

ที่ร้านยาใกล้บ้าน 
แก่ผู้ป่วย 

๔ กลุ่มโรค

171รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



 ๑.๖		 โครงการพัฒนาระบบบรกิารคลนิกิพเิศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	(Special	Medical	Clinic:	SMC)

	 	 รฐับาลมนีโยบายให้โรงพยาบาลทกุแห่งเร่งแก้ปัญหาความแออดัและการรอคอยการรกัษาทีม่ารบับรกิาร

ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการของผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน โดยจัดบริการเพิ่มเพื่ออ�านวยความสะดวกประชาชน  

เช่น คลินิกรุ่งอรุณในช่วงเช้า คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา โดยได้ออกระเบียบการจัดบริการ

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑ รองรับการด�าเนินงานของโรงพยาบาลในการเปิด 

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการในสาขาท่ีมีความพร้อมและประชาชน 

มีความต้องการสูง เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคกระดูก 

และข้อ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ 

และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง เป็นการลดความแออัด 

ของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ

	 ๑.๗		 โครงการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ	(One	Day	Surgery:	ODS)

  รัฐบาลได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

จากเดิมไปสู ่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงได้พัฒนาระบบบริการรูปแบบใหม่ในโครงการผ่าตัด 

แบบวนัเดยีวกลบั (One Day Surgery: ODS) ซึง่เป็นการผ่าตัดแบบไม่ต้องรบัเป็นผูป่้วยใน อยูโ่รงพยาบาลไม่เกนิ ๒๔ ชัว่โมง 

และผูป่้วยไม่ต้องนอนพกัค้างคนื โดยมหีลกัการคอื ให้ผูป่้วยเตรยีมตวั 

ก่อนการผ่าตัดมาจากที่บ้านและมารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล  

ซึง่หลงัพกัฟ้ืนจากการผ่าตดัไม่กีช่ัว่โมง ผูป่้วยสามารถช่วยเหลอืตวัเอง 

และกลับบ้านได้ภายในวันเดียว ท�าให้เกิดผลดี เช่น ลดเวลานอน

ในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ลดภาระค่าใช้จ่าย 

ของผู้ป่วยและญาติระหว่างมาโรงพยาบาล และลดระยะเวลา 

รอคอยผ่าตัด โดยสามารถขยายบริการผ่าตัดจากเดิม ๑๒ กลุ่มโรค  

เป็น ๒๔ กลุ ่มโรค มีโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการผ่าตัด 

แบบวันเดียวกลับได้แล้ว ๑๕๔ แห่ง มีผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ๙,๒๕๑ ราย โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ถึง ๙,๒๕๑,๐๐๐ บาท และลดจ�านวนวันนอนในโรงพยาบาล 

๑๘,๔๐๒ วัน โดยมีแนวโน้มการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ดังนี้ 

ปีที่ด�าเนินการ จ�านวนผู้ป่วยที่ท�า	ODS	(ราย)
ลดค่าใช้จ่าย	

ภาคประชาชน	(บาท)
ลดวันนอน

โรงพยาบาล	(วัน)

พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓,๗๑๘ ๓,๗๑๘,๐๐๐ ๗,๔๓๖

พ.ศ. ๒๕๖๒ ๙,๖๘๘ ๙,๖๘๘,๐๐๐ ๑๙,๓๗๖

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๙,๒๑๕ ๙,๒๕๑,๐๐๐ ๑๘,๔๐๒

รวม ๒๒,๖๒๑ ๒๒,๖๕๗,๐๐๐ ๔๕,๒๑๔

ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
(หมายเหตุ: ปี ๒๕๖๓ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๙
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๒.	 การส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

	 ๒.๑		 การบริหารจัดการโควิด-๑๙

  รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ดังนี้

	 	 ๒.๑.๑	 สถานการณ์การแพร่ระบาด

   การระบาดของโควิด-๑๙ เริ่มในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยไทย 

เป็นประเทศท่ีมผีูป่้วยยนืยนัรายแรกถดัจากประเทศจนี ซึง่จากการคดักรองผูเ้ดนิทางเข้าประเทศ ท�าให้พบผูป่้วยตดิเช้ือ 

ตลอดเดอืนมกราคม ๒๕๖๓ ซึง่เป็นผูท้ีเ่ดนิทางมาจากหรอืเป็นผูพ้�านกัอยูใ่นประเทศจนีแทบทัง้สิน้ ส่วนการแพร่เชือ้ 

ในประเทศรายแรกที่มีการยืนยันเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๔๐ ราย 

อย่างไรก็ตาม จ�านวนผู้ป่วยได้เพิ่มสูงข้ึนเป็นอย่างมากในช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นผลมาจาก 

การแพร่กระจายเชื้อแบบกลุ่ม และมีกลุ ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ การรวมตัวของผู ้คนในการแข่งขันการชกมวยไทย  

ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้พบผู้ป่วยมากกว่า ๑๐๐ คนต่อวัน 

   การด�าเนนิการของรฐับาลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ เริม่จากการคดักรอง

และการติดตามการสัมผัส โดยมีการคัดกรองโรคที่ท่าอากาศยาน ตลอดจนที่โรงพยาบาลส�าหรับผู้ป่วยท่ีมีประวัต ิ

เดินทางหรือสัมผัสโรค มีการสอบสวนโรคกรณีที่เกิดกลุ่มการระบาด เน้นการเฝ้าระวังตนเอง การรักษาความสะอาด 

โดยเฉพาะการล้างมือและการเลี่ยงฝูงชน (หรือใส่หน้ากากอนามัยแทน) มีการให้ค�าแนะน�าให้กักตนเอง 

แก่ผู ้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงสูง และได้มีค�าสั่งจ�ากัดการเดินทางเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อมา 

เมือ่วันที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ ได้มปีระกาศเพิม่เตมิให้ต้องมเีอกสารทางการแพทย์รบัรองการเดนิทางระหว่างประเทศ 

และต้องมีประกันสุขภาพ เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีค�าสั่งให้ปิดสถานท่ีสาธารณะและธุรกิจห้างร้าน 

ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ และเมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีประกาศห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาล 

และงดจ�าหน่ายสุราชั่วคราว รวมทั้งให้ประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด 

	 	 ๒.๑.๒	 กลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙

   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ

อ�านวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ” มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด 

นโยบายและยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และก�ากับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมท้ังก�าหนดมาตรการช่วยเหลือ 

ผู้เดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบอ�านวยการจัดระบบประสานงานและสนับสนุนกลไกการเตรียมความพร้อม  

รวมท้ังการก�ากบัติดตามผลการด�าเนินงานของทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงเม่ือองค์การอนามยัโลกประกาศสถานการณ์ 

เป็นการแพร่ระบาดทั่วโลก (Pandemic) 

นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี  

ที่ ๗๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๓  

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหา

จากโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙) 

เรียกโดยย่อว ่า “ศูนย ์ข ้อมูลโควิด-๑๙”  

ขึ้น ณ ท�าเนียบรัฐบาล โดยปฏิบัติภารกิจ 

173รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



ในการอ�านวยการประสานงาน และก�ากับดูแลข้อมูลเก่ียวกับโควิด-๑๙ มีอ�านาจหน้าท่ีรวบรวมและประสานข้อมูล

จากหน่วยงานต่างประเทศ ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อด�าเนินการจัดท�า

ส่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางท้ังในประเทศและต่างประเทศ รับเรื่องราวร้องทุกข ์

หรอืข้อร้องเรยีนจากประชาชนหรอืภาคเอกชน และประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอื 

ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา และติดตามการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก 

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

   นอกจากน้ี ได้มีค�าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๗๖/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จัดตั้ง  

“ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)” เรียกโดยย่อว่า 

“ศบค.” และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยมีนายกรัฐมนตร ี

เป็นประธานกรรมการ ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่มีท่าทีคลี่คลาย 

และยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้ผล นายกรัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงอาศัยอ�านาจ

ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชก�าหนดการบรหิาร 

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ	

สถานการณ์ฉกุเฉนิในทุกเขตท้องทีท่ั่วราชอาณาจกัร	

เมื่อวันที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๖๓ และได้ออกข้อก�าหนด 

และข้อปฏบิตัต่ิาง ๆ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนั 

และควบคุมโรค เช ่น การห ้ามเข ้า พ้ืนที่ เสี่ ยง  

การปิดสถานทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาด การปิดช่องทาง 

การเข้ามาในราชอาณาจักร และมาตรการเตรียมรับ 

สถานการณ์ เช่น การให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาล 

ทุกแห่งทั่วประเทศ จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยหายใจ ยา และเวชภัณฑ์ การจัดเตรียมเจ้าหน้าที ่

และอาสาสมัครป้องกันโรคเพ่ือเฝ้าระวังการเดินทางข้ามเขตจังหวัด และอื่น ๆ และนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งท่ี 

๕/๒๕๖๓ เรือ่ง จดัตัง้หน่วยงานพเิศษเพือ่ปฏิบตัหิน้าทีต่ามพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู ้อ�านวยการศูนย์ และค�าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๖/๒๕๖๓ ลงวันท่ี 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จัดตั้งโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ ประกอบด้วย ส�านักงานเลขาธิการ 

ส�านักงานประสานงานกลาง และศูนย์ปฏบัิติการ ๑๑ ศนูย์ เพือ่ให้การท�าหน้าท่ีแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ ท�าให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐได้ทันท่วงที 

และทัว่ถงึ ทัง้ดา้นการป้องกันและรกัษาโรค การพัฒนานวัตกรรมการแพทยก์ารควบคมุสนิคา้ การช่วยเหลอืเยยีวยา  

และการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๙
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	 	 ๒.๑.๓	 ก�าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด

   (๑)	 ประกาศแจ้งเตอืนสถานการณ์เป็นระดบั	๓ หลกีเลีย่งการเดนิทาง พร้อมเปิดเผยพ้ืนที่ 

๑๓ แห่ง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก เนื่องจากมีการระบาด 

ของโควิด-๑๙ ดังน้ี ๑) เมืองเอินซือ (Enshi) ๒) เมืองเสี้ยวก่าน (Xiaogan) ๓) เมืองเสียนหนิง (Xianning)  

๔) เมืองหวงสอื (Huangshi) ๕) เมืองเซยีนเถา (Xiantao) ๖) เมอืงเฉยีนเจยีง (Qianjiang) ๗) เมอืงจิน่โจว (Jingzhou) 

๘) เมืองลีฉวน (Lichuan) ๙) เมืองหวงกัง (Huanggang) ๑๐) เมืองชื่อปี้ (Chibi) ๑๑) เมืองเอ้อโจว (Ezhou)  

๑๒) เมืองจือเจียง (Zhijiang) และ ๑๓) เมืองอู่ฮั่น (Wuhan)

   (๒)	 ก�าหนดมาตรการเฝ้าระวงัคดักรองและป้องกนัควบคมุโรคปอดอกัเสบจากโควดิ-๑๙  

ได้แก่ ๑) ท�าการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใน ๕ ท่าอากาศยาน  

ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ ซึ่งมีการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ 

ทั้ง ๕ สนามบิน ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิสะสมตั้งแต่วันที่ ๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๓๗ เที่ยวบิน ผู้เดินทาง  

๒๑,๕๒๒ คน ส่วนวันที่  ๒๔-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่  

ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คัดกรอง 

ผู้โดยสารสายการบินจากจีน ๙๒ เที่ยวบิน และมีผู้เดินทาง 

และลูกเรอืได้รับการคัดกรอง ๖,๙๕๓ ราย ๒) ขอความร่วมมอื 

ให้สถานพยาบาลท�าการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้ร่วมกับ 

อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก 

หายใจเหน่ือยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น 

และ ๓) เฝ้าระวังในชุมชน เช่น ให้ความรู้แก่ประชาชน  

โดยเม่ือพบนกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมาจากพืน้ทีร่ะบาดของโรค 

มอีาการไข้ ร่วมกบัมอีาการทางระบบทางเดนิหายใจดงักล่าว 

ให้แจ้งบุคลากรสาธารณสขุในพืน้ทีห่รือสายด่วนกรมควบคมุโรค 

DDC Hotline หมายเลข ๑๔๒๒

   (๓)	 เตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาล มีการจัดการประชุมร่วมกับ 

สถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวถิ ีโรงพยาบาลเลิดสนิ สถาบนับ�าราศนราดรู ปรบัปรงุแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร 

รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เพือ่ให้ประชาชนได้รบัผลการตรวจทีร่วดเรว็ น่าเชือ่ถอื และสามารถน�ามาใช้ 

ประเมินสถานการณ์ในการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร ์

การแพทย์มีการจัดเตรียมชุดตัวอย่างส�าหรับการประเมินความสามารถ 

ห้องปฏิบตักิารแจกจ่ายไปยงัห้องปฏบิตักิารเครอืข่าย และมตีวัอย่างส่งมาตรวจ

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประมาณ ๓๐-๔๐ ตัวอย่างต่อวัน 

    

กำาหนดมาตรการ

เฝ้าระวังคัดกรอง
และป้องกันควบคุม

โรคปอดอักเสบ
จากโควิด-๑๙
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   (๔)	 อพยพคนไทยในเมืองอู่ฮั่น	 รัฐบาลได้สั่งการให้บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  

จัดเตรียมเคร่ืองบินที่สามารถรองรับผู ้โดยสารได้จ�านวนมากเพื่ออพยพคนไทยในเมืองอู่ฮั่นเพื่อเดินทางกลับ

ประเทศไทย 

	 	 ๒.๑.๔		 สื่อสารประชาสัมพันธ์

   (๑)	 แต่งตั้งโฆษก	 ศบค.	 และรองโฆษก	 ศบค. เพื่อท�าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

และการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะแรก โฆษก ศบค.  

ได้ท�าหน้าทีแ่ถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดประจ�าวนัท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ข่าวสารและข้อมลูส�าคญั

ในแต่ละช่วงเวลาให้ประชาชนรับทราบอย่างทันท่วงที รวมท้ังข้อมูลจ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินชีวิตและการท�างาน

ในห้วงเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของโฆษก ศบค. ท�าให้ประชาชนได้รับข่าวสาร 

ที่ถูกต้อง มีความเชื่อมั่น และปฏิบัติตามที่ขอความร่วมมือ เช่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหสถาน  

กักตัวอยู่ในที่พักอาศัย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ 

   (๒)	 ปฏิบัติงานเก่ียวกับข่าวลวงหรือข่าวท่ีไม่น่าเช่ือถือ	 โดยขอความร่วมมือประชาชน 

ไม่เชื่อข่าวลือจากทุกทาง มีการรณรงค์ให้ “เช็คก่อนแชร์” งดส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อออนไลน์ 

ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแพร่หลาย และท�าให้ประชาชนเกิดความตระหนก  

ซึง่การกระท�านีม้คีวามผดิตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

   (๓)	 รณรงค์ให้ความรู ้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง		

รัฐบาลได้จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์เพือ่เผยแพร่การปฏิบัตติวัแก่ประชาชน นอกเหนอืจากการแถลงข่าวของโฆษก ศบค.  

ทั้ ง ในรูปแบบอินโฟกราฟ ิกและสื่อวี ดิทัศน ์  เพื่อ เผยแพร ่ผ ่านสถานี โทรทัศน ์และสื่อสั งคมออนไลน ์  

เช่น Facebook Fanpage ศูนย์ข้อมูลโควิด-๑๙ ของกรมประชาสัมพันธ์ และ Facebook Fanpage  

ไทยรู้สู้โควิด ของกระทรวงสาธารณสุข 

  ๒.๑.๕	 ฟื้นฟูประเทศด้วยมาตรการผ่อนคลายในช่วงต่าง	ๆ

   เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เริ่มคล่ีคลายลง และประเทศไทยเปลี่ยนจาก 

ประเทศที่มีผู ้ติดเชื้อสูงสุดอันดับที่ ๓๗ ของโลกในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ สู ่การเป็นประเทศท่ีมีผู ้ติดเช้ือ 

อันดับที่ ๑๓๗ รวมทั้งได้รับความชื่นชมจากองค์กรและสื่อมวลชนระดับนานาชาติ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 

ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้เป็นอย่างดี และได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศท่ีปลอดภัย 

จากโรคโควิด-๑๙ ส�าหรับนักท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเทศและเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดในระยะที่ผ ่านมา นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท่ีปรึกษาฯ  

เช่น คณะท่ีปรกึษาด้านธรุกจิภาคเอกชนในศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ คณะกรรมการก�ากบัดแูล 

ด้านผู ้ ได ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ คณะท่ีปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

และสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ 

จากผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-๑๙ โดยเมือ่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ เริม่ผ่อนความรนุแรงลง 

ประกอบกับเพ่ือให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างสะดวกยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการ 

บางประเภท ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ท่ีองค์การอนามัยโลกก�าหนด 

และจากประเภทของกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อยที่สามารถควบคุมดูแลได้ โดยให้ผู ้ประกอบการ 

หรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่ดูแลความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และจัดให้มีมาตรการควบคุมโรค 

ที่ทางราชการก�าหนด โดยมีกิจกรรมและกิจการที่ได้รับการผ่อนคลาย ดังนี้

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๙
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   (๑) มาตรการผ่อนคลาย	ช่วงที่	๑	

    (๑.๑)		 กิจกรรมด ้านเศรษฐกิจและการด�า เนินชีวิต  อนุญาตให ้จ� าหน ่าย 

อาหารและเครื่องดื่มในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม ท่าอากาศยาน ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โดยงดเว้นการบริโภค

สุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีจ�าหน่าย ส�าหรับห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า นอกจากนี้ ในระยะแรก  

อนุญาตให้มีการเปิดให้บริการได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ธนาคาร และที่ท�าการหน่วยงานของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ 

    (๑.๒)		 กิจกรรมด ้านการออกก�าลังกายหรือการดูแลสุขภาพ	 อนุญาตให  ้

โรงพยาบาล คลนิกิ สถานทนัตกรรมหรอืสถานพยาบาลทกุประเภทด�าเนนิกิจการได้ ส่วนสถานกีฬา เช่น สนามกอล์ฟ 

สนามเทนนิส สนามขี่ม้า สนามยิงธนู สนามวิ่ง สนามปั่นจักรยาน สามารถเปิดกิจการได้ โดยต้องไม่มีผู้มาชุมนุม 

หรือผู้ชมและไม่มีกิจกรรมแข่งขัน

   นอกจากนี้ ได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีท่ี ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้ง 

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพ่ือประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และรวบรวมความคิดเห็นจาก 

ส่วนราชการและภาคเอกชน และจัดท�าร่างข้อก�าหนดเพื่อผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค ซึ่งหลังจากมีค�าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้มีมาตรการผ่อนคลายที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๒)		 มาตรการผ่อนคลาย	ช่วงที่	๒-๓

    (๒.๑)		 กิจกรรมด ้ านเศรษฐกิจและการด� า เนิน ชีวิต  ปรับ เวลาการห ้ าม 

ออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว จาก ๒๒.๐๐ น.-๐๔.๐๐ น. เป็น ๒๓.๐๐ น.-๐๔.๐๐ น. และยกเลิกการห้าม 

ออกนอกเคหสถาน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน และให้จัดการเรียนการสอนได้ และเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ผ่อนคลายให้มีการจัดประชุม การแสดงสินค้าและการจัดนิทรรศการ แต่ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. ส�าหรับการถ่ายท�า 

รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์สามารถด�าเนินการได้เช่นเดียวกัน โดยให้มีการจ�ากัดผู้ร่วมถ่ายท�า 

ไม่เกิน ๑๕๐ คน และมีผู้ชมได้ไม่เกิน ๕๐ คน

    (๒.๒)	 กิจกรรมด ้านการออกก�าลังกายหรือการดูแลสุขภาพ	 ผ ่อนคลาย 

การเปิดคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานประกอบการสปาและนวดแผนไทย และต่อมาได้ผ่อนคลายบริการ 

อบตัวหรืออบไอน�้าและการนวดใบหน้า (เพิ่มเติม) เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่อนคลายให้ใช้สถานกีฬา 

เพื่อฝึกซ้อมกีฬาประเภททีมเพื่อเตรียมการแข่งขัน โดยจ�ากัดผู้ร่วมกิจกรรมและให้ด�าเนินกิจกรรมแข่งขันได ้

โดยไม่มีผู ้เข้าชม และให้กิจการโรงภาพยนตร์ โรงละคร และมหรสพด�าเนินการได้โดยจ�ากัดผู ้ร่วมกิจกรรม 

ไม่เกิน ๒๐๐ คน

    (๒.๓)	 ผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด	 โดยให้ผู้เดินทางปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก�าหนด และอนุญาตให้มีการขนส่งสาธารณะทุกประเภทข้ามเขตพื้นที่ โดยให้มี

การเว้นที่นั่งและจ�ากัดจ�านวนผู้โดยสารแต่ละเที่ยว 

177รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



    (๒.๔)		 มาตรการด้านการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่ได้มีประกาศ 

ของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เร่ือง ห้ามอากาศยานท�าการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว 

ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยอนุญาตเฉพาะเที่ยวบินทางทหาร อากาศยานที่ขอลงจอดฉุกเฉิน  

ทางเทคนิค หรอืด้านมนษุยธรรม รวมถงึอากาศยานทีบ่นิรบัส่งบคุคลกลบัภมูลิ�าเนา เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก

ในการเดินทางของประชาชน ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้มีประกาศผ่อนคลายให้ท่าอากาศยาน

สามารถเปิดให้บริการได้ในการบินภายในประเทศ ๒๘ ท่าอากาศยาน และเปิดให้อากาศยานข้ึนลงได้เฉพาะ 

ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. เมือ่วนัที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และในเดอืนมถินุายน ๒๕๖๓ ได้เพิม่ท่าอากาศยาน

ที่สามารถเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ๘ ท่าอากาศยาน

   (๓)	 มาตรการผ่อนคลาย	ช่วงที่	๔-๖

    (๓.๑)	 กิจกรรมด ้านเศรษฐกิจและการด�า เนินชีวิต  อนุญาตให ้ โรงเรียน  

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยท�าการเปิดเรียนได้ครบชั้นเรียนและครบห้องเรียน ส�าหรับห้างสรรพสินค้า

ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุม สามารถด�าเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. นอกจากนี ้

เ พ่ือประโยชน์ในการฟื ้นฟูเศรษฐกิจควบคู ่ ไปกับการป้องกันโรค จึงได ้ผ ่อนคลายเง่ือนไขการก�าหนด 

และประเภทผู ้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยอนุญาตให้คนต่างด้าว คู ่สมรส และบุตร ซ่ึงมีใบส�าคัญ 

ถิ่นที่อยู่ ใบอนุญาตท�างาน หรือใบอนุญาตเข้ามาท�างานในราชอาณาจักร รวมถึงแรงงานต่างด้าว สามารถเดินทาง 

เข้ามายังราชอาณาจักรได้และก�าหนดให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ตามข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือบุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี ตามข้อเสนอและการกลั่นกรองของคณะกรรมการเฉพาะกิจ

พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

    (๓.๒)	กิจกรรมด้านการออกก�าลังกายหรือการดูแลสุขภาพ ผ่อนคลายให้สนามกีฬา 

และสถานกีฬาที่เคยผ่อนคลายให้สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยมีผู ้เข้าชม และเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ผู้จดัการแข่งขนัจะต้องก�าหนดมาตรการป้องกนัโรคตามทีร่าชการก�าหนดอย่างเคร่งครดั และให้กจิการโรงภาพยนตร์ 

โรงละคร และมหรสพด�าเนินการได้ โดยจ�ากัดผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๒๐๐ คน

    (๓.๓)  ผ่อนคลายการเดินทางข ้ามเขตพื้นที่จังหวัด	 ผ ่อนคลายมาตรการ

ป้องกันโรคบริเวณชายแดน โดยเปิดช่องทางเข้าออกด่านจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนเพื่ออ�านวยความสะดวก 

ในการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า ตามความจ�าเป็นและความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อประจ�าจังหวัด

	 ๒.๒		 การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ	(Health	Literacy)

	 	 ประชาชนมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากข้ึนโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

ที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล โดยสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต 

และหากประชาชนมีความรอบรู ้และได้รับการสื่อสารด้านสุขภาพ 

อย่างถูกต ้องจะช่วยยกระดับความสามารถในการเข ้าถึง เข ้าใจ  

ใช้ข้อมูล และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู ่อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

และจะเพ่ิมประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการส่งเสรมิสขุภาพของประชาชน

ในทุกบริบทและกลุ่มวัยมากขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนา One Point 

Access ซึ่งเป็นแหล่งสืบค้นและคลังข้อมูลความรู้และบริการส่งเสริมสุขภาพ 

และป ้องกันโรค ณ จุดเ ดียว และพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ส�าหรับคนท�างาน โดยมีการสร้าง Facebook Fanpage รอบรู้สุขภาพกับกรมอนามัย เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม  

และกระตุ้นการแบ่งปัน ให้ความรู ้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อดูแลตนเองขณะอยู ่ ท่ีบ้าน สร้างแอปพลิเคชัน  

ActiveFam ส�าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ ขับเคล่ือน

การด�าเนินงานส่งเสริมการออกก�าลังกาย

โดยมีชุมชนเป็นฐาน โดยครอบครัวไทย 

มีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 

๙๑๕,๔๔๑ ครอบครวั คดิเป็นร้อยละ ๙๑.๕๔ 

และมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 

Community Based HL Training/Coaching 

ในชุมชน สื่อเสียงตามสายในรายการรอบรู้ 

สู้โควดิ เกาะตดิเสียงตามสายโดยด�าเนนิการ

ผลติสือ่ไปแล้ว ๔ คลปิ มยีอดการดาวน์โหลด

ระหว่าง ๒๐๙-๑,๙๘๘ ครั้ง

 ๒.๓	 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

  รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงวัย 

ที่ส�าคัญที่สุดของการเจริญเติบโตท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านสมองซึ่งเติบโต 

ถึงร้อยละ ๘๐ ของผู้ใหญ่ วัยนี้จึงส�าคัญและเหมาะสมในการปูพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

รัฐบาลได้ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี โดยตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ  

๙ เดือน ๑๘ เดือน ๓๐ เดือน และ ๔๒ เดือน ด้วยคู ่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

(Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรง  

มีพัฒนาการสมวัย และมีความสามารถในการเรียนรู้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ อันเป็นรากฐานส�าคัญ

ของการพัฒนาประเทศชาติ และได้พัฒนาชุดความรู้โรงเรียนพ่อแม่ สู่ครอบครัวคุณภาพ จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ 

ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ Facebook Live “๙ ย่าง เพ่ือสร้างลูก” การให้ความรู้ แลกเปลี่ยน 

ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแม่และเด็กจากวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ โดยเด็กวัย ๐-๕ ปี ได้รับการประเมิน

พัฒนาการตามเกณฑ์ ๑,๖๔๔,๕๖๒ คน มีพัฒนา 

การสมวัย ๑,๕๘๒,๕๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒  

รวมทั้ ง เด็กพัฒนาการล ่ าช ้ า ได ้ รับการกระตุ ้ น 

พัฒนาการด ้วยเครื่องมือประเมินเพื่อช ่วยเหลือ 

เ ด็ กปฐม วัยที่ มี ป ัญหา พัฒนาการ  ( TEDA4 I )  

หรือเคร่ืองมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย 

๕,๙๐๑ คน จากเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ๙,๖๕๕ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๑

179รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๒.๔		 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  ในรอบสิบปีท่ีผ่านมา วัยรุ่นหญิงมีอัตราการคลอดที่เพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๕๕ มีหญิงไทยคลอดทั้งสิ้น 

๘๐๑,๗๓๗ ราย ในจ�านวนนีเ้ป็นการคลอดของวยัรุ่นหญงิอาย ุ๑๕-๑๙ ปี รวม ๑๒๙,๔๕๑ คน หรอืคดิเป็นอตัราการคลอด 

ของวัยรุ่นหญิง ๕๓.๘ คนต่อประชากรวัยเดียวกัน ๑,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้นจาก ๓๑.๑ คนต่อ ๑,๐๐๐ คนในปี ๒๕๔๓ 

จากสถานการณ์ดังกล่าวท�าให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถูกก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  

โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ร่วมกนัก�าหนดนโยบายท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วน รวมท้ังให้ความส�าคัญอย่างมาก 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ เนื่องจาก 

มคีวามใกล้ชดิกับสถานการณ์ปัญหา สามารถประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในระดบัพืน้ทีใ่ห้เกดิการท�างานร่วมกนัได้ 

และยังเป็นหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น  

พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยรัฐบาลได้ด�าเนินการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วม 

และพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ ์ในวัยรุ ่นและเยาวชนในสถานบริการสุขภาพ ๗๘๖ แห่ง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์

ในวัยรุ ่น ๑๕๐ แห่ง สร้างการเฝ้าระวัง

ด้านอนามัยการเจริญพันธุ ์และเพศคุยได  ้

ในครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพ 

แกนน�าวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวม 

ในชุมชน ซ่ึงมีผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อประชาชน

ในปี ๒๕๖๓ พบว่า อัตราการคลอดมีชีพ

ในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อประชากรหญิง 

๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน เท่ากับ ๒๘.๕  

โดยมีเป้าหมายไม่เกิน ๓๔ ต่อประชากรหญิง

อายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน

	 ๒.๕	 การพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	(Long	Term	Care)	ในชุมชน

	 	 ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุ ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรือปัญหาสุขภาพ 

ที่ส�าคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคซึมเศร้า พิการ และผู้ป่วยนอนติดเตียง  

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยบูรณาการร่วมกับ 

กระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan)  

เพือ่เกดิการดแูลผูส้งูอายแุบบมภีาคเีครอืข่าย 

เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการด�าเนินการดูแล 

ผู้สูงอายุรายบุคคล มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน 

และกลุ ่มติดเตียง เน้นการสร้างศักยภาพ 

ของบคุลากรและเครอืข่ายในชมุชน สนับสนุน

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

แ ล ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ  

พัฒนาทักษะกายใจ ในผู ้สูงอายุกลุ ่มเสี่ยง  

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๙
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โดยมีผลการด�าเนินการในระดับต�าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์  

๖,๒๔๕ ต�าบล (จากเป้าหมาย ๗,๒๕๕ ต�าบล) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑ ด้านการตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพ  

มีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ๔๓๒,๓๐๐ คน ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan จ�านวน  

๒๑๒,๑๖๙ คน จากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๒๔๑,๖๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐

	 ๒.๖	 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

  รัฐบาลมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยด�าเนินการให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน 

ความปลอดภัย และส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคทีถ่กูต้อง ด้วยข้อมลูวชิาการทีม่หีลกัฐานเชือ่ถอืได้ พร้อมทัง้ควบคุม 

ก�ากับ ดูแลและบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา  

เคร่ืองส�าอาง เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย โดยได้จัดท�าแผนการเก็บตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง (ผักและผลไม ้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส�าอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๕๗๑ ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ ๔๖๖ ตัวอย่าง  

ผ่านมาตรฐาน ๔๐๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ ไม่ผ่านมาตรฐาน ๕๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔ 

๓.	 สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมด้านการศึกษา	 สุขภาพ	 การมีงานท�า		
ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม

 ๓.๑		 การด�าเนินการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

  รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานของลูกจ้างและที่ท�างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยมีการจัดท�าร่างกฎกระทรวงก�าหนด

มาตรฐานในการบรหิารจัดการและด�าเนนิการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

เกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างท่ีท�างานเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยง	 พ.ศ.	 …. ซ่ึงก�าหนดให้นายจ้าง 

ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วนัทีล่กูจ้างเข้าท�างาน และครัง้ต่อไปอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

และในกรณทีีล่กูจ้างหยดุงาน ๓ วนัท�างานตดิต่อกนั เนือ่งจาก

ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยให้นายจ้างขอความเห็นจากแพทย์

หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าท�างาน  

โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ 

ให้แก่ลูกจ้าง ทั้งน้ี ส�าหรับลูกจ้างที่มีหลักฐานทางการแพทย ์

แสดงว่าไม่อาจท�างานในหน้าที่เดิมได้ ให้นายจ้างเปลี่ยนงาน 

ให ้ตามสมควร โดยค�านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย 

ของลูกจ้างด้วย รวมท้ังได้ด�าเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรคเชิงรกุในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

เพือ่สนบัสนนุให้ผูป้ระกนัตนได้รบัการตรวจคดักรองและประเมนิปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพ ซึง่ช่วยให้ผูป้ระกนัตนสามารถปรับเปลีย่น 

พฤติกรรมและมีผลลัพธ์สุขภาพที่ดี เช่น แก้ไขประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

ปัจจบุนัมสีถานพยาบาลให้บรกิารแล้ว ๗๖๕ แห่ง ขบัเคลือ่นนโยบายโดยหน่วยปฏบัิตขิองส�านกังานประกนัสงัคม ๘๘ หน่วย 

ร่วมกับสถานพยาบาลและสถานประกอบการทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ  

มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) จ�านวน ๑,๘๐๘,๗๗๑ คน

นายจ้างต้องจัดให้มี
การตรวจสุขภาพลูกจ้าง
ครั้งแรกภายใน ๓๐ วัน 

และครั้งต่อไป
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

181รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



  นอกจากนี้ ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมศักยภาพ 

ผูเ้รยีนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การมงีานท�า เพือ่ให้นกัเรยีนทุกคนของโรงเรยีนในสงักัดส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูในศูนย์แนะแนวประจ�าส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษารวมถึงสถานศึกษาต่าง ๆ ได้มีแนวทางท่ีชัดเจนในการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา 

นักเรียนมีความรู้ในการค้นพบตนเองว่ามีความถนัด ความชอบ และความสามารถในด้านใด เพื่อน�ามาเป็นข้อมูล

ในการก�าหนดเส้นทางการศึกษาต่อและการมีงานท�า ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา รวมทั้งมีหลักสูตร 

และรปูแบบการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปใช้ในการจดัการเรยีน 

การสอน 

	 ๓.๒		 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการบริหารกองทุน ท�าหน้าที่โดยคณะกรรมการ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชน

และภาคเอกชน โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน และระบบสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ โดยรัฐบาล 

ได้ด�าเนินการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ส�าหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal  

Coverage Scheme: UCS) (สิทธิบัตรทอง/สิทธิ UC) ๔๗,๕๓๗,๘๓๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๘๖ จากประชากร

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๔๗,๖๐๓,๘๘๐ คน เป็นงบเหมาจ่ายรายหัวในอัตรา ๓,๖๐๐ บาทต่อผู้มีสิทธิฯ 

โดยมีผลการใช้บริการ ดังนี้

รายการ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน

๑. ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คน) ๔๘,๒๖๔,๐๐๐ ๔๗,๕๒๔,๖๐๙ ๙๘.๕

๑.๑ บริการผู้ป่วยใน (ล้านครั้ง) ๑๘๐.๔๘๖ ๑๐๘.๗๖๖ ๖๐.๒

๑.๒ บริการผู้ป่วยนอก (ล้านครั้ง) ๖.๔๗๙ ๓.๘๘๕ ๕๙.๙

๒. บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

๒.๑ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษา

ด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง (คน)

๒๔๒,๔๐๐ ๒๗๖,๘๙๑ ๑๑๔.๒

 ๒.๒ กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับบริการส่งเสริม

และป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี (คน)

๖๘,๕๐๐ ๕๒,๒๕๓ ๗๖.๒

๓. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้ารับบริการดูแลรักษาสุขภาพ (คน) ๖๑,๙๔๘ ๖๐,๑๐๘ ๙๗.๐

๔. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุม

ป้องกันความรุนแรงของโรค (คน)

๓,๐๓๒,๒๐๐ ๓,๗๓๖,๗๙๑ ๑๒๓.๒

๕. ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับบริการในชุมชน (คน) ๑๒,๐๐๐ ๑๑,๓๑๒ ๙๔.๓

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๙
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รายการ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน

๖. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับบริการ

สาธารณสุข (คน)

๑๙๗,๖๑๕ ๑๒๙,๖๖๘ ๖๕.๖

๗. หน่วยบริการที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่กันดาร

พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม) (หน่วยบริการ)

๒๐๒ ๒๐๒ ๑๐๐

๘. การเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น จากบริการระดับปฐมภูมิ

ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) (คน)

๗๓๐,๐๐๐ ๓๔,๒๔๐ ๔.๗

	 ๓.๓		 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต	มีสิทธิทุกที่

  รัฐบาลได้ก�าหนดให้เริ่มด�าเนินนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี (Universal Coverage  

for Emergency Patients: UCEP) เพื่อลดความเหลื่อมล�้าด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน ในกรณีเจ็บป่วย 

ฉุกเฉินวิกฤต โดยเร่ิมด�าเนินการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติสามารถเข้ารับการรักษา 

ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง เป็นการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที โดยไม่มีเง่ือนไข 

ในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ผู ้ป ่วยฉุกเฉินวิกฤต 

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเข้ารักษาจนพ้นภาวะวิกฤต 

หรือประเมินแล ้วว ่ า เคลื่ อนย ้ ายได ้อย ่ างปลอดภัย  

แต่ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานพยาบาลจะได้รับค่าใช้จ่าย 

ที่ เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวส ่วนค่าใช ้จ ่ายท่ีเกิดข้ึน 

หลังเวลา ๗๒ ชัว่โมง ให้สถานพยาบาลเรยีกเก็บไปทีก่องทนุ

ของผูม้สีทิธไิด้รบัการรักษาพยาบาลหรอืเรยีกเกบ็จากผูป่้วย 

โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

  ๓.๓.๑	 พัฒนาระบบตรวจสอบและคัดแยก

ระดบัความฉกุเฉนิ	(Emergency	Pre-Authorization:	PA) 

ส�าหรบัเป็นเคร่ืองมอืให้สถานพยาบาลใช้ประเมนิอาการผูป่้วย 

ให ้เป ็นแนวทางเดียวกัน โดยมีการออก Username  

ให้กับสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมด�าเนินการมากกว่า 

๓๕๖ แห่ง สถานพยาบาลของรัฐที่เป็นศูนย์ส่งต่อผู ้ป่วย 

จากสถานพยาบาลอื่น (ศูนย์ Refer) มากกว่า ๘๐ แห่ง  

และมีกองทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ส�านักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง 

พัฒนาระบบ
ตรวจสอบ

และคัดแยกระดับ
ความฉุกเฉิน

ผู้ป่วย
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  ๓.๓.๒	 คุม้ครองสทิธผิูป่้วยฉกุเฉนิ โดยศนูย์ประสานคุม้ครองสทิธผิูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤต ท�าหน้าทีต่รวจสอบ 

ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลการประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินท่ีสถานพยาบาลเอกชนส่งเข้ามา 

ในระบบคดัแยกระดบัความฉกุเฉนิ หากผลการประเมนิผูป่้วยเข้าเกณฑ์ฉกุเฉนิวกิฤต จะด�าเนนิการส่งผลการประเมนิ

ไปยังกองทุนตามสิทธิการรักษาเพ่ือด�าเนินการจัดหาเตียงรองรับผู้ป่วยหลังพ้นภาวะวิกฤตหรือครบ ๗๒ ชั่วโมง  

และรับเรื่องร้องเรียน โดยมีเร่ืองร้องเรียนที่รับเข้าสู่ระบบสามารถด�าเนินการแล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณา 

ให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน ๙๐ วัน จ�านวน ๓๒ เรื่อง

	 	 ๓.๓.๓	 มีระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการเข้าระบบคัดแยกระดับความฉุกเฉิน		

(Emergency	 Pre-Authorization:	 PA) จ�านวน ๖๙๖,๒๓๘ คน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดพบว่า  

เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ๘๐,๕๐๖ คน ไม่เข้าเกณฑ์ที่ก�าหนด ๖๑๕,๗๓๒ ราย สิทธิการรักษาส่วนใหญ่คือ  

สิทธิหลักประกันสุขภาพ รองลงมาคือ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธ ิ

กองทุนอื่น ๆ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๙
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๐
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๑๐.๑	ปกป้อง	 รักษา	 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส�าคัญกับการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้

ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  

ทัง้พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ ป่าเศรษฐกจิ ป่าชายเลน และป่าชมุชน รวมทัง้เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืง หยดุยัง้การบกุรกุ 

ท�าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ�้าซ้อน 

เร่งคืนพ้ืนที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถท�ากิน

ได้อย่างเหมาะสม น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตส่ิงเสรมิบทบาทของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน (ทสม.) พร้อมทัง้รณรงค์

สร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

๑๐.๒	ปรบัปรงุระบบท่ีดนิท�ากินและลดความเหลือ่มล�า้ด้านการถอืครองทีดิ่น โดยจดัสรรทีด่นิท�ากนิ 

และที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  

การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู ้ที่อยู ่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้า และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ 

ไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน จัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน  

จัดท�าหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดท�าแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน  

และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน 

กับเจ้าหน้าที่รัฐ 

๑๐.๓	ส่งเสรมิการบรหิารจัดการน�า้ท้ังระบบ	แหล่งน�า้ชมุชน	และทะเล โดยเชือ่มโยงกบัแผนบรหิาร

จดัการน�า้ ๒๐ ปีของประเทศ เพิม่ผลติผลในการจัดการและการใช้น�า้ทกุภาคส่วน จดัให้มนี�า้สะอาดใช้ทกุครวัเรอืน

ในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน�้าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้ง 

ส่งเสรมิ ฟ้ืนฟ ูอนรุกัษ์ พืน้ทีต้่นน�า้ พืน้ทีชุ่ม่น�า้ พืน้ท่ีพกัน�า้ แหล่งน�า้ธรรมชาต ิแอ่งน�า้บาดาล การระบายน�า้ชายฝ่ัง 

เพิ่มผลิตภาพของน�้าทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน�้า 

พัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างระบบ 

จัดสรรน�้าที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน�้าในชุมชนตามแนวพระราชด�าริ
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๑๐.๔	สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่	 และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือการพัฒนา

ประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม 

และค�านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการของภาคประชาชน จัดท�าเขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร ่

และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั ่ง โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งรายจังหวัดโดยใช้แผนท่ี 

การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝ่ัง (one marine chart) บรหิารจดัการทรพัยากรแร่และแหล่งพลงังานในทะเล  

รวมทั้งมลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดท�าผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และก�าหนดพื้นที ่

การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และทรัพยากร 

ในพื้นที่ รักษาแนวปะการังที่ส�าคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่ส�าคัญต่อประมง

และสัตว์หายาก

๑๐.๕	แก้ไขปัญหาก๊าซเรอืนกระจกและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยมุง่เน้น 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต�่าและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน  

ก�าหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อท�าการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ  

และการสร้างความรูค้วามเข้าใจของประชาชนในการรบัมอืและปรับตัวเพือ่ลดความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ

และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการต่าง ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมาย 

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้ 

๑๐.๖	พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการน�าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะหรือของเสีย เพื่อน�าไปใช ้

ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคที่หลากหลายและท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๑๐.๗	พฒันากลไกแก้ไขปัญหาความขดัแย้งด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม โดยให้ความส�าคญั 

กับการจัดท�าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพิ่ม 

ขดีความสามารถในการก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาร่วมกนัของภาคส่วนต่าง ๆ  ในสงัคม และบรูณาการการท�างาน

ระหว่างหน่วยงานภาครฐัท้ังระดับประเทศ รายสาขา และเชงิพืน้ที ่เพือ่น�าไปสูก่ารพัฒนาอย่างยัง่ยนื ลดความขดัแย้ง 

ระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

๑๐.๘	แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ	โดยเริม่จากการส่งเสรมิและให้ความรู้ 

ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน�ากลับมาใช้ซ�้า การคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง  

เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย  

รวมทั้งพัฒนาโรงงานก�าจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๐
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ปลูกป่าในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน 

และป่าชายเลน 
รวม ๗๗,๙๒๙ ไร่

๑.	 การปกป้อง	รักษา	ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

	 ๑.๑	 การปกป้อง	 รักษา	 และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	

และสัตว์ป่า ได้ด�าเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมาย 

อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื โดยเตรยีมกล้าไม้และปลกูป่า 

ในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ ป่าสงวน และป่าชายเลน รวม ๗๗,๙๒๙ ไร่ 

พร้อมทั้งตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

(Smart Patrol System) และขยายเครือข่ายป้องกันไฟป่า

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เนื้อที่ ๖๑.๐๘๙๐ ล้านไร่

	 ๑.๒	 การฟ ื ้ นฟู ปาชาย เลน 	 ได ้ ก� าหนด เขต 

ป่าชายเลนอนุรักษ์	 โดยจัดท�าแผนที่เครื่องหมายแนวเขต 

๒๙๑,๗๑๕ ไร่ ใน ๔ จังหวัด เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชายเลน 

จากภาครัฐ ๖,๔๘๒ ไร่ และประชาอาสา (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ๗๑๕ ไร่ ฟ้ืนฟอูนุรักษ์พืน้ท่ีป่าชายเลน 

และจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙  

รวมถึงเสนอพื้นที่ “ป่าชายเลนระนองเป็นมรดกโลก”
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 ๑.๓	 การดูแล	คุ้มครอง	ป้องกัน	พื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่ส�าคัญ	ได้แก่ ปลูกเสริมปะการังใน ๕ จังหวัด ๖ แห่ง 

๑๕๐ ไร่ ๒๔๐,๐๐๐ กิง่ ปลกูเสริมหญ้าทะเลใน ๓ จงัหวดั ๔ แห่ง ๖๐ ไร่ ๙๖,๐๐๐ กอ/ต้น ปลกูปะการงัเทยีม ๙ จงัหวัด 

๑๕ แห่ง ๑๑,๒๔๘ แท่ง ควบคุม	ตรวจสอบการท�าประมงผิดกฎหมาย	(Illegal Unreported and Unregulated 

Fishing: IUU)	๑๐๐ ครั้ง ๔๗ คดี ผู้ต้องหา ๓๔ คน ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ๒๙๗ ตัว (เต่าทะเล พะยูน 

โลมาและวาฬ) ขับเคลื่อนแผนการอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ (เป้าหมายเพิ่มประชากรพะยูนขึ้นจาก ๒๕๐ ตัว  

เป็น ๒๘๐ ตัว ในเวลา ๓ ปี) จดัต้ังศูนย์ช่วยชวีติสัตว์ทะเลหายากจงัหวัดภเูกต็ จดัตัง้เครือข่ายชมุชนชายฝ่ัง ๕๓๖ กลุม่ 

๑๓,๒๗๙ คน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ๑๑,๓๘๗ คน

 ๑.๔	 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ ปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็น 

หาดโคลนใน ๖ จังหวัด ระยะทาง ๑๖.๓ กิโลเมตร และก�าหนดมาตรการสีขาว เป็นการด�าเนินการด้วยรูปแบบ 

การก�าหนดพ้ืนที่ถอยร่น ห้ามก่อสร้างหรือกระท�ากิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงสภาพสัณฐานชายหาดและเนินทราย  

เพ่ือให้ธรรมชาติปรับสมดุล มาตรการสีเขียว ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ คือ การปลูกป่า การฟื้นฟูชายหาด  

และการปักเสาดกัตะกอนเพือ่ปลกูป่าชายเลน และมาตรการสเีทา ประกอบด้วย ๔ รูปแบบ คอื เข่ือนกันคลืน่นอกชายฝ่ัง 

รอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และก�าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด

 ๑.๕	 การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	 ได้แก่ ดูแลรักษาพื้นที่เพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ 

๒๕ ต้น บัว ๖๐ ต้น เพื่อการอนุรักษ์และส�ารองพันธุกรรม รวบรวมพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ถูกคุกคาม 

และพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทยให้ได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่น เพาะขยายพันธุ์และอนุบาลกล้าไม้พืชที่เสี่ยง 

ต่อการสูญพันธุ์เพื่อคืนถิ่น ๑๐๐ ต้นกล้า

	 ๑.๖	 การป้องกนัและปราบปรามการบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้ โดยการขยายเครอืข่ายในการป้องกนัไฟป่า 

มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการคุ้มครองเนื้อท่ี ๖๑.๐๘๙๐ ล้านไร่ ให้คงสภาพตามธรรมชาติ ดูแลรักษาไม้พะยูง 

และไม้มีค ่าไว้ได้ และสามารถจับกุมผู ้ลักลอบตัดไม	้

ทั้ งชาวไทยและต ่างชาติได ้จ�านวนมากเพื่อสกัดกั้น 

และยับยัง้ความเสยีหาย และตดิตามขยายผลน�าตวันายทนุ

และผู้อยู่เบ้ืองหลังการตัดไม้มาด�าเนินคดี โดยบังคับใช้

กฎหมาย ๖๕๒ คดี จับกุมผู้ต้องหา ๒๔๔ คน พื้นที่ตรวจยึด 

๗๖,๕๑๓ ไร่ ไม้มีค่า ๓๔,๖๐๖ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม และการ 

กระท�าผดิต่อสตัว์ป่า พืชป่า คดิเป็นมลูค่า ๕,๔๙๔ ล้านบาท 

รวมถึงด�าเนินโครงการพัฒนาระบบภาพถ่ายดาวเทียม

เพื่อการเฝ้าระวังพื้นที่ มีพื้นที่เป้าหมาย ๔๖,๗๐๙.๔๓ ไร่  

ด�าเนินการแล้วเสรจ็ ๔๒,๐๖๓.๖๙ ไร่ ร้อยละ ๙๑ และพืน้ที่

อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๔,๖๔๔.๗๓ ไร่

ดำาเนินโครงการ
พัฒนาระบบภาพถ่ายดาวเทียม

เพื่อการเฝ้าระวัง
พื้นที่ ๔๒,๐๖๓.๖๙ ไร่  

(ร้อยละ ๙๑)
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	 ๑.๗	 การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 โดยประกาศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	 ปี	 ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จ�านวน ๒๔ แห่ง 

เนื้อที่รวม ๗๑๑,๔๗๘.๐๔ ไร่ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

แม่จันทร์ จังหวัดเชียงราย แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	

ระหว่างคนกับสัตว์ป่า เช่น จัดท�าร่างแผนการจัดการช้างป่า 

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๑ พัฒนาศักยภาพถิ่นที่อยู ่อาศัย  

(แหล่งน�้าและแหล่งอาหาร) และสร้างปรับปรุงสิ่งกีดขวาง 

เพ่ือป้องกันช้างออกนอกพ้ืนที่ (คูกันช้าง รั้วไผ ่หนาม  

และรั้วรังผึ้ง) อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย 

โดยขยายพนัธุสั์ตว์ป่าหายาก ๘ ชนดิ และปล่อยนกกระเรยีน

พันธุ์ไทย ๑๐ ตัว

๒.	 การปรับปรุงระบบที่ดินท�ากินและลดความเหลื่อมล�้าด้านการถือครองที่ดิน

 ๒.๑	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท�ากินของเกษตรกร เพ่ือพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม คุ้มครองพื้นที่

เกษตรกรรมให้กับเกษตรกรที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ท�ากิน 

และที่อยู่อาศัยท�าการเกษตรในที่ดินที่จัดสรรให้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดรายได้และความมั่นคงในการด�ารงชีพ  

โดยด�าเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาท่ีดินท�ากิน ๔,๐๐๐ ราย ถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยี  

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้ยากไร้ ๔,๗๕๘ ราย ท�าให้เกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ 

เป้าหมายการจดัท่ีดินท�ากนิให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาลได้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพมคุีณภาพชีวติความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

 ๒.๒	 การด�าเนินโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน 

แห่งชาติ (คทช.) ด�าเนินการจัดหาที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาตอิย่างถกูต้องและพฒันาคณุภาพชวีติให้ดขีึน้ ในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ ด�าเนนิการ ๑.๕ ล้านไร่ และปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดหาที่ดินท�ากิน ๕๙ พื้นที่ ๓๖ จังหวัด เนื้อท่ี ๒๓๐,๓๘๑ ไร่ และจัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครอง 

การท�าประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. ลงในระบบภูมิสารสนเทศ ๑๑,๔๑๕ ราย  

และจัดท�าระวางแผนทีเ่พือ่ใช้ส�าหรบัการจดัทีด่นิตามนโยบาย คทช. ๑๒,๖๙๙ ระวาง ท�าให้หน่วยงานของรฐัมฐีานข้อมลู

ส�าหรับการจัดที่ดินท�ากินตามนโยบาย คทช. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้ยากไร ้

ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมล�้าของสังคม

	 ๒.๓	 การช่วยเหลอืและส่งเสรมิให้ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการประกาศพระราชกฤษฎกีาก�าหนด

เขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี	 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

มทีีด่นิท�ากนิทีแ่น่นอน รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้เพือ่การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยนื โดยบูรณาการ 

การท�างานร่วมกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๖ กรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�ารวจรังวัดพิสูจน์สิทธิที่ดินให้แก่ประชาชน 

ประกาศ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

๒๔ แห่ง 
เนื้อที่รวม ๗๑๑,๔๗๘.๐๔ ไร่
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ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ ๖ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอระแงะ รือเสาะ สุไหงปาดี เจาะไอร้อง กะพ้อ จังหวัดปัตตานี 

และอ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งต้ังเป้าหมายการด�าเนินการไว้ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ด�าเนินการส�ารวจรังวัดที่ดินได้  

๕,๙๐๕ แปลง คดิเป็นพืน้ที ่๖๗,๓๒๐.๑๑ ไร่ ประชาชนได้ประโยชน์ ๔,๔๓๓ คน ทัง้นี ้ผลการพจิารณาการตรวจสอบ

พิสูจน์สิทธิที่ดินจากคณะท�างานในระดับพื้นที่ ผ่านการพิจารณา ๕,๖๔๑ แปลง หรือ ๕๙,๗๙๒ ไร่

๓.	 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	แหล่งน�้าชุมชน	และทะเล

	 ๓.๑	 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	ดังนี้ 

	 	 ๓.๑.๑	 สร้างความม่ันคงของน�า้ภาคการผลติ ด้วยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๙ แห่ง 

เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ๑๔,๓๙๐ ไร่ ความจุกักเก็บเพิ่มขึ้น ๗๓.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

	 	 ๓.๑.๒	 จัดหาแหล่งน�้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ด้วยการ

ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้า

ขนาดเล็ก ก่อสร้างโครงการแก้มลิง ตลอดจนท�าการศึกษา ส�ารวจ ออกแบบ 

และจัดหาที่ดิน ๔๔๖ รายการ จัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นท่ี

ชลประทาน ๕๘,๒๕๐ ไร่ ก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าเพื่อชุมชน 

และชนบท ๗๓,๔๗๖ ไร่ และก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่รับน�้า 

๑๖.๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๘๓.๙๙ 

	 	 ๓.๑.๓	 ปรบัปรุงงานชลประทาน	เพือ่ให้เกษตรกรในเขตพืน้ท่ี 

ชลประทานสามารถได้รบัน�า้อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม และเพิม่ประสทิธภิาพ 

ระบบชลประทาน/การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ชลประทาน ซ่อมแซม/

ปรับปรุงงานชลประทาน จ�านวน ๓๔๔ รายการ ผลการด�าเนินงาน 

ร้อยละ ๗๑.๘๐

	 	 ๓.๑.๔	 จัดการน�้าท่วมและอุทกภัย	 โดยการปรับปรุงเขื่อนและพัฒนาระบบระบายน�้า ๐.๔๐ ล้านไร่ 

จ�านวน ๑๗๑ รายการ ผลการด�าเนินงานร้อยละ ๗๑.๓๑

	 	 ๓.๑.๕	 จัดการคุณภาพน�้า	 เพื่อให้แม่น�้าสายหลักและในลุ่มน�้าท่ีมีคุณภาพน�้าวิกฤต มีคุณภาพน�้า 

อยูใ่นระดับพอใช้ขึน้ไปและควบคุมระดับความเคม็ไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร โดยด�าเนนิงานปรบัปรงุคนักัน้น�า้ 

ประตูระบายน�้า และก่อสร้างสถานีสูบน�้า จ�านวน ๑๐๙ รายการ ผลการด�าเนินงานร้อยละ ๙๗.๒๕

	 	 ๓.๑.๖	 ลดการใช้น�้าภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชลประทานเดิม โดยด�าเนินการจัดรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม ๒๐,๘๑๖ ไร่ และจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม ๕๘,๙๗๔ ไร่ 

	 	 ๓.๑.๗	 ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิและฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่กษตรกรรมด้วยระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ 

โดยปรับปรุงทรัพยากรดินให้มีสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก และป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

จากพื้นที่ต้นน�้าไม่ให้ไหลลงสู่ปลายน�้า ๑๐ แห่ง

	 	 ๓.๑.๘	 เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน�้าวิกฤต ด�าเนินการส�ารวจ เก็บตัวอย่างน�้าทิ้ง 

จากฟาร์มเลีย้งสตัว์ โรงฆ่าสตัว์ และประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้บัชุมชน พฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพการจดัการน�า้เสยี  

๑๒ แห่ง
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 ๓.๒	 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	 ด�าเนินโครงการจัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 

โครงการบริหารจัดการน�้า โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบ 

อนุรักษ์ดินและน�้า และโครงการเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน�้าวิกฤต เพื่อการพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุน  

เพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อประโยชน์เป็นแหล่งน�้าส�าหรับเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ 

และการท่องเทีย่ว รวมทัง้ป้องกนัและบรรเทาปัญหาอทุกภยัในพืน้ท่ีชุมชนและเขตอุตสาหกรรม เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี

ชลประทานสามารถได้รบัน�า้อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม คณุภาพน�า้ในแม่น�า้สายหลกัและในลุม่น�า้ทีว่กิฤตมคีณุภาพน�า้ 

อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป และควบคุมระดับความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร และพัฒนาระบบป้องกัน  

รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๓.๓	 การด�าเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน	 เนื่องจากเหตุอุทกภัย	

ในพื้นที่ภาคเหนือ	ด�าเนินการขุดลอกแหล่งน�้า ๑๔ โครงการ 

ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 

นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ล�าปาง และอุตรดิตถ์ 

โดยทุกโครงการท� า ให ้มี พ้ืนที่ การกัก เ ก็บน�้ า เพิ่ ม ข้ึน  

๑.๖๔๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ที่ได ้ รับผลกระทบ 

จากอุทกภัยและภัยแล้งลดลง ๑๗,๓๒๘ ไร่ และประชาชน 

ได้รับประโยชน์ ๑๑,๒๐๐ ครัวเรือน

		 ๓.๔	 การขับเคล่ือนแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	๒๐	ปี	(ปี	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	โดยในปี ๒๕๖๓ 

มีการด�าเนินการ ได้แก่ ๑) จัดการน�้าอุปโภคบริโภค พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู ่บ้าน  

๒,๔๘๑ หมู่บ้าน พัฒนาประปาเมือง ๙ เมืองเศรษฐกิจส�าคัญ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดพังงา 

และศรีสะเกษ ๒) สร้างความมัน่คงน�า้ภาคการผลติ เพิม่ปรมิาณน�า้กว่า ๖๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตร พ้ืนทีร่บัประโยชน์ 

๑.๑ ล้านไร่ เช่น อ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา (เข่ือนห้วยโสมง) จังหวัดปราจีนบุรี พื้นฟูแหล่งน�้าหนองหลวง  

จังหวัดสกลนคร และสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน จังหวัดนครพนม ๓) จัดการอุทกภัยและพัฒนา

ปรับปรุงพื้นที่ชะลอน�้า ๑๓ แห่ง ระบบป้องกันน�้าท่วมชุมชนเมือง ๓๕ แห่ง จะมีพื้นที่ได้รับการป้องกันและบรรเทา 

๖๐,๐๐๐ ไร่ เขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร ๔) จัดการคุณภาพน�้า อนุรักษ์ทรัพยากรน�้า  

ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย ๘ แห่ง ๕) อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรม 

ป้องกันการพังทลายของดิน ฟื้นฟูป่าต้นน�้า ๑.๑ แสนไร่ และ ๖) บริหารจัดการพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า		

พ.ศ.	๒๕๖๑ และร่างกฎหมายล�าดับรอง ๑๑ ฉบบั รวมท้ังจดัท�าแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ลุม่น�า้ ๒๐ ปี  

และแผนปฏิบัติการของลุ่มน�้าส�าคัญ ๔ ลุ่มน�้า นอกจากนี้ ได้ศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

พื้นที่ลุ่มน�้าชี และสะแกกรัง ติดตามสถานการณ์น�้าบาดาล และพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน�้าใน ๒๕ ลุ่มน�้า 

เพ่ือให้ประชาชนมนี�า้อปุโภคบรโิภคเพียงพอได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม จดัหาน�า้เพือ่การผลติ (เกษตร อตุสาหกรรม) 

ได้อย่างสมดุล มีระบบป้องกันน�้าท่วมและอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ การฟื้นฟูแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติ

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ป่าต้นน�้าได้รับการฟื้นฟู และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าที่มีธรรมาภิบาลทันสมัย

มีพื้นที่กักเก็บน้ำาเพิ่มขึ้น 
๑.๖๔๒๖ ล้าน ลบ.ม. 

ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดลง 
๑๗,๓๒๘ ไร่ 

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
๑๑,๒๐๐ ครัวเรือน
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	 ๓.๕	 การด�าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาล	

โดยใช้งบประมาณงบประจ�าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ด�าเนิน

โครงการเพื่อการเกษตร น�้าบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขปัญหา

คุณภาพน�้าบาดาลกร่อยเค็ม ส�ารวจหาแหล่งน�้าบาดาล 

ในพื้นที่ศักยภาพต�่า เพิ่มน�้าต้นทุนและระบบกระจายน�้า 

ส�ารวจและพฒันาน�า้บาดาลเพือ่เสรมิแหล่งน�า้ดบิ การกกัเกบ็น�า้ 

ฤดฝูน คาดว่าจะมีผูไ้ด้รบัประโยชน์ทัง้สิน้ ๑๔๖,๖๙๗ ครัวเรอืน 

มีปริมาณน�้า ๗๔,๙๓๗,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี และพื้นท่ี 

ได้รับประโยชน์ ๖๘,๗๐๐ ไร่

๔.	 การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่	 และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง		
เพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	

	 ๔.๑	 การบริหารเพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่

	 	 ๔.๑.๑	 โครงการก�าหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกจิเพือ่การบรหิารจดัการแร่	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒) 

ก�าหนดพื้นที่ศักยภาพในการท�าเหมืองและจ�าแนกเขตแหล่งแร่ ประกอบด้วย แร่ควอตซ์ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  

แร่โพแทช (จงัหวดัมหาสารคาม) แร่ทองค�า (จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์และชมุพร) และหนิอตุสาหกรรม (จงัหวดัสระบรุ)ี 

  ๔.๑.๒	 โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร ่	 (ป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓)  

เพือ่รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ประโยชน์พืน้ทีเ่พือ่การท�าเหมอืง รวมถงึข้อจ�ากดัในการใช้พืน้ที่ 

และก�าหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งแร่ 

	 	 ๔.๑.๓	 ส�ารวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล จัดท�าชุดข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั ่งทะเล อ�าเภอขนอม และอ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

  ๔.๑.๔ โครงการส�ารวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อส�ารวจจัดท�าข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเล แหล่งทรัพยากรธรณีทางทะเล และแผนท่ีธรณีวิทยา 

ทางทะเล และส�ารวจธรณีสัณฐานเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๔.๒	 บริหารทรัพยากรแร ่เพื่อการพัฒนาประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขัน  ได้แก่  

โครงการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู ่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว 

และเหมืองแร่สีเขียว ระดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมปี ๒๕๖๒ โครงการส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพืน้ฐานเข้าสูม่าตรฐานอตุสาหกรรม

สีเขียวและเหมืองแร่สีเขียว ระดับที่ ๓ และโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการเหมืองแร ่

และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

คาดว่าจะมี
ผู้ ได้รับประโยชน์

จากโครงการพัฒนา 
แหล่งน้ำาบาดาล  

๑๔๖,๖๙๗ ครัวเรือน
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๕.	 การแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ๕.๑	 การรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อน	 โดยจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า 

พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ๑๑,๘๐๖ ไร่ และรณรงค์ไถกลบตอซังทดแทนการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทา 

ภาวะโลกร้อน ๖๐ แปลง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ 

ลดต้นทุนด้วยการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิต 

ปุ๋ยหมักทดแทนการเผาและการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุง

บ�ารงุดนิ ท�าให้โครงสร้างดนิดขีึน้ และด�าเนนิการไถกลบ

เศษวสัดทุางการเกษตรในพืน้ทีท่ีม่กีารใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย และบริหารจัดการ 

เศษวัสดทุางการเกษตรตามหลกัวชิาการเพือ่การอนรุกัษ์ 

ทรัพยากรดินและน�้า ให ้สามารถใช ้ประโยชน์ได ้ 

อย่างยั่งยืน

 ๕.๒	 การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน	 ผ่านโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

ต่าง ๆ ดังนี้

	 	 ๕.๒.๑	 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	 (Thailand		

Voluntary	Emission	Reduction	Program:	T-VER)	โดยสามารถให้การรับรองคาร์บอนเครดิต ๔๗ โครงการ 

ลดปริมาณคาร์บอนเครดิต ๑.๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และก่อให้เกิดการลงทุนเทคโนโลยี 

คาร์บอนต�่าทั้งสิ้น ๒๒ ล้านบาท

  ๕.๒.๒	 กิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก	(Low	Emission	Support	Scheme:	LESS)	ด�าเนนิการรบัรอง 

ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดหรือกักเก็บได้ ๔๕๘ กิจกรรม สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ได้ ๑ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

  ๕.๒.๓	 ส่งเสรมิกลไกเครดติร่วม	(Joint	Crediting	Mechanism:	JCM)	ไทย-ญีปุ่น่	โดยให้การรับรอง 

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้ ๒.๘ พนัตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ก่อให้เกดิการลงทนุเทคโนโลยคีาร์บอนต�า่

ในประเทศ ๗ พันล้านบาท (จากโครงการทั้งหมด ๓๑ โครงการ)

	 	 ๕.๒.๔	 ติดตามประเมินผลการลดก ๊ าซ

เรือนกระจกจากนโยบายและมาตรการของประเทศ		

ผลการด�าเนินงานสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ 

และนโยบายภาคพลังงาน ๘ มาตรการ ท�าให้ประเทศไทย

สามารถลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกได ้ประมาณ  

๕๗.๘๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

มาตรการและนโยบาย 
ภาคพลังงาน 

๘ มาตรการ ทำาให้ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 

๕๗.๘๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 	 ๕.๒.๕	 ส่งเสรมิการพฒันากลไกทางเศรษฐศาสตร์ เพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจก และการเพิม่ขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้วยฉลากคาร์บอน โดยมีโรงงานน�าร่องระบบการซ้ือขายสิทธิในการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก ๓๕ โรงงาน จาก ๖ สาขาอุตสาหกรรม ในส่วนของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการ

รับรองฉลากลดโลกร้อน ๖๐ ผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ๖.๘ แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน ๕๓๐ ล้านบาท

๖.	 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

	 ๖.๑	 การส่งเสริมการหยุดเผา	การไถกลบ	และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่เกษตร	โดยด�าเนินโครงการส่งเสริม

การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ 

ในพืน้ทีเ่กษตรในจงัหวดัภาคเหนอื สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพเกษตรกร ๑๖,๙๙๕ ราย และด�าเนนิการ

ไถกลบตอซงั งดเผาฟางและตอซงัพชืได้ ๖๙,๓๕๕ ไร่ และผลติปุย๋หมกัโดยกรมพฒันาทีด่นิ ๓,๖๔๕ ตนั ท�าให้เกษตรกร 

มีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผาและการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุง 

บ�ารุงดินท�าให้โครงสร้างดินดีขึ้น 

 ๖.๒	 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 รัฐบาลได้จัดท�า 

แผนปฏบิติัการด้านการจัดการขยะพลาสตกิ ระยะที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการจดัการขยะพลาสติกของประเทศ มุง่เน้นการลดและเลกิใช้พลาสตกิทีใ่ช้ครัง้เดยีวแล้วทิง้ 

และการน�าขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร ้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ จัดท�ามาตรการ 

ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use plastic) และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การใช้ชีวิตประจ�าวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังด�าเนินการตามกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก  

ตามทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ และเปิดตวัโครงการเปลีย่นพลาสตกิ	

เป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) ร่วมมือกับภาคเอกชนในการด�าเนินการโครงการมือวิเศษ (ครอบคลุมพื้นที่

กรงุเทพมหานครและปริมณฑล) โครงการส่งพลาสตกิกลบับ้าน (น�าร่องในพืน้ทีถ่นนสขุมุวทิ) เพือ่ตัง้จดุรับคนืพลาสตกิ 

(Drop Point) ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าฯ) 

และสร้างความรูค้วามเข้าใจ	สร้างการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก 

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติกผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบ 

ของขยะพลาสติกและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง
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๗.	 การพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ

	 ๗.๑	 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.)		

และการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทและท�าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง  

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ

 ๗.๒	 การจัดท�าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	ดังนี้

  ๗.๒.๑ คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดท�าข้อเสนอการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อม 

ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม 

ทางยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าไปใช ้

ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

	 	 ๗.๒.๒ ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิได้จดัท�า (ร่าง) ระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรี 

ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยแบ่งประเภทของแผนหรือแผนงานเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

    (๑) รายสาขา ประกอบด้วย แผนด้านคมนาคม แผนพัฒนาพลังงานและแผนส�ารวจ 

และพัฒนาปิโตรเลียม และแผนการบริหารจัดการแร่

    (๒) เชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ด้านการผังเมือง (ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง 

แห่งชาติก�าหนด) แผนบริหารจัดการลุ่มน�้า แผนพัฒนาชายฝั่งทะเล แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ  

และแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่คล้ายคลึงกัน

    (๓) แผนหรือแผนงานรายสาขาหรือเชิงพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ กพย. ก�าหนด โดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี

๘.	 การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ

	 ๘.๑	 การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะทะเล	ขยะมูลฝอย	และของเสียอันตราย

	 	 ๘.๑.๑	 ขยะทะเล ด�าเนินการในสองกิจกรรม/มาตรการ ได้แก่ ๑) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ 

แบบมีส่วนร่วม ๔๘ พ้ืนที่ ใน ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเล ๒,๔๒๐,๕๒๔ กิโลกรัม ๒) มาตรการลดขยะลงสู่ทะเล  

๑๐ พื้นที่ และ ๓) ติดตั้งทุ่นดักขยะ ๑๔ จุด เก็บขยะได้ ๕,๕๔๕.๘๘ กิโลกรัม ๙,๕๒๗ ชิ้น

	 	 ๘.๑.๒	 ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายใต้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

	 	 	 	 (๑) โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)  

จดักจิกรรมแยกก่อนทิง้ ๕,๙๘๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๗ ครวัเรอืน การจดัการขยะเปียก ๑๗,๕๙๕,๘๔๑ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓ จัดท�าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ ๖,๒๖๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๙ การจัดท�า 

ถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะ โดยจัดตั้งถังขยะทั่วไป ๙๘,๒๙๒ ถัง และจัดตั้งถังขยะรีไซเคิล ๔๕,๔๑๘ ถัง  

ประกาศก�าหนดวนัและเวลาในการเกบ็ขนขยะตามประเภทต่าง ๆ  ๓,๓๙๒ แห่ง คดิเป็นร้อยละ ๔๓.๒๐ การรวมกลุม่พืน้ที ่

(Clusters) เพื่อจัดการขยะในพื้นท่ี ๒๖๒ กลุ ่ม และจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดที่ ได ้รับรางวัล 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ๙ จังหวัด 
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

	 	 	 	 (๒) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ	 อปท.	 ภายใต้แผนปฏิบัติการ	

จัดการขยะมูลฝอย	 “จังหวัดสะอาด” โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  

ประจ�าปี ๒๕๖๒ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกรและข้ันตอนการประกวด แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดส่ง 

ผลการประเมนิตนเองครบทกุจงัหวดั แต่งตัง้คณะอนกุรรมการประกวดฯ และคณะอนกุรรมการลงพืน้ทีเ่พือ่ประเมนิ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัด

	 	 	 	 (๓) โครงการศึกษาแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน  

เพื่อให้ อปท. และประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจและน�าแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารไปปฏิบัติ  

ท�าให้ปริมาณขยะโดยเฉพาะเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนต่อวันลดลง และส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของประเทศ 

มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

    (๔) ให้ค�าแนะน�าแก่	อปท.	เพ่ือปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิการสถานทีแ่ละการก�าหนด 

มาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง การจัดท�ารายงานสถานการณ์สถานท่ีก�าจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย  

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ การจัดท�ามาตรการ

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการ 

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 

ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

    (๕)	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด	 ๗๖	 จังหวัดทั่วประเทศ อปท.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและเหมาะสม 

กับพื้นที่ของตนเอง ตั้งแต่กระบวนการลด คัดแยก และน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)  

การเก็บขนรวบรวมและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และระบบการก�าจัดท่ีถูกต้อง ท�าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 

และความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกด้วยการลด คัดแยก และน�ากลับมาใช้ใหม  ่

ในห้างสรรพสนิค้า ซเูปอร์มาร์เกต็ และร้านสะดวกซือ้ทัว่ประเทศ ซึง่ส่งผลให้คณุภาพสิง่แวดล้อมและสขุภาพอนามยั

ของประชาชนดีขึ้น เนื่องจากขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น 
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    (๖) พัฒนารูปแบบและแนวทางในการสนับสนุนจังหวัดและ	 อปท. ผ่านการด�าเนินงาน 

ของคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ติดตาม 

ตรวจสอบ ส�ารวจและประเมินสถานภาพการด�าเนินงานสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยของ อปท. และจัดท�าข้อเสนอ

แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การด�าเนินงานสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยและพัฒนา 

และปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน ผ่านเวบ็ไซต์ https://thaimsw.pcd.go.th

	 	 ๘.๑.๓	 ขยะพลาสติก

    (๑) ขบัเคล่ือนการด�าเนินงานตามมาตรการงดใช้ถุงพลาสตกิในห้างสรรพสนิค้า ซเูปอร์มาร์เกต็ 

และร้านสะดวกซื้อ จ�านวน ๗๐ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ผลักดันให้หน่วยงานราชการระดับกระทรวง  

๒๐ หน่วยงาน ระดับกรม ๑๕๒ หน่วยงาน และจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ด�าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยก 

ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จัดท�าร่างแผนปฏิบัติการ 

ด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ซึ่งมุ่งเน้นการลด และเลิกใช้พลาสติกครั้งเดียว  

และการน�าขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐

    (๒) ด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ไม่น�าพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง การน�าบรรจุภัณฑ์เข้าไป 

ในบริเวณพ้ืนทีค่วบคุมพเิศษ และห้ามน�าภาชนะทีท่�าด้วยโฟมเข้ามาใช้ในอทุยานแห่งชาต ิการลดขยะจากถุงพลาสตกิ

และการสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ�้าได้ ท�าให้สามารถลดปริมาณขยะจาก ๒,๖๔๘,๑๗๑.๙๔ กิโลกรัม 

ในปี ๒๕๕๘ เหลือปริมาณขยะอยู่ที่ ๑,๓๑๐,๐๗๑.๐๗ กิโลกรัม และในปี ๒๕๖๒ จากจ�านวนแหล่งท่องเที่ยว  

๓๖๕ แหล่ง และด�าเนินโครงการการขับเคลือ่นรณรงค์ลดการใช้ถงุพลาสตกิหหูิว้ ภายใต้กจิกรรม Everyday Say No 

to Plastic Bags ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓
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	 ๘.๒	 การแก้ไขปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

  ๘.๒.๑	 บรหิารจัดการกากอตุสาหกรรม ได้แก่ การเพิม่ประสทิธภิาพโรงงานคัดแยกและรไีซเคลิซาก

ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ มโีรงงานผ่านการคดัเลอืกและเข้าร่วมโครงการ ๒๑ โรงงาน ผ่านเกณฑ์การตรวจ

ประเมินและได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ๔ โรงงาน รางวัลระดับ “ดี” ๓ โรงงาน และรางวัลระดับ “ชมเชย” ๕ โรงงาน 

และมีโรงงาน ๙ โรงงานได้รับเกียรติบัตร “เข้าร่วมโครงการ” และการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการ	

ของเสยีอันตรายภาคอุตสาหกรรม มโีรงงานอตุสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ ๘๕ โรงงาน และด�าเนนิการประเมนิเกณฑ์

มาตรฐานการจัดการของเสียโรงงานได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งเป็นรางวัลระดับ 

Gold Plus ๑ โรงงาน เหรียญทอง ๓๔ โรงงาน เหรียญเงิน ๑๓ โรงงาน เหรียญทองแดง ๙ โรงงาน รางวัลชมเชย  

๕ โรงงาน และใบประกาศนียบัตร ๒๔ โรงงาน

	 	 ๘.๒.๒	 จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยขับเคล่ือนการแก้ไข

ปัญหาการน�าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก 

และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจัดท�าประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก�าหนดให ้

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๔๒๘ รายการ  

จัดท�าประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ชะลอการพิจารณาน�าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อชะลอการพิจารณา

อนุญาตน�าเข้าเศษพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วเป็นการช่ัวคราว และประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดชนิดและแหล่งก�าเนิดวัตถุดิบที่จะน�ามาใช้ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และก�าหนดมาตรการ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้ง

เร่งรัดการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๑

202

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การปฏริปูระบบการบรหิารจดัการภาครฐั โดยการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามาช่วยในการให้บรกิารของภาครฐั 

และการบูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่ง 

ของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ กฎหมายจะต้องได้รับการปรบัปรงุให้มีความทันสมยั เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ 

ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายการด�าเนินการ ดังนี้

๑๑.๑	 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาด 

ที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ  

รวมทั้งจัดอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยง 

สอดคล้องกันต้ังแต่ขั้นวางแผน การน�าไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท�างาน 

ให้มีมาตรฐานสูงข้ึน และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

และส่วนท้องถิ่น

๑๑.๒	 ปรบัเปลีย่นกระบวนการอนมุตั	ิอนญุาตของทางราชการทีม่คีวามส�าคญัต่อการประกอบธรุกจิ	

และด�าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล	 และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ 

กระบวนการ พร้อมทัง้พฒันาโปรแกรมออนไลน์เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารของภาครฐัได้อย่างทันที 

และทุกเวลา 

๑๑.๓	 พฒันาระบบข้อมลูขนาดใหญ่ในการบรหิารราชการแผ่นดินทีม่รีะบบการวเิคราะห์ และแบ่งปัน

ข้อมลูอย่างมปีระสทิธภิาพและเชือ่ถอืได้ เพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชน์ข้อมลูขนาดใหญ่ในระบบบรกิารประชาชน 

ที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 

๑๑.๔	 เปิดเผยข้อมลูภาครฐัสูส่าธารณะ โดยหน่วยงานของรฐัในทกุระดับต้องเปิดเผยและเชือ่มโยง 

ข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน  

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ 

ที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการท�างานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

อย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง 

และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง 

อย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑๑.๕	 ส่งเสรมิระบบธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการภาครฐั โดยสร้างความเชือ่มัน่ ศรทัธา และส่งเสริม 

ให้เกดิการพฒันาข้าราชการ บคุลากร และเจ้าหน้าทีข่องรฐัอย่างจรงิจงั โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่นกระบวนการ

ทางความคิดให้ค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาตแิละเน้นประชาชนเป็นศนูย์กลาง พร้อมกบัยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรม 

และธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู ้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ด�าเนินการปรับปรุง 

สวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญก�าลังใจและความผูกพันในการท�างาน 

๑๑.๖	 พฒันากลไกให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาบรกิารสาธารณะและการตรวจสอบภาครฐั		

โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคและลดข้อจ�ากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม  

องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาท 

ในการพฒันาบรกิารสาธารณะในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ รวมทัง้มส่ีวนในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน

๑๑.๗	 ปรับปรุงระเบียบ	กฎหมาย	เพื่อเอื้อต่อการท�าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ�าวัน	

 ๑๑.๗.๑	 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ	 การอ�านวยความสะดวก	 ต้นทุน	

ค่าใช้จ่าย	กฎหมาย	กฎ	และระเบียบต่าง	ๆ 	ของภาครัฐ ให้สามารถสนบัสนุนและเอื้อตอ่การประกอบธุรกจิ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ

ตั้งแต่จัดต้ังธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมทั้งก�ากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม 

และบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเครง่ครดั ยตุธิรรม เสมอภาค เท่าเทยีม ถกูตอ้งตามหลกันติิธรรม และเปน็ไปตาม 

ปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

และตรวจสอบได้ 

 ๑๑.๗.๒	 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ	 ผลิตภัณฑ์		

หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงาน เพื่อน�าไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถ

สร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป

 ๑๑.๗.๓	 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม โดยก�ากับดูแลให้เกิด 

ความเป็นธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด

อย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน
๑๑.๘	 กระจายอ�านาจ	ความรบัผดิชอบ	และเพิม่บทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่าย 
งบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 
ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ พร ้อมท้ังส ่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถ่ินและภาคี อ่ืน ๆ  
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชน เพื่อน�าไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 
และสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่



๑.	 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

 ๑.๑	 การด�าเนินโครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ	(e-Government	Platform)	

เพือ่เช่ือมโยงข้อมลูผ่านแพลตฟอร์มกลางทีพ่ฒันาขึน้ ๒ ชุดข้อมลู ได้แก่ ชุดข้อมลูทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง

และชุดข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 ๑.๒	 การด�าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ:	

การพัฒนาระบบต�าแหน่งและการบริหารก�าลังคนภาครัฐ รัฐบาลได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบต�าแหน่ง 

และการบริหารก�าลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงรวมทั้งพัฒนาความสามารถของนักทรัพยากรบุคคล 

ในการให้ค�าปรึกษาแนะน�า ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ  

เ พ่ือให ้มีความสามารถในการวิ เคราะห์เพื่อก�าหนดต�าแหน่ง  

การวางแผนและใช้ก�าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก�าหนดให้มี 

มาตรการบริหารจัดการก�าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)  

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถด�าเนินการวางแผนและบริหารก�าลังคน 

ทั้ ง เชิ งปริมาณและคุณภาพให ้สอดคล ้องกับบทบาทภารกิจ 

และการเปลีย่นแปลงบรบิทในการบรหิารราชการ และสร้างความเข้มแข็ง 

และความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะ

การบริหารต�าแหน่งและอัตราก�าลังให้กับส่วนราชการ ผู ้บริหาร  

และเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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 ๑.๓	 การด�าเนนิโครงการพฒันาโครงสร้างและระบบการบรหิารจดัการภาครฐัสมยัใหม่	เพือ่ให้ส่วนราชการ 

สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของประเทศและบริบทของโลกได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนอง 

ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมท้ังขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความส�าคัญเร่งด่วน 

ใน ๓ ด้าน คือ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

และด้านการบรหิารราชการแบบบรูณาการ รฐับาลจงึได้ก�าหนดแนวทางในการจดัต้ังหน่วยงานใหม่ของส่วนราชการ

ต้องพิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นล�าดับแรก และปรับวิธีท�างาน 

ให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยค�านึงถึงเหตุผล ความจ�าเป็นและค่าใช้จ่าย  

และต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู ่เดิม (One-In, X-Out) เพื่อมิให้เกิดความซ�้าซ้อน 

ทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ รวมทั้งเสนอแผนการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  

และเพือ่ให้การบรหิารราชการภายในส่วนราชการมคีวามคล่องตวั นอกจากนี ้ยงัได้มอบอ�านาจให้ส่วนราชการพิจารณา

จัดโครงสร้างส่วนราชการระดับต�่ากว่ากรมได้เอง โดยไม่เพิ่มจ�านวนกองในภาพรวมของหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ 

ภารกิจใหม่ ๆ ตามนโยบายและภารกิจท่ีมีความส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชน 

จะได้รับเป็นส�าคัญ 

๒.	 การปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ	 อนุญาตของทางราชการที่มีความส�าคัญ	
ต่อการประกอบธุรกิจและด�าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล

 ๒.๑	 การพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานของภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล  

รัฐบาลได้ด�าเนินการพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตฯ เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจ 

และการด�าเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการจัดท�าเอกสารจากรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบ

ข้อมูลดิจิทัลที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ส่งตรงถึงประชาชนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน) หรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้บริการจากภาครัฐ  

และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับภายหลังได้ ท�าให้ภาครัฐสามารถเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล 

205รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



ไปสู่การให้บริการระบบ e-Service ได้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถด�าเนินการออกเอกสารราชการด้วยระบบดิจิทัลได้  

เช่น หนงัสือรับรองนติบุิคคล (กรมพฒันาธรุกจิการค้า) ใบเสรจ็รบัเงินอเิลก็ทรอนกิส์ (คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล) และใบอนุญาตส่งออกน�้าตาลทราย (ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย) 

 ๒.๒	 การด�าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ	

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ข้อมูลตามรายการ 

ในหนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อมูล 

บัญชีรายชื่อผู ้ถือหุ ้นจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร ์

ของผู้ขอข้อมูล (Web Service) ผ่าน IP Address (Public) 

เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติและขออนุญาต 

ผ่านระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Biz Portal) โดยผู้ประกอบการไม่ต้องใช้ส�าเนาเอกสาร  

รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจ�าตัวประชาชน 

จากกรมการปกครองเพ่ือใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับ 

รหัสผ่านส�าหรับบุคคลธรรมดาเพื่อเข้าใช้งาน Biz Portal 

	 ๒.๓	 การจัดท�าข้อเสนอในการปรบัปรงุงานบรกิารภาครฐัเพือ่ยกระดบัการให้บรกิารประชาชนในรปูแบบ	

e-Service	 ตามโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพ่ือประสิทธิภาพและความโปร่งใส รัฐบาล 

ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal)  

เพ่ือยกระดบัการให้บรกิารในรปูแบบ e-Service อนัจะท�าให้การบรกิารประชาชนของรฐั “เรว็ขึน้ ง่ายขึน้ และถกูลง” 

โดยอยู่ระหว่างการจัดท�าโมเดลการไหลของงานบริการ (Service Flow Model) เพื่อน�าเข้าสู่ระบบต้นแบบ 

การให้บริการออนไลน์แบบครบวงจร ไม่น้อยกว่า ๒๐ งานบริการ

๓.	 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน

 ๓.๑	 การด�าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ	(Government	Big	Data	Analytics	

Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางส�าหรับหน่วยงานภาครัฐให้สามารถน�าข้อมูลเปิดและระบบวิเคราะห์ข้อมูล 

มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดระบบที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยได้พัฒนาเครื่องมือ 

ทีใ่ช้ในการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) และพัฒนาศนูย์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครฐัเพือ่ใช้ประโยชน์ในการบรหิาร

จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization Engine)  

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในลักษณะระบบน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในเชิงนโยบาย (Evidence-Based Policy) ส�าหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการท�างาน

ของภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน (Share Services)  

อีกท้ังยังเป็นการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์การอ�านวยความสะดวกให้หน่วยงาน 

เจ้าของข้อมลูสามารถแบ่งปันข้อมลู และอ�านวยความสะดวกต่อผูใ้ช้งานข้อมลูท้ังภาครฐัและเอกชนในการเข้าถึงข้อมลู 

ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๑
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  นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการพัฒนา

ระบบคลาวด์ภาครฐั (Government Cloud: G-Cloud) เพือ่ให้

บริการเครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเสมอืน (Virtual Machine) 

ด ้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ผ ่านเครือข ่าย 

ภาครัฐที่มีความมั่นคง ปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐาน

สากล ซึ่งการให้บริการ G-Cloud ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 

กลางภาครัฐที่มุ ่งเน้นให้เกิดความคุ ้มค่าในการบริหาร

จัดการงบประมาณ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐน�าระบบงาน

ส�าคัญมาจัดเก็บไว้บน G-Cloud จ�านวน ๑,๓๑๒ ระบบ  

จาก ๔๘๙ หน่วยงาน ทัง้นี ้ระบบคลาวด์ภาครัฐยงัเป็นบรกิาร

ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงและได้รับใบรับรองบริการตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 

ระบบการบรหิารจัดการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) 

มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2011 ระบบการบริหารจัดการบริการ (Service Management Systems: SMS) 

มาตรฐาน ISO 22301: 2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 

Systems: BCMS) และมาตรฐาน CSA STAR (Cloud Security Alliance-Security, Trust & Assurance Registry)

 ๓.๒	 การด�าเนินโครงการรายการข้อมูลภาครัฐ เพื่อรวบรวม จัดท�าบัญชีรายการข้อมูล และพัฒนาระบบ

รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ส�าหรับรวบรวมและจัดหมวดหมู่ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

รายการข้อมูลส�าคัญจากหน่วยงานภาครัฐ และระบบนามานุกรม (Directory Service) ที่ให้บริการสืบค้นรายการ

ข้อมูลภาครัฐส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน รัฐบาล

ได้ด�าเนนิการรวบรวมค�าอธบิายรายการข้อมลูหรอืเมทาดาต้า 

(Metadata) ของข้อมูลส�าคัญจากหน่วยงานภาครัฐท้ังหมด

มาจัดท�าเป็นแคตตาล็อกเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นผ่าน 

Directory Services จึงต ้องออกแบบกระบวนการ 

และเครื่องมือเพื่อจัดท�ามาตรฐานเมทาดาต้า รวมทั้ง

รวบรวมเมทาดาต้ารายการข้อมลูทีส่�าคญัจากภาครฐัทัง้หมด  

โดยศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการจัดท�ามาตรฐาน 

เมทาดาต ้าของประเทศอ่ืน เพื่อน�ามาวิ เคราะห ์ให ้ มี 

ความเหมาะสมเอื้อต ่อการแลกเปล่ียนข้อมูลในบริบท 

ของประเทศไทย อันจะเป ็นประโยชน ์ กับประชาชน 

และการพัฒนาประเทศต่อไป

ระบบคลาวด์ภาครัฐ
จัดเก็บระบบงานสำาคัญ

กว่า ๑,๓๐๐ ระบบ 
จาก ๔๘๙ หน่วยงาน 

ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001: 2013
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 ๓.๓	 การด�าเนินโครงการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ		

(Government	 Big	 Data	 Institute:	 GBDI) ในรูปแบบของ Business Unit เพ่ือพัฒนาระบบน�าร่อง 
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน ์
ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุน
การสร ้างนวัตกรรมด ้านการใช ้ประโยชน ์ข ้อมูล  
และการสร้างเครือข่ายระดับสากลและสร้างความ
ตระหนักรู้ รวมทั้งให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
และพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ 
ใช้ข้อมลูประกอบการท�างานและการตดัสนิใจในด้านต่าง ๆ  
รวมไปถึงการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้การท�างาน 
ของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้ง 
บูรณาการข้อมูลภาครัฐและวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์
ข้อมลูเพือ่ให้ภาครฐัสามารถให้บรกิารและให้ความช่วยเหลอื
แก่ประชาชนได้ตรงจุด 

๔.	 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ

 ๔.๑	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ	 (Open	 Government	 

Partnership:	OGP) รัฐบาลได้ขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสมาชิก OGP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็และยกระดับประสทิธภิาพในการด�าเนนิการด้านการเปิดระบบราชการของประเทศไทยไปสูร่ะดบัสากล 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและรัฐบาลในด้านการเปิดระบบราชการต่อองค์การระหว่างประเทศ  

รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส ่วนร่วมในการพัฒนางานภาครัฐและตอบสนองความต้องการ 

และความคาดหวังของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งประชาชน  

ประชาสังคม ภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ อันจะท�าให้ภาครัฐสามารถรักษาและขยายกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการพฒันาระบบการเพิม่มากขึน้ในเร่ืองอืน่ ๆ  ต่อไปได้ ซึง่จากการพฒันาช่องทางรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

พบว่า มยีอดผูเ้ข้าใช้งานเว็บไซต์ www.opengovernment.go.th โดยร้อยละ ๙๓.๔๗ เป็นผูใ้ช้งานจากประเทศไทย  

ร้อยละ ๕.๕๓ เป็นผู้ใช้งานจากสหรัฐอเมริกา และร้อยละ ๑.๐๑ เป็นผู้ใช้งานจากประเทศไต้หวัน และในช่องทาง 

Facebook Fanpage Opengovthailand มีผู้เข้าถึง ๖๘,๐๔๕ คน และมียอดผู้ติดตาม ๘๑๐ คน 

จัดตั้งสถาบันส่งเสริม
การวิเคราะห์

และบริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ 

เพื่อพัฒนาระบบนำาร่องการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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	 ๔.๒		 การด�าเนินโครงการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ 

ทัง้ในระดบักอง กรม ไปจนถงึระดบักระทรวง รวมทัง้องค์การต่าง ๆ  ทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของภาครฐั และการเปิดเผย 

ข้อมูลให้ประชาชนและภาคเอกชนรับทราบ เพื่ออ�านวยความสะดวกผู้ใช้งานข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน 

ภาคประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและง่ายต่อการน�าข้อมูลไปใช้ต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมบริการตามความต้องการ 

โดยภายในปี ๒๕๖๓ ระบบแพลตฟอร์มศูนย์ให้บรกิารข้อมลูเปิดภาครัฐได้ด�าเนนิการปรบัปรงุแล้วเสรจ็ ท�าให้ประชาชน 

สามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐในมิติต่าง ๆ สามารถมั่นใจในความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ 

 ๔.๓	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ	 รัฐบาลได้ก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ของหน่วยงานของรัฐทั้งที่เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีประชาชนทราบได้โดยไม่ต้องร้องขอทางเว็บไซต ์

ของหน่วยงานหรอืเรยีกว่า ศูนย์ข้อมลูข่าวสารอเิลก็ทรอนกิส์ และข้อมลูข่าวสารทีป่ระชาชนร้องขอตามพระราชบญัญตัิ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียน ๖๒๕ เร่ือง แล้วเสร็จ ๖๒๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และเรื่องอุทธรณ์ จ�านวน ๕๓๗ เร่ือง  

แล้วเสร็จ ๔๘๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๑ 

นอกจากนี้ ได้ด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น เพื่อเป้าหมาย 

การบริหารราชการภาครัฐที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้

และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

แผ ่นดินโดยในป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ก�าหนดเป้าหมาย ๑,๐๐๐ หน่วยงาน สามารถ

ด�าเนินการได้ ๘๒๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 

๘๒.๕๐ 

๕.	 การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

 ๕.๑	 การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการให้บริการประชาชน ตลอดจนสร้างแรงกระตุ ้น 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เนื่องจากส่งผลต่อการให้บริการประชาชนที่สะดวก  

รวดเรว็ โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความพงึพอใจ รฐับาลจงึได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่นผ่านกลไกการมอบรางวลัเลศิรัฐ 

(Public Sector Excellence Awards: PSEA) ให้แก่ส่วนราชการที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้เกิด 

การบรหิารจดัการทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาล เพือ่เป็นรางวลัแห่งเกยีรตยิศทีม่อบให้หน่วยงานทีไ่ด้มุง่ม่ันปฏบัิติราชการ

จนประสบความส�าเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่

  ๕.๑.๑	 รางวลัเลศิรฐัยอดเยีย่ม	โดยมอบให้แก่หน่วยงานท่ีมผีลงานระดบัดีเด่นใน ๓ รางวลัสาขา ได้แก่ 

รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  ๕.๑.๒	 รางวัลเลิศรัฐสาขา ประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ และรางวัลเลิศรัฐ 

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  ๕.๑.๓	 รางวัลบริการภาครัฐ โดยมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจ 
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  ๕.๑.๔	 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซ่ึงได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวม 

กับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อน�าพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

  ๕.๑.๕	 รางวลัการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม โดยมอบให้กับหน่วยงานของรฐัทีม่คีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ในปี  ๒๕๖๒  มหีน่วยงานทีไ่ด้รบัรางวลัเลศิรฐัยอดเยีย่ม ๒ รางวลั ได้แก่ ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	

และกรมควบคมุโรค โดยส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุได้มกีารสนบัสนนุการน�าเทคโนโลยดีจิทัิลหรือนวตักรรม

มาใช้ในการท�างาน ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้น โดยวัดผลได้จากผลงานความโดดเด่น 

ของระบบราชการ ๔.๐ ทัง้ ๓ มติิ ได้แก่ มติิระบบราชการทีเ่ปิดกว้างและเชือ่มโยงกนั มติริะบบราชการทีย่ดึประชาชน 

เป็นศูนย์กลาง และมิติระบบราชการที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัย เช่น การลดความแออัดด้วยบริการคีออส  

เช็คอิน (Kiosk checkin) การบริการรับ-จ่ายเงินด้วย e-Payment การจัดท�าระบบ Network/Supply Chain  

การจดับริการส่งยาทางไปรษณีย์ การจัดช่องทางด่วนส�าหรบัการคดักรองเฉพาะโรคหรอืเฉพาะกลุม่วยั (Fast Screen & 

Fast Track) รวมทัง้แผนการยกระดับสูก่ารเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในอนาคต ๒-๓ ปีข้างหน้า ส�าหรบักรมควบคมุโรค 

เป็นส่วนราชการแรกของประเทศที่ได้รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ๒ ปีซ้อน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 

การให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยมีการริเริ่มนวัตกรรมต่าง ๆ ในการควบคุมโรค เช่น การจัดท�า 

ชุดซอฟต์แวร์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ นวัตกรรมการให้บริการรักษามาลาเรีย 

อย่างแม่นย�าในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย รูปแบบเฝ้าระวังการกลับมาระบาดซ�้าของโรคเท้าช้าง 

ในอ�าเภอสุไหงปาดี และการด�าเนินการแบบสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ได้แก่ ผลงาน  

“รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ต้านภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” 
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 ๕.๒	 การด�าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริม 

และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทาง

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีมาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม รัฐบาลได้จัดท�า 

แผนการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานจรยิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการออกกฎหมายลกูบททีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มกีารใช้บงัคบัใช้ต่อไป เช่น ระเบยีบ 

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าประมวลจริยธรรม ข้อก�าหนดจริยธรรม 

และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน 

ทางจรยิธรรมและการส่งเสริมจรยิธรรมภาครฐั ข้อเสนอการน�าพฤตกิรรมทางจรยิธรรมไปใช้ในการบรหิารงานบคุคล 

หลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และแนวทางการก�ากับ ติดตาม  

และประเมินผลการด�าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 ๕.๓	 การด�าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู ่ระบบราชการ	 ๔.๐  

เพื่อยกระดับการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 

และทันสมัย สามารถให ้บริการที่ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันการณ์  

มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง 

การด�าเนนิงาน และคดิค้นนวตักรรมในการให้บรกิาร

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีข้ึน รัฐบาลได้

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม

ให้หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินการ

ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีด ี

เพ่ิมเติม และแนวทางการพฒันาสูร่ะบบราชการ ๔.๐ 

รวมท้ังด�าเนินการตรวจรับรองหน่วยงานภาครัฐ 

ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 

 ๕.๔	 การส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	 เพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

พระราชบญัญตักิารบรหิารงานและการให้บรกิารภาครฐัผ่านระบบดจิทิลั พ.ศ. ๒๕๖๒ อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาระบบ

ข้อมลูทีส่�าคัญของภาครัฐเพ่ือประโยชน์ในการก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเชือ่มโยง แลกเปลีย่น และบรูณาการข้อมลู 

ของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 

ให้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถงึข้อมลู และก�าหนดแนวทางและมาตรฐาน

ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาชน 

211รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



๖.	 การพฒันากลไกให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนาบรกิารสาธารณะและการตรวจสอบ
ภาครัฐ

 ๖.๑	 การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติแนวทาง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐ รัฐบาลได้มีการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อให้การด�าเนินงานของส่วนราชการสามารถบรรลุ

ผลการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินความเสี่ยงในประเด็นหรือนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อส่งสัญญาณเตือน ส�าหรับเป็นข้อมูล

ส�าคัญประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของส่วนราชการให้มีระบบก�ากับ

ดูแลตนเองที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจต่อสาธารณชน 

 ๖.๒	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการร่วมออกแบบงานภาครัฐที่ตอบสนอง 

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน เพื่อให้ภาคประชาชนภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ  

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ออกแบบ พัฒนางานภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐได้ท�างาน 

ใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 

ของประชาชนได้ รัฐบาลจึงได้ด�าเนินกจิกรรมระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาประเทศจากภาคประชาชน 

ภายใต้ชื่อ MY BETTER COUNTRY HACKATHON จ�านวน ๔ ครั้ง ในรูปแบบพบปะ ๓ ครั้ง และออนไลน์ ๑ ครั้ง  

มผีูเ้ข้าร่วมกว่า ๔๔๐ คน ได้ ๓๗ ข้อเสนอ ทีส่ามารถน�าไปต่อยอดพฒันางานของภาครฐัเพือ่ให้ตอบสนองความต้องการ 

และความคาดหวงัของประชาชน และจดัเวทรีะดมพลงัภาคประชาสงัคมร่วมเสนอความคดิพฒันางานบรกิารภาครฐั 

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๐๐ คน จากองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ 

 ๖.๓	 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ	 รัฐบาลได้ด�าเนินการ

ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้นวัตกรรม เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้ด�าเนิน

กจิกรรมความร่วมมอืขับเคลือ่นนวตักรรมบรกิารภาครฐัร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมากกว่า ๓๐ แห่ง เช่น เครอืข่าย 

สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลยัขอนแก่น) ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการศกึษาวจิยั 

และพฒันาต่อยอดให้เกดินวตักรรมบริการด้านดิจิทัลส�าหรบัภาครฐั เพิม่ทกัษะบคุลากรภาครฐัด้วยระบบ Personalize 

Knowledge Platform พัฒนาความรู ้ตามทักษะเฉพาะบุคคล รวมทั้งการจัดท�าต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ 

เพือ่การตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Audit: AI for Audit) เพือ่ช่วยในการวเิคราะห์ข้อมลูด้านการตรวจสอบ 

และการส่งสัญญาณเตือนหากมีข ้อมูลที่ผิดปกติ การจับคู ่ความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 

ของหน ่วยงานรัฐการจัดท�าโครงการ 

DGTi Roadshow 2020 และการรับฟัง 

ความคดิเหน็ความต้องการ และข้อเสนอแนะ 

ทั้งระดับจังหวัดและท้องถิ่น และพัฒนา 

Platform กลางในการเผยแพร่ข้อมูล 

ภายใต้ชื่อ DGTi Git Service 
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๗.	 การปรับปรุงระเบียบ	กฎหมาย	เพื่อเอื้อต่อการท�าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ�าวัน

 ๗.๑	 การปรบัปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร	การอ�านวยความสะดวก	ต้นทนุค่าใช้จ่าย	กฎหมาย	

กฎ	และระเบียบต่าง	ๆ	ของภาครัฐ ดังนี้

  ๗.๑.๑	 ปรับเปล่ียนการขึ้นทะเบียนนายจ้างเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ�านวยความสะดวก 

แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและแจ้งการเข้า-ออกของลูกจ้างผู้ประกันตน 

ผ่านทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมถึงสามารถน�าส่งข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตนผ่านทาง 

ระบบ e-Filling พัฒนาระบบการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซ่ึงสามารถเชื่อมโยง 

ข้อมูลนายจ้างผ่านระบบ Web Service (สามารถช�าระได้เฉพาะปีปัจจุบันและย้อนหลังได้ ๑ ปี) และสามารถ 

รบั-ส่งไฟล์ข้อมลูการรบัช�าระเงนิผ่านช่องทาง SFTP (Secure File Transfer Protocol) ของส�านกังานประกนัสงัคม 

รวมถึงพัฒนาระบบการให้บริการออกใบอนุญาตท�างานแบบดิจิทัลให้กับคนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในกิจการ 

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้บริการ ลดข้ันตอนการมายื่น

เอกสารด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Digital Work Permit เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ  

ลดข้ันตอนการมายื่นเอกสารด้วยตนเองของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

กรมการจัดหางาน และส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าเว็บไซต์ EmploymentGuide  

(employmentguide.doe.go.th) เพื่อส่งเสริมการมีงานท�าของประชาชน โดยให้บริการแบบวัดบุคลิกภาพ 

เพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนและนักศึกษาหรือการเลือกอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

ของประชาชนทั่วไป มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าใช้บริการแล้ว ๒๔๖,๖๘๒ คน

	 	 ๗.๑.๒ ทบทวนกฎหมาย	 กฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐ	 ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ 

ด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	พร้อมทัง้ปรบัปรงุขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร โดยปรบัปรงุคูม่อืส�าหรบัประชาชน 

ตามแผนยกระดับการให้บริการภาครัฐระยะ ๒ สามารถด�าเนินการปรับลดจ�านวนคู ่มือส�าหรับประชาชน  

จาก ๗๐๐,๐๐๐ คูม่อื/กระบวนงาน เหลอืเพยีง ๓,๔๑๘ คูม่อื/กระบวนงาน ซึง่เป็นคูม่อืกลางทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

ทั้งประเทศ ลดรายการเอกสารประกอบลง ๑,๒๑๒ รายการ และสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ตามคู่มือส�าหรับประชาชน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐-๕๐ รวมทั้งหมด ๕๓๒ ใบอนุญาต มีระยะเวลาท่ีลดลง 

เฉล่ียร้อยละ ๔๑.๗๑ และสามารถให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ๒๘๐ กระบวนงาน  
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นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐาน 

ผ่านระบบดจิทัิล รวม ๙๖ ใบอนญุาต พร้อมทัง้ทบทวนการจดัเก็บ 

อตัราค่าธรรมเนยีม โดยส่วนราชการสามารถยกเลกิการจดัเก็บ 

ค่าธรรมเนียม รวม ๘๙ ใบอนุญาต สามารถลดภาระ 

แก่ประชาชนรวมประมาณ ๒๔,๓๓๓,๖๕๒ บาทต่อปี  

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถรับการบริการ 

ทีส่ะดวกและรวดเร็วขึน้ ในราคาทีถ่กูลง และสามารถใช้บรกิาร 

ได้สะดวกทกุที ่ทุกเวลา ลดการใช้ดุลยพนิิจ สร้างความโปร่งใส 

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ�านวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๗.๑.๓	 แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส	์ 

(e-Service)	และการพัฒนาการออกเอกสารหลกัฐานของทางราชการผ่านระบบดจิทิลั	เพือ่ให้หน่วยงานสามารถ

พัฒนาการออกเอกสารหลกัฐานของทางราชการผ่านระบบดจิทิลัโดยไม่มอีปุสรรค ท�าให้สามารถให้บรกิารด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการท่ีจะได้รับการบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ รฐับาลได้ให้หน่วยงานซึง่มหีน้าท่ีและอ�านาจเกีย่วกับการอนมุตั ิอนญุาตการจดแจ้ง 

การขึ้นทะเบียน และการออกหนังสือรับรอง ด�าเนินการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการให้บริการปกติ  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคที่ท�าให้ไม่สามารถให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ คือ อุปสรรคด้านกฎหมาย 

ที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายก�าหนดให้ยื่นค�าขออนุญาต/เอกสารด้วยตนเอง  

ณ หน่วยงานผู้ให้อนุญาต กฎหมายระบุให้ต้องต่ออายุใบอนุญาต ณ สถานท่ีเดียวกับท่ีขออนุญาตครั้งแรก  

กฎหมายไม่ได้ก�าหนดให้ยื่นช�าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎหมายก�าหนดให้ช�าระค่าธรรมเนียม

ต่อเจ้าพนักงานเท่านั้น จึงไม่สามารถช�าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ

สามารถให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการเสนอแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบ

ดังกล่าว 

 ๗.๒	 การส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครฐัจัดให้มสีนามทดลองแนวคิดทางธรุกจิผลติภัณฑ์	หรือนวัตกรรมใหม่

ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงาน รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความน่าเช่ือถือ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Credit Rating) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 

การส่งเสริม SMEs รวมถึงสถาบันการเงินมีโมเดลการประเมินศักยภาพด้านการตลาดและด้านการก้าวสู่สากล 

ที่สามารถน�าไปปรับใช้ในการประเมินขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ๔๐๐ ราย นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการ 

พัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการภาครัฐท่ีน่าเช่ือถือ โดยจัดท�า 

ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ�าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย 

ข้อความอเิลก็ทรอนิกส์ส�าหรับใบเสร็จรบัเงินภาครฐั เพือ่น�าเสนอระบบต้นแบบการออกใบเสรจ็ของโรงพยาบาลศริริาช 

และการจดัท�าใบเสร็จรบัเงนิภาครฐั ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกเงนิจากคลงั การรบัเงนิ การจ่ายเงนิ 

การเก็บรักษาเงิน และการน�าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

บริการด้วยระบบ 
e-Services ๒๘๐ กระบวนงาน 

และยกเลิก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

๘๙ ใบอนุญาต 
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

กว่า ๒๔ ล้านบาทต่อปี

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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๘.	 การกระจายอ�านาจ	ความรบัผดิชอบ	และเพิม่บทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง	
ส่วนท้องถิ่น	และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ

 ๘.๑	 การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลได้จัดท�าแผนการกระจายอ�านาจ 

โดยการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ๒๖๒ เรื่อง จาก ๓๕๙ เรื่อง  

คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๘ และผลักดันให้เกิดการกระจายอ�านาจเพิ่มข้ึนโดยจัดท�า (ร่าง) แผนการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563-2565 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอน 

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งการด�าเนินงาน 

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนี้จะมีส่วนช่วยให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในระดับชุมชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ

 ๘.๒ การด�าเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Local	Performance	

Assessment:	 LPA) รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอ�านาจและเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผ่านการด�าเนินโครงการ LPA เพื่อให้ประชาชนผู ้รับบริการในแต่ละพื้นท่ีสามารถได้รับการบริการจาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในมาตรฐานเดยีวกนัอย่างมีประสทิธภิาพและเป็นระบบ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ส่วนใหญ่มศัีกยภาพในการบรหิารงานและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างด ี

สร ้ า งภาพลักษณ ์ที่ ดี ต ่ อการปฏิบัติ ง านของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข ้อมูลที่น�าไปสู ่

การติดตามผลและการพัฒนาประสิทธิภาพ  

รวมถึงมีการบริหารจัดการมุ ่งสู ่ประโยชน์ของ

ประชาชน โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพ 

ประจ�าปี ๒๕๖๒ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มี ผลการประ เมินตั้ ง แต ่ ร ้ อยละ ๗๐ ขึ้ น ไป  

๗,๕๒๙ แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งหมด ๗,๘๕๑ แห่ง ที่เข้ารับการประเมิน LPA  

ในปี ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ 

	 ๘.๓	 การสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐบาลได้มีการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

โดยจัดให้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จ�านวน 219 แห่ง และจดัสรรงบประมาณ จ�านวน 178,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

น�างบประมาณดังกล่าวไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีให้เป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชนในภาพรวม
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๑๒.๑	 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตาม 

การแก้ไขปัญหาทจุรติและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจติส�านกึของคนในสงัคมให้ยดึมัน่ 

ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 

และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑๒.๒	 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญา 

ตามหลักสากล มุ ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ�าบัด ฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด ส่งเสริม ปกป้อง  

คุม้ครองสิทธมินษุยชน พฒันาประสทิธิภาพระบบการสบืสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ 

ก�าหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจาก 

การแทรกแซงหรอืครอบง�าใด ๆ  พร้อมทัง้บูรณาการหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรมให้ด�าเนนิงาน

สอดประสานกนัอย่างเป็นองคาพยพ เพ่ือให้สามารถจดัการกบัข้อขดัแย้งและกรณพีพิาทได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

โดยเน้นการท�างานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ�านวยความยุติธรรม

ได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเช่ือมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า เกิดความเสมอภาค 

และเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา 

ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ�าเป็น 

และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว



๑.	 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ	

	 ๑.๑	 การปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๗,๑๑๔ คดี รับไต่สวนข้อเท็จจริง 

และตั้งอนุกรรมการไต่สวน ๑,๑๗๖ คดี ส่งคืนพนักงานสอบสวน ๒๐๘ คดี พิจารณาไม่รับไต่สวนข้อเท็จจริง  

๔,๘๙๐ คดี ตรวจสอบเพิ่มเติมและอื่น ๆ ๑๑๙ คดี ช้ีมูลความผิด ๔๖๙ คดี และส่งเรื่องต่อให้แก่ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ๗๒๑ คดี

	 ๑.๒	 การด�าเนินโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต	

ผ่านโครงการอบรม	 “ดวงตาแรงงาน”	ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน  

อาสาสมัครแรงงาน สถานประกอบกิจการ และผู้ใช้แรงงานในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน และปิดกั้นโอกาส 

ในการทจุริตในระดบัพืน้ที ่รวมถงึเป็นการอบรมให้ความรูแ้ละปลกูจิตส�านกึเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

โดยหลังจากอาสาสมัครแรงงานผ่านการอบรมไปแล้วได้จัดตั้งกลุ่มในภูมิภาคของตนเองโดยใช้ชื่อเรียกว่า “เหยี่ยว”  

ท�าหน้าที่ด้านการข่าวทั้งทางลับและทางเปิดในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และคัดเลือกผู้น�าจัดต้ังขึ้นเป็นองค์กร  

ใช้ชื่อว่า “สภาเหยี่ยว” และพัฒนาจัดตั้งเป็นเครือข่าย “เหยี่ยวเวหาหกสายน�้า” จากผู้ท�าหน้าที่เหยี่ยวใน ๕ ภูมิภาค 

๗๗ จังหวัด 
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  ทัง้นี ้ในปี ๒๕๖๓ ได้จัดอบรมและร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุรติ จ�านวน ๒ ครัง้ โดยครัง้ที ่๑  

มีกลุ ่มเป้าหมายคือประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร ๔๓๘ คน ในระหว่างวันที่  

๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และจัดตั้งช่องทางการติดต่อประสานงาน การรับรู้ และความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์  

ในนาม “เหยีย่ว กทม ๖๓” และครัง้ที ่๒ เป็นกจิกรรมพฒันาทกัษะให้แก่ประชาชนและเครอืข่ายอาสาสมคัรแรงงาน 

(ทุกภาคและกรุงเทพมหานคร) ที่ผ่านการอบรมด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน ให้มีทักษะ 

ในการเป็นวิทยากรตัวคูณ ๘๐ คน ในวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจัดตั้งช่องทางการติดต่อประสานงาน  

การรับรู้ และความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ในนาม “เหยี่ยววิทยากรตัวคูณ ๖๓” 

	 ๑.๓	 การด�าเนินโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานเพ่ือยกระดับ	

ค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริต	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก�าหนดให้เป็นกลยุทธ์ส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยถอืเป็นการยกระดบัให้การประเมนิคณุธรรม 

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัเป็น “มาตรการป้องกนัการทจุรติเชงิรุก”	ท่ีหน่วยงานภาครฐั 

ทั่วประเทศจะต้องด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ 

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครือ่งมอื

การประเมนิตามท่ีส�านักงาน ป.ป.ช. ก�าหนด มุง่หวงัให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารบัการประเมนิได้รบัทราบผลการประเมิน 

และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานได้อย่างเหมาะสม  

ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้น�าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับ 

การบรหิารจดัการให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล เกิดการปรบัปรงุประสทิธภิาพการให้บรกิารและการอ�านวยความสะดวก 

ต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อประเมิน 

และวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานในภาพรวมของกระทรวง เพื่อน�าข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มาปรบัปรงุเพือ่เพิม่ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ในภาพรวมของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น

  ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหีน่วยงาน 

ที่เข้ารับการประเมิน ITA รวมทั้งส้ิน ๘,๒๙๙ หน่วยงาน  

และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ต้ังแต่ระดับ A ข้ึนไป  

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) จ�านวน ๙๗๐ หน่วยงาน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ ๑๑.๙๗ โดยในภาพรวมของประเทศไทยมคีะแนนเฉลีย่

เท่ากับ ๖๖.๗๔ คะแนน อยูใ่นระดับผลการประเมนิทีร่ะดบั C  

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  

เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครฐัน�าผลการประเมนิฯ ไปพิจารณา 

ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับการด�าเนินงาน ตลอดจน

เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

มีหน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

ตั้งแต่ระดับ A ขึ้นไป 
๙๗๐ หน่วยงาน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๒
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๒.	 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	

	 ๒.๑	 การพฒันาศาลทหารต้นแบบ	(ศาลทหาร	๔.๐)	รฐับาลได้รเิริม่โครงการศาลทหารต้นแบบข้ึนเพือ่ขยายผล 

การด�าเนินการสู่ศาลทหารของมณฑลทหารบกทั่วประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินคดีความผิด 

ของประชาชนและทหารทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกนัในการกระท�าความผดิตามกระบวนการยตุธิรรมเช่นเดียวกบัศาลพลเรอืน 

โดยก�าหนดมาตรฐานในการพัฒนาศาลทหารต้นแบบ ผลจากการด�าเนินการท�าให้การพิจารณาคดีมีความเป็นสากล 

สอดคล้องกับที่กฎหมายก�าหนดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะสามารถอ�านวยความยุติธรรม 

ได้อย่างแท้จริง โดยส�านักตุลาการทหาร ซ่ึงปัจจุบันมีศาลทหารต้นแบบรวมทั้งสิ้น ๒๓ ศาล แบ่งเป็น  

ศาลทหารต้นแบบทีก่�าหนดในแต่ละกองทพัภาค ๔ ศาล ได้แก่ ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๑๖ ศาลมณฑลทหารบกที ่๒๑ 

ศาลมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และศาลมณฑลทหารบกท่ี ๔๒ มณฑลทหารบกท่ีสมัครใจให้ศาลทหารในพื้นที ่

เป็นศาลทหารต้นแบบ ๑๘ ศาล และส�านักตุลาการทหารขอให้ศาลทหารกรุงเทพเป็นศาลทหารต้นแบบอีก ๑ ศาล

 ๒.๒	 การด�าเนนิโครงการให้ความช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม	(ด้านหน้ีสินภาคประชาชน)	

รัฐบาลได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบของประชาชน รวมท้ังปัญหาการถูกเอารดัเอาเปรยีบจากการท�าสญัญา 

ที่ไม ่เป ็นธรรม โดยจัดต้ังศูนย์ช ่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม ่ได ้ความเป็นธรรมข้ึน เพื่อรับผิดชอบ 

ในการให้ความช่วยเหลอืผูร้้องเรยีนและให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัปัญหาหนีน้อกระบบและปัญหาทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม 

ด้านอื่น ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และการเข้าพบเจ้าหน้าที ่

ด้วยตนเอง โดยผลการด�าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน ๒๕๖๓  

สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนและให้ค�าปรึกษาแก่ลูกหนี้นอกระบบ รวม ๘๕๐ ราย
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 ๑.	 การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชวีติของประชาชน โดยลดข้อจ�ำกดัในกำรประกอบอำชพีของคนไทย 

กำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสำธำรณะผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมำตรฐำนหำบเร่แผงลอย 

ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนน  

ท�ำให้บ้ำนเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม แก้ไขปัญหำหน้ีสินและลดภำระหนี้สินของประชำชน

ในกองทุนหมู่บ้ำน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ หนี้สินนอกระบบ กำรฉ้อโกงหลอกลวงประชำชน 

โดยครอบคลุมไปถึงกำรฉ้อโกงหลอกลวงผ่ำนระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภำษีและกำรให้สินเช่ือ 

ที่เอื้อให้ประชำชนสำมำรถมีที่อยู ่อำศัยเป็นของตนเองได้ตำมควำมพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินท�ำกิน 

ให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้ จัดท�ำแนวทำงกำรก�ำหนดสิทธิ และกำรจัดกำรสิทธิในที่ดินของเกษตรกร

ที่เหมำะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพำณิชย์และประมงชำยฝั่ง รวมท้ังช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้ำน 

โดยยังต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนกำรประมงขององค์กรระหว่ำงประเทศ 

	 ๒.	 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบ 

บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชำชน อำทิ ผู้สูงอำยุและคนพิกำรท่ีมีรำยได้น้อย ผู้ยำกไร้  

ผู้ด้อยโอกำส และพิจำรณำขยำยควำมครอบคลุมไปยังกลุ่มมำรดำตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียน 

ที่ครอบครัวมีปัญหำทำงเศรษฐกิจ และเร่งรัดกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ 

ของคณุภำพกำรบริกำรในแต่ละระบบ ลดภำระกำรเดนิทำงไปสถำนพยำบำลของประชำชน และลดควำมแออัด 

ในโรงพยำบำลขนำดใหญ่ พฒันำโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน (อสม.) 

ระบบกำรแพทย์ทำงไกล และภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชำชนที่อยู่ในชุมชนสำมำรถเข้ำถึง 

หน่วยบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

	 ๓.	 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนกำรจัดท�ำ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมำตรกำรรองรับกำรกีดกันทำงกำรค้ำและมำตรกำร

สนับสนุนเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรส่งออกให้ผู ้ส ่งออกท่ีได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ  

ปรับปรุงทิศทำงกำรส่งออกไปยังตลำดอื่นโดยเร็ว ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจกับประเทศ 

ที่มีศักยภำพ และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และกำรท่องเที่ยว

ชุมชนเพื่อกระจำยรำยได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้ำงรำยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภำยในประเทศ 

ในช่วงที่มีข้อจ�ำกัดด้ำนกำรส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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 ๔.	 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นท่ีกำรเกษตรให้สอดคล้อง

กับระบบบริหำรจัดกำรน�้ำและคุณภำพของดินตำม Agri-Map ก�ำหนดเป้ำหมำยรำยได้เกษตรกรให้สำมำรถ 

มรีำยได้จำกผลผลติทำงกำรเกษตรทีม่คีณุภำพในสนิค้ำเกษตรส�ำคญั อำท ิข้ำว ยำงพำรำ มนัส�ำปะหลงั ปำล์ม 

อ้อย และข้ำวโพด ด้วยกำรชดเชย กำรประกันรำยได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้ำเกษตร หรือเครื่องมือ 

ทำงกำรเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงวินัยกำรเงินกำรคลังของภำครัฐในระยะยำว ส่งเสริม 

เกษตรพันธสญัญำ และศึกษำรูปแบบระบบแบ่งปันผลก�ำไรสินค้ำเกษตรท่ีเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหำ 

ข้ำวครบวงจร ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำในภำคอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ  

ส่งเสริมกำรใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรในอุตสำหกรรมพลังงำน สร้ำงนวัตกรรมและเครื่องมือทำงกำรเกษตร 

ในรำคำทีเ่ข้ำถงึได้เพือ่ลดต้นทนุกำรผลติ ควบคมุมำตรฐำนกำรใช้สำรเคมหีรอืปุ๋ยเคมใีนกำรเกษตรเพือ่น�ำไปสู ่

กำรลด ละ เลกิกำรใช้สำรเคมหีรือปุย๋เคมี โดยจดัหำสิง่ทดแทนทีม่ปีระสทิธภิำพและเป็นทีย่อมรับของเกษตรกร 

ต่อยอดภูมิปัญญำและควำมรู้ของปรำชญ์ชำวบ้ำนในกำรสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้ง 

เร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรใช้กัญชำ กัญชง และพืชสมุนไพรในทำงกำรแพทย์ อุตสำหกรรม 

ทำงกำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและกำรสร้ำงรำยได้ของประชำชน  

โดยก�ำหนดกลไกกำรด�ำเนินงำนที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทำงสังคมตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ 

อย่ำงเคร่งครัด 

 ๕.	 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรำยได้คำ่แรงแรกเข้ำและกลไกกำรปรับอัตรำ 

ค่ำจ้ำงที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงำนควบคู่กับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนผ่ำนกลไกคณะกรรมกำร

ไตรภำคี เพื่อน�ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน ควบคู่ไปกับกำรก�ำกับดูแลรำคำสินค้ำไม่ให้กระทบ 

กับค่ำครองชีพของประชำชน และสำมำรถจูงใจให้แรงงำนพัฒนำตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยน 

สำยอำชพีให้ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน อตุสำหกรรมเป้ำหมำย และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 

	 ๖.	 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูด

กำรลงทนุของภำคเอกชนในเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก เขตเศรษฐกจิพเิศษ เมอืงอจัฉรยิะ และกำรลงทนุ

ในโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีท่นัสมยั รวมทัง้วำงรำกฐำนกำรพฒันำเทคโนโลยสีือ่สำรไร้สำยในระบบ 5G ควบคูไ่ปกบั 

กำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และชุมชน ในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศ 

และตลำดโลกผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ 

ในกำรให้บรกิำรสำธำรณสขุและกำรศกึษำทำงไกล กำรสร้ำงผูป้ระกอบกำรอจัฉรยิะทัง้ในส่วนผูป้ระกอบกำร

ขนำดกลำงและขนำดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ พร้อมท้ังส่งเสริมกำรใช้ปัญญำประดิษฐ ์

เพื่อเป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต
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	 ๗.	 การเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที	่๒๑	โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรยีนรู้ใหม่ในระบบดจิทิลั ปรบัปรงุ 

รูปแบบกำรเรียนรู ้มุ ่งสู ่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรม คณิตศำสตร์ 

โปรแกรมเมอร์ และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสรมิกำรเรยีนภำษำคอมพวิเตอร์ (Coding) ต้ังแต่ระดบัประถมศกึษำ 

กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกต�ำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ 

เพื่อแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริง 

ในภำคธุรกิจ สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยดีจิทิลั สือ่ออนไลน์ และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ของคนไทย เพือ่ป้องกนั 

และลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ และสำมำรถใช้เทคโนโลยี 

เป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์และควำมสำมัคคีในสังคม  

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ�ำเป็นในกำรด�ำเนินชีวิต 

 ๘.	 การแก้ไขปัญหาทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการประจ�า  

โดยเร่งรัดกำรด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู ่ไปกับมำตรกำรทำงกฎหมำยเมื่อพบผู ้กระท�ำผิด 

อย่ำงเคร่งครัด น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด 

และเร่งรัดด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยเมื่อพบผู ้กระท�ำผิดอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ภำครัฐ 

ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชน 

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ

 ๙.	 การแก้ไขปัญหายาเสพตดิและสร้างความสงบสุขในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้	โดยเร่งรดักำรแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดโดยให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและประเทศทุกภูมิภำค ปรำบปรำมแหล่งผลิต 

และเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด ทั้งบริเวณชำยแดนและพื้นที่ภำยใน ฟื้นฟูดูแลรักษำผู้เสพผ่ำนกระบวนกำร 

ทำงสำธำรณสุข สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ และกำรยอมรับของสังคมส�ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฟื้นฟู  

และเร ่งสร ้ำงควำมสงบสุขในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต ้โดยน้อมน�ำยุทธศำสตร ์พระรำชทำน  

“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด�ำเนินกำร ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน  

ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ เร่งรัด 

กำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมส�ำหรับ 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นกำรแก้ไขปัญหำภำยในของประเทศด้วยกฎหมำยไทยและหลักกำรสำกล
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	 ๑๐.	 การพฒันาระบบการให้บรกิารประชาชน โดยมุง่สูค่วำมเป็นรฐับำลดจิทิลัทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้  

พัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ ปรับปรุงระบบกำรอนุมัติและอนุญำตของทำงรำชกำร 

ทีส่�ำคญัให้เป็นระบบดจิทิลัทัง้บคุคลและนติิบคุคล เพือ่ลดกำรใช้ดลุยพนิจิของเจ้ำหน้ำทีร่ฐั ลดภำระค่ำใช้จ่ำย 

ของประชำชน ลดขั้นตอนที่ยุ ่งยำกเกินควำมจ�ำเป็น ลดข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำยท่ีเป็นปัญหำอุปสรรค 

ต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน แก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรค 

ต่อกำรพฒันำประเทศ ผ่ำนกำรทดลองใช้มำตรกำรด้ำนกฎระเบียบต่ำง ๆ  เพือ่ให้เกดิกำรเรียนรู้และขับเคลือ่น

กำรให้บริกำรในทิศทำงที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ

 ๑๑.	 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่กำรป้องกันก่อนเกิดภัย กำรให้ 

ควำมช่วยเหลอืระหว่ำงเกดิภยั และกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว โดยจัดระบบตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเน่ือง 

และก�ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมเพ่ือให้สำมำรถบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนให้ได้มำกที่สุด 

และทันท่วงที รวมทั้งพัฒนำกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 ๑๒.	 การสนบัสนนุให้มกีารศกึษา	การรบัฟังความเหน็ของประชาชน	และการด�าเนนิการเพือ่แก้ไข	

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	โดยเฉพำะในส่วนที่ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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๑.	 การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชีวิตของประชาชน

	 ๑.๑	 การลดข้อจ�ากัดการประกอบอาชีพ

  ๑.๑.๑	 ด�าเนินโครงการฝึกอบรมแรงงาน	

ผูส้งูอายเุพือ่เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ	เพ่ือเพิม่ทกัษะ 

และควำมรู้ควำมสำมำรถ ท�ำให้มีอำชีพ รำยได้ และสำมำรถ

พึ่งพำตนเองได้ โดยมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๗,๐๘๖ คน ท้ังน้ี  

ผู ้ผ ่ำนกำรฝึกอบรมร้อยละ ๖๗.๓๙ มีงำนท�ำภำยหลัง 

กำรฝึกอบรมและมีรำยได้เฉลี่ย ๕,๒๖๓ บำทต่อเดือน

  ๑.๑.๒ ด�าเนินโครงการฝึกอบรมแรงงาน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

(ได้แก่ ผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัยำเสพตดิ ผูต้้องขงัเยำวชนสถำนพนิจิ 

ผู ้พิกำร/ผู ้ดูแลผู ้พิกำร แรงงำนนอกระบบ ทหำรเกณฑ์ก่อนปลดประจ�ำกำร และแรงงำนตำมโครงกำร 

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ) เพื่อฝึกอำชีพและเพิ่มทักษะให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจรรยำบรรณ และสำมำรถ 

พึง่พำตนเองได้ ตลอดจนเป็นก�ำลงัแรงงำนตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยมผีูผ่้ำนกำรฝึกอบรม ๑๗,๘๐๙ คน 

ทั้งนี้ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมร้อยละ ๕๔.๘๕ มีงำนท�ำภำยหลังกำรฝึกอบรมและมีรำยได้เฉลี่ย ๗,๗๑๙ บำทต่อเดือน

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ร้อยละ ๖๗.๓๙ 

มีงานทำา
และมีรายได้

 ๑.๒	 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  ๑.๒.๑	 อ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

   (๑)	 จัดท�าระบบน�าทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานคร	

และปริมณฑลทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชัน ภำยใต้ชื่อ “NAMTANG” ซึ่งประกอบด้วยแผนผัง 

โครงข่ำยระบบกำรขนส่งสำธำรณะทั้งหมดที่ให้บริกำรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ข้อมูลระบบ 
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ขนส่งสำธำรณะท้ังทำงถนน ทำงรำง และทำงน�้ำ รวมทั้งยังมีข้อมูลจุดจอดรถ เวลำเปิด-ปิดกำรให้บริกำร  

รำคำค่ำโดยสำร และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้พิกำรและทุพพลภำพอีกด้วย

   (๒)	 เช่ือมโยงบัตรโดยสารรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนทุกระบบ โดยได้จัดท�ำ  

“บัตรแมงมุม” ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงกำรเดินทำงรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงและสำยสีน�้ำเงินได้ โดยอยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำ

ระบบเพื่อเชื่อมโยงกับ Airport Rail Link ทั้งนี้ ประชำชนสำมำรถใช้บัตรแมงมุม บัตร MRT Plus หรือบัตร Rabbit  

เพียงใบเดียวกับระบบรถไฟฟ้ำที่เปิดให้บริกำรในปัจจุบันได้ โดยสำมำรถเริ่มใช้งำนได้ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓ 

นอกจำกนี้ อยู่ระหว่ำงจัดท�ำระบบตั๋วร่วมแบบผูกบัญชีในรูปแบบ Account Based Ticketing (ABT) เพื่อรองรับ

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

   (๓)	 ช�าระค่าโดยสารด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 ประชำชนผู ้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

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

สำมำรถใช้บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐจ่ำยค่ำโดยสำรผ่ำนเครือ่งรบัช�ำระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Data Capture: EDC) 

ส�ำหรับกำรเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง สำยสีน�้ำเงิน สำยสีเขียว Airport Rail Link และรถโดยสำรองค์กำรขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ

   (๔)	 พฒันาระบบเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษส�ำหรบัประชำชนผูใ้ช้บรกิำรทำงพเิศษและทำงหลวง

พิเศษระหว่ำงเมือง (Motorway) โดยอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงอัตโนมัติ (Electronic Toll  

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

ใช้งำนร่วมกบัระบบต๋ัวร่วมได้ นอกจำกนี ้อยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำและจดัท�ำมำตรฐำนกลำงระบบ ETCS ให้เป็นมำตรฐำน

เดียวกัน รวมทั้งศึกษำประเด็นด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับระบบ ETCS ทั้งระบบต่อไป

 ๑.๓	 กรุงเทพมหานครเมืองหลวงสตรีทฟู้ด

	 	 ๑.๓.๑	 ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอย	 โดยกำรจัดระเบียบผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย 

ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อยและสวยงำม เพือ่ให้ประชำชนผูใ้ช้ทำงเท้ำมคีวำมสะดวก ปลอดภยั ไม่กระทบต่อกำรจรำจร 

และยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนน ท้ังน้ี ได้จัดระเบียบผู้ค้ำในจุดผ่อนผันเดิมท่ีอยู่ระหว่ำง 

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

	 	 ๑.๓.๒	 ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครตำมโครงกำร

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

ในกำรเลือกซื้อสินค้ำอุปโภคและบริโภคหลำกหลำยประเภทจำกผู ้ค้ำหรือผู ้ประกอบกำรท่ีได้รับกำรคัดสรร 

ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหำนคร (Bangkok Brand) และของดี ๕๐ เขตทั่วกรุงเทพมหำนคร ทั้งนี้ ได้จัดงำนดังกล่ำว 

๒ คร้ัง มีร้ำนค้ำเข้ำร่วมประมำณ ๒๔๓ ร้ำน 

และมียอดจ�ำหน่ำยสนิค้ำประมำณ ๑๘ ล้ำนบำท 

ทั้งนี้	 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐบำล 

ได้ก�ำหนดปฏิทินกำรจัดกิจกรรมตลอดท้ังปี

ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหำนคร [ได้ชะลอ 

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

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และจะเริ่มด�ำเนิน

โครงกำรต่อไปภำยหลังสถำนกำรณ์คลี่คลำย]
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 ๑.๔	 การแก้ไขปัญหาหนี้

	 	 ๑.๔.๑	 ด�าเนินโครงการพักช�าระหนี้สมาชิก

กองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ		

โดยได้ออกระเบียบข้อบังคับเพื่อกำรพักช�ำระหนี้ ผ่อนปรน 

เงื่อนไขกำรช�ำระหนี้ รวมถึงปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ให้แก่

สมำชกิกองทนุหมูบ้่ำนหรือกองทนุชมุชนเมอืง ภำยใต้ระเบยีบ

คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ  

ว ่ ำด ้ วยกำรจั ด ต้ั งและกำรบ ริหำรกองทุนหมู ่ บ ้ ำน 

และชุมชนเมืองแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยให้พักช�ำระเงินต้นในระยะเวลำไม่เกิน ๑ ปี และส่งเฉพำะดอกเบ้ีย ท้ังนี้ มีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

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

๕,๒๕๘.๖๕ ล้ำนบำท

	 	 ๑.๔.๒	 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

คณะอนุกรรมกำรบริหำรโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งได้อนุมัติโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

ฐำนรำกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้กับกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแล้ว ๔๙,๓๖๘ กองทุน (๕๓,๗๑๐ โครงกำร) 

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

	 	 ๑.๔.๓	 ด�าเนินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา	 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ควำมช่วยเหลือ 

ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระหนี้และไม่สำมำรถช�ำระหนี้ได้ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด	ดังนี้

   (๑)	 ลดเบี้ยปรับลงร้อยละ	๘๐ ส�ำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้ำงช�ำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว  

๓๔,๔๙๐ รำย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๗.๖๑ ล้ำนบำท

   (๒) ลดเบี้ยปรับลงร้อยละ	 ๗๕ เฉพำะผู้กู ้ยืมที่ยังไม่ถูกด�ำเนินคดีที่ช�ำระหนี้ค้ำงท้ังหมด 

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

   (๓)	 พักช�าระหนี้ ให ้แก ่ผู ้กู ้ ยืมท่ีมี	

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 ๒	 ปี ส�ำหรับผู ้กู ้ยืมท่ีมีสถำนะ 

ยังไม ่ถูกด�ำเนินคดี ๖๕,๕๕๘ รำย และได ้รับอนุมัต ิ

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

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

   (๔) ผ่อนผันการช�าระหนี้	 ในกรณี

สถำนกำรณ์ที่มีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับผู ้กู ้ยืมที่ครบก�ำหนด 

ช�ำระหนี้และไม่เป็นผู ้ผิดนัดช�ำระหนี้ในปี ๒๕๖๓ โดยมี 

ผู้ที่ได้รับผ่อนผันกำรช�ำระหนี้ ๑,๔๙๘ รำย

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

ไว้ทุกรำย โดยมีผู ้กู ้ยืม/ผู ้ค�้ำประกันมำติดต่อท�ำบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพำทชั้นบังคับคดีกับกองทุนฯ  

เพื่องดกำรขำยทอดตลำด ๗,๑๔๘ รำย

พักชำาระหนี้
ให้แก่สมาชิกกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
รวม ๕,๒๕๘.๖๕ ล้านบาท

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

	 	 ๑.๔.๔	 แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

   (๑) จับกุมผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๐-มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

รวม ๖,๐๐๒ รำย

   (๒)	 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

    (๒.๑)	 สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ากับ	 (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์)  

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

ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สะสม ๙๓๒ รำย (๗๔ จังหวัด) ผู้ท่ีเปิดให้บริกำรสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์สะสม ๗๘๕ รำย  

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

รวม ๗,๔๐๗.๐๘ ล้ำนบำท

    (๒.๒) สนิเชือ่รายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉกุเฉนิโดยธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร	

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

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

   (๓) ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบของคณะอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ 

ประจ�ำกรุงเทพมหำนครและประจ�ำจังหวัด ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๙-มิถุนำยน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ประชำชน 

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

ไกล่เกลี่ยไม่ส�ำเร็จ ๒๖๖ เรื่อง ขอยุติเรื่องเนื่องจำกไม่สำมำรถติดต่อคู่กรณีได้หรือคู่กรณีไม่ประสงค์ไกล่เกล่ีย  

๑,๗๒๐ เรื่อง และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร ๑,๗๑๒ เรื่อง

   (๔)	 ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๙-มิถุนำยน ๒๕๖๓ มีลูกหนี้นอกระบบ 

ที่แสดงควำมประสงค์เข้ำสู ่กระบวนกำรฟื้นฟูและพัฒนำศักยภำพกำรหำรำยได้รวมทั้งสิ้น ๓ รำย ในจังหวัด

อุบลรำชธำนี 

   (๕) สนบัสนนุการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบของหน่วยงานภาครฐัและองค์กรการเงนิชมุชน

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

เป็นธรรม	 และการถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้	 ผู้มีอิทธิพล		

หรือนายทุน โดยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพบว่ำ 

มีเจ้ำหนี้หรือนำยทุนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ๑๑,๐๕๘ รำย  

ผู้ได้รับควำมเดือดร้อน ๑๙,๙๓๒ รำย มูลค่ำหนี้รวมท้ังสิ้น 

๓,๘๑๑.๙๑ ล้ำนบำท ทั้งนี้ ได้แก้ไข/บรรเทำควำมเดือดร้อน 

ไปแล ้ว ๖,๖๔๕ รำย โดยมีกำรเจรจำท�ำข ้อตกลง 

ระหว่ำงสองฝ่ำยและกำรมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน 

ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม

   นอกจำกนี้ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมโดยกรมสอบสวน

คดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม (ด้ำนหนี้สินภำคประชำชน)  

เพ่ือให้ค�ำปรึกษำ รับแจ้งปัญหำ และพิจำรณำกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้นอกระบบได้อย่ำงรวดเร็ว ทันท่วงที  

และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสำนงำนด้ำนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ

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

โดยให้สินเชื่อเพ่ือช่วยเสริมสภำพคล่องให้กับ Non-Bank เพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยของบริษัท 

ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ ท้ังนี้ Non-Bank ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ให้ควำมช่วยเหลือ 

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

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

เช่น กำรพักช�ำระเงินต้น กำรพักช�ำระดอกเบี้ย และกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 

 ๑.๕	 การลดอุปสรรคการประกอบอาชีพและให้ความช่วยเหลือประมงพาณิชย์	 ประมงชายฝั ่ง	 

และประมงพื้นบ้าน	ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	

	 	 รัฐบำลได้แก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำยและจัดระเบียบกำรท�ำประมงอย่ำงต่อเนื่อง  

ซึง่มีกำรตรวจตดิตำมและเฝ้ำระวงักำรท�ำประมงให้เป็นไปตำมกฎหมำย จ�ำนวน ๒๖๒,๙๘๒ ครัง้ และกำรพฒันำอำชพี 

และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม นอกจำกนี้ รัฐบำลได้จ่ำยค่ำชดเชยเยียวยำให้แก่เจ้ำของเรือ 

ที่ได ้รับผลกระทบจำกมำตรกำรของรัฐในกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน  

และไร้กำรควบคุมในปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๒๕๒ ล�ำ 

แก้ ไข/บรรเทา
ความเดือดร้อน

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

๒.	 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ๒.๑	 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  รัฐบำลส่งเสริมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงและใช้จ่ำยได้อย่ำงสะดวก 

และทั่วถึงขึ้น โดยด�ำเนินโครงการร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน เพื่อยกระดับร้ำนค้ำธงฟ้ำพัฒนำท้องถิ่น 

โดยจัดอบรมให้ผู ้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ๒,๕๗๒ รำย และจัดกิจกรรมเช่ือมโยงสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ระหว่ำงร้ำนค้ำธงฟ้ำฯ กบัผูผ้ลติ ๒,๗๐๗ รำย มลูค่ำประมำณ 

๑๐ ล้ำนบำท มร้ีำนค้ำสมคัรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ๑๒๑,๖๐๐ รำย 

และได้รับกำรติดต้ังเครื่อง EDC และติดตั้งแอปพลิเคชัน 

๘๗,๕๑๕ ร้ำนค้ำ ท�ำให้เกดิกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

ในกำรซือ้สนิค้ำผ่ำนร้ำนค้ำธงฟ้ำฯ รวมทัง้สิน้ ๙๐,๕๗๕.๒๓ ล้ำนบำท 

และได ้มีกำรต ่อยอดโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห ่งรัฐ  

โดยน�ำข้อมูลที่จัดเก็บได้ไปเป็นข้อมูลประกอบกำรด�ำเนิน

โครงการสวสัดกิารเพือ่การพฒันาและพึง่ตนเองอย่างยัง่ยืน	

(Productive	 Welfare)  โดยน�ำข ้อมูลครอบครัว 

ของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐใน ๗ จังหวัด ได้แก่ 

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

ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม เช่น ทุนกำรศึกษำ ฝึกอำชีพและกำรมีงำนท�ำ ซ่อมแซมที่อยู่อำศัย  

ให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำ และให้เงนิสงเครำะห์ฯ ๕๒๑ รำย รวมทัง้ได้ปรบัปรงุสวสัดกิารและคณุภาพชวีติของก�าลงัพล 

	 ๒.๒	 มาตรการเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 ผู้ที่มีรายได้น้อยและขยายสิทธิกลุ่มมารดาต้ังครรภ์	 

เด็กแรกเกิด	และเด็กวัยเรียน 
	 	 ๒.๒.๑	 ด�าเนินมาตรการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่  

๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับกำรสงเครำะห์สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 

ตำมนโยบำยรัฐบำล พร้อมเสริมสร้ำงหลักประกันทำงสังคม

ขั้นพื้นฐำนส�ำหรับผู้สูงอำยุ เพื่อให้ผู้สูงอำยุสำมำรถด�ำรงชีวิต

อยูอ่ย่ำงมคีณุภำพในสงัคม โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีผู้สูงอำยุได้รับเบี้ยยังชีพรวมทั้งสิ้น ๙,๐๙๓,๙๑๖ คน

ผู้สูงอาย ุ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

รวมทั้งสิ้น 
๙,๐๙๓,๙๑๖ คน
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	 	 ๒.๒.๒ ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยผลักดันนโยบำยกำรปรับเบี้ยคนพิกำร 

และกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับเบ้ียควำมพิกำร ออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ กำรปรับเบี้ยควำมพิกำร 

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

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

กรณีที่มีควำมยำกล�ำบำกทำงกำรเงินให้สมทบเพิ่ม ๑,๒๐๐ บำทต่อเดือน และกรณีที่มีควำมพิกำรระดับรุนแรง  

สมทบเพิ่ม ๑,๘๗๐ บำทต่อเดือน

  ๒.๒.๓		 ด�าเนนิโครงการเงินอุดหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ รฐับำลได้ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิและพฒันำ 

ศักยภำพกำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และกำรส่งเสริมสวัสดิกำรให้กับเด็กและเยำวชน โดยเฉพำะกลุ่มเด็กปฐมวัย  

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

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

มวุีฒภิำวะทำงอำรมณ์ตำมสมควรแก่วยัโดยด�ำเนนิโครงกำรเงินอุดหนนุเพือ่กำรเลีย้งดูเด็กแรกเกดิ มุ่งหวงัให้เด็กแรกเกดิ 

ได้รับกำรดูแลท่ีมีคุณภำพ และมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย รวมถึง 

เพื่อเป็นมำตรกำรให้พ่อ แม่ หรือผู ้ปกครองน�ำเด็กเข้ำรับบริกำร 

ที่มีคุณภำพจำกรัฐอย่ำงเป็นระบบ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

รัฐบำลได้ด�ำเนินโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

โดยให้จ่ำยเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่เด็กแรกเกิด 

ทีอ่ยูใ่นครวัเรอืนท่ีสมำชกิมรีำยได้เฉลีย่ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อคนต่อปี 

ในอัตรำ ๖๐๐ บำทต่อคนต่อเดือน จนมีอำยุครบ ๖ ปี ภำยใต้กรอบ

งบประมำณของเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดท่ีมีจ�ำนวน 

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

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

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

การรักษาพยาบาลที่ดีแก่ประชาชน

  ๒.๓.๑	 พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิรัฐบำลได้ด�ำเนินโครงการพัฒนา	 รพ.สต.	 ให้มีคุณภาพ	

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

เช่น พัฒนำคณะท�ำงำนทุกระดับให้มีมำตรฐำน สื่อสำร ชี้แจง 

ประชำสัมพันธ์นโยบำย แนวทำง และแผนพัฒนำองค์กร

คุณภำพ รพ.สต. ติดดำว และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลปฐมภูม ิ

รวมถึงพฒันำหน่วยบริกำรและเครอืข่ำยหน่วยบรกิำรปฐมภมูิ 

ในกำรจัดบริกำรดูแลประชำชน โดยขณะนี้ มีหน่วยบริกำร

ปฐมภูมิและสถำนบริกำรปฐมภูมิที่ เป ิดบริกำรในพื้นท่ี  

๑,๓๘๗ หน่วย ส่งผลให้ประชำชนได้รับกำรดูแลตำม 

หลักเวชศำสตร์ครอบครัว ๑๓,๙๒๐,๘๘๑ รำย

  ๒.๓.๒		พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์	 รัฐบำลได้ด�ำเนินกำรพัฒนำ

ชุดสิทธิประโยชน์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งได้พัฒนำโปรแกรม 

ที่ส�ำคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ พัฒนำโปรแกรมห้องสนทนำส่วนตัว (Private Chat) 

ภำยใต้แอปพลิเคชัน ชื่อ “คุยกับหมอ” และโปรแกรมระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล 

และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูสำรสนเทศทำงสุขภำพ (Health Information  

Exchange: HIE)

  ๒.๓.๓		 พัฒนาบคุลากร	อสม.	รฐับำลได้ด�ำเนนิ 

โครงการพัฒนา	 อสม.	 วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	

พ.ศ.	 ๒๕๖๓ โดยมีศูนย ์แจ ้งเตือนภัยและเฝ ้ำระวัง

และรับเรื่องร ้องเรียนปัญหำสุขภำพในชุมชนมำตรกำร

เ พ่ือป รับป รุงพัฒนำหลักสูตรและองค ์ควำมรู ้ ส� ำหรับ 

กำรพัฒนำศักยภำพ อสม. วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 

ให้มีควำมทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ สอดคล้องกับกำรพัฒนำ 

และยกระดับควำมรู้ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจ�ำบ้ำน 

พัฒนำศักยภำพ อสม. วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 

ในกำรด�ำเนนิงำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคของศนูย์แจ้งเตอืนภยั 

เฝ้ำระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหำผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ในชุมชน ให้มีประสิทธิภำพเกิดควำมเข้มแข็งและยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพ 
อสม. วิทยาศาสตร์

การแพทยช์ุมชน
ให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง

236

๓.	 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

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

งบประมาณ	เพ่ือให้มีเมด็เงนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจโดยเรว็	และการจัดท�าพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย	

พ.ศ.	๒๕๖๓

	 	 ๓.๑.๑	 จดัท�าร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ได้จัดท�ำ

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ 

หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำงในกำรจดัท�ำงบประมำณ 

และเป็นเครื่องมือในกำรเชื่อมโยงงบประมำณให้สอดคล้อง

และตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้

ยทุธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ แผนระดับชำติว่ำด้วย 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ และนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล รวมท้ัง 

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

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

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

ตำมแนวทำงและหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรแีละอยูภ่ำยใต้กรอบพระรำชบญัญตัวินิยักำรเงนิ

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

   (๒) จัดสรรงบประมำณให้แก่หน่วยรับงบประมำณ ๓,๐๘๙,๓๖๖.๕๖ ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

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

   (๓) หน่วยรับงบประมำณสำมำรถด�ำเนินภำรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กรอบระยะเวลำ 

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล

   (๔) จัดวำงระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

และก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทั้งวิเครำะห์ระดับควำมส�ำเร็จ 

ในกำรด�ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

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

ของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  

ซ่ึงเป็นภัยพิบัติสำธำรณะร้ำยแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปัญหำ 

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

บูรณาการงบประมาณ
ตามมิติกระทรวง/

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

	 ๓.๒	 มาตรการตั้งรับ	 “การกีดกันทางการค้า”	 เร่งเพิ่ม	 “ช่องทาง”	 การส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลัก	

ของประเทศ ได้ด�ำเนินกำร ๔ แนวทำง ได้แก่ ๑) เจาะตลาดเชิงลึกเข้าสู่เมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

โดยมีผู ้ประกอบกำรไทยได้รับกำรส่งเสริม ๕๗๔ รำย สำมำรถสร้ำงมูลค่ำกำรค้ำ ๑,๔๔๐ ล้ำนบำท  

๒) จัดคณะผู ้แทนการค้าเยือนตลาดกลุ ่มเป ้าหมาย 

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ โดยมี

ผู ้ ประกอบกำรไทยได ้ รับกำรส ่ ง เสริ ม  ๖๔๕ รำย  

เกิดกำรจับคู ่ธุรกิจ ๒๐๑ คู่ สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำประมำณ 

๒๑,๔๐๐ ล้ำนบำท ๓) ส่งเสริมตลาดพาณิชย์ดิจิทัล 

ผ่านเว็บไซต์	 Thaitrade.com โดยมีควำมต้องกำรซื้อ 

ผ ่ ำนระบบ Buy ing  Request  ๑ ,๘๘๙ รำยกำร  

มูลค่ำกำรซ้ือขำย ๒,๕๐๒.๒๕ ล้ำนบำท และ ๔) ส่งเสริม 

การส่งออกสินค้าไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข ้ามพรมแดน	 (Cross-Border	 e-Commerce)  

โดยจัดตั้งร้ำน TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์มชั้นน�ำต่ำงประเทศ เกิดมูลค่ำกำรซื้อขำยประมำณ ๔๒๐ ล้ำนบำท 

และจดักจิกรรมจับคู่ธรุกจิกับผูน้�ำเข้ำต่ำงชำต ิเกดิมลูค่ำกำรซือ้ขำย ๕,๓๘๒.๗๕ ล้ำนบำท นอกจำกน้ี ยงัมีกำรส่งเสรมิ

อตุสำหกรรมรำยคลสัเตอร์ เช่น กำรจบัคู่เจรจำธรุกจิสนิค้ำเกษตร สนิค้ำอตุสำหกรรม สนิค้ำอญัมณแีละเครือ่งประดบั  

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

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

เกิดกำรเจรจำจับคู่ธุรกิจทำงออนไลน์ ๓๕๔ คู่ มูลค่ำกำรค้ำรวม ๑,๘๔๕ ล้ำนบำท

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

	 	 ๓.๓.๑	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับผู้ประกอบการ	 และชุมชน	

ด้านสินค้าและบริการท่องเท่ียว	 จัดท�ำและเผยแพร่คู ่มือมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะด้ำนกำรพัฒนำ 

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมสะอำด สะดวก ปลอดภัย รวมทั้งให้ควำมรู้และตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีชุมชนท่องเที่ยวผ่ำนกำรประเมินและรับรองมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว ๗๗ แห่ง
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นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
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	 	 ๓.๓.๒	 ด�าเนินโครงการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน	

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

ซึ่งผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนคร ระดับ ๕ ดำว และฝั่งธนบุรี (บริเวณชุมชน 

วัดหงส์รัตนำรำม เขตบำงกอกใหญ่) ซึ่งผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนคร ระดับ ๓ ดำว

	 	 ๓.๓.๓	 ด�าเนินโครงการสืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดศาสตร์พระราชา	 สู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	

อย่างยัง่ยนื	“บวร	On	Tour”	เป็นกำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนกำรท่องเทีย่วของชมุชนคณุธรรมน้อมน�ำหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร ๙๕๕ ชมุชนทัว่ประเทศ เพือ่ให้มคีวำมพร้อมในกำรต้อนรบันกัท่องเทีย่ว

และผูม้ำเยอืนในด้ำนสถำนที ่ด้ำนบคุลำกร และกำรจดัท�ำสือ่ประชำสมัพนัธ์เส้นทำงกำรท่องเท่ียวของชมุชน เป็นต้น

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

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีชุมชนและผู ้ประกอบกำรจำกชุมชนคุณธรรมและเครือข่ำยวัฒนธรรม 

ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกตำมมำตรฐำนของกระทรวงวัฒนธรรม ๑๕๐ ชุมชน จำก ๗๗ จังหวัดท่ัวประเทศ  

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

๓๗,๓๒๒,๗๐๔ บำท

	 ๓.๔	 การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 	 ๓.๔.๑	 บังคับใช้	 “พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้ประกอบวิสาหกิจ	

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มสภำพคล่องและชะลอกำรช�ำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และป้องกันปัญหำกำรขำดสภำพคล่อง รวมทั้ง

ป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับสถำบันกำรเงินท่ีให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบกำร SMEs หำกเกิดกำรผิดนัดช�ำระหนี้  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพและควำมมั่นคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 ๓.๔.๒	 ด�าเนินโครงการส ่งเสริมความรู ้	

ให้กับ	SMEs	ในการป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

เพ่ือให้ผู ้ประกอบกำร SMEs ที่ประกอบธุรกิจกำรค้ำ 

ระหว่ำงประเทศมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรป้องกัน 

ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินบำท จ�ำนวน ๔,๓๑๓ รำย 

และผู ้ประกอบกำร SMEs ที่ประกอบธุรกิจกำรค ้ำ

ระหว่ำงประเทศมีประสบกำรณ์และสำมำรถใช้เครื่องมือ

ป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน  

จ�ำนวน ๓,๗๑๔ รำย

SMEs 
มีความรู้เกี่ยวกับ
ความผันผวนของ

ค่าเงินบาท 
๔,๓๑๓ ราย



๔.	 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

	 ๔.๑	 การจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน�้าและคุณภาพดินตาม	Agri-Map

	 	 ๔.๑.๑	 จดัท�าฐานข้อมลูเพือ่รองรบัเขตเกษตรเศรษฐกจิ	ประกอบด้วย ๑) ปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิำพ 

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

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

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

๓) ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมำะสมส�ำหรับกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดพืช และจัดท�ำฐำนข้อมูลสนับสนุนนโยบำย 

กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ๔) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลสภำพกำรใช้ท่ีดินเชิงเลข 

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

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

ยำงพำรำ ขมิ้น และไพล

	 	 ๔.๑.๒	 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม	 Agri-Map	 โดยมีกำรปรับเปลี่ยน 

กำรปลูกพืชเป็นกำรปลูกแทนด้วยยำงพันธุ์ดี ๑๙,๖๗๐.๙๐ ไร่ ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่น ๙,๘๓๗.๕๐ ไร่  

นอกจำกนี ้ได้ปรับเปลีย่นพ้ืนทีส่�ำหรบัปลกูพืชอำหำรสตัว์ ดแูลสขุภำพสตัว์/ผสมเทยีมในพืน้ทีก่ำรผลติทีไ่ม่เหมำะสม

ให้ได้รับกำรปรับเปลี่ยนมำท�ำกำรปศุสัตว์ ๘๓,๑๕๕ ไร่

	 	 ๔.๑.๓	 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม	 Agri–Map โดยได้พัฒนำแพลตฟอร์มระบบ  

Agri-Map Online และ Mobile Application เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และองค์ควำมรู ้

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



	 ๔.๒	 การสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร	

	 	 ๔.๒.๑	 ประกันรายได้สินค้าเกษตร	ปี	๒๕๖๓	จ�ำนวน ๔ ชนิด ดังนี้

	 	 	 (๑) ข้าว คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงกำรประกันรำยได้

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

ดังนี้

ชนิดข้าวเปลือก ราคาประกันรายได้	(บาท/ตัน) ครัวเรือนละไม่เกิน	(ตัน)

ข้ำวหอมมะลิ ๑๕,๐๐๐ ๑๔

ข้ำวหอมมะลินอกพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ ๑๖

ข้ำวเจ้ำ ๑๐,๐๐๐ ๓๐

ข้ำวหอมปทุมธำนี ๑๑,๐๐๐ ๒๕

ข้ำวเหนียว ๑๒,๐๐๐ ๑๖

    นอกจำกนี้ ได้ด�ำเนินมำตรกำรคู่ขนำนเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำ โดยให้สินเช่ือ 

ชะลอกำรขำยข้ำวเปลอืก สนิเชือ่เพ่ือรวบรวมข้ำวเพือ่จ�ำหน่ำยและแปรรปูโดยสถำบนัเกษตรกร รวมทัง้ชดเชยดอกเบีย้

ให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเก็บสต็อก

	 	 	 (๒)	 ปาล์มน�า้มนั คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วันท่ี ๒๗ สงิหำคม ๒๕๖๒ อนมุตัโิครงกำรประกันรำยได้ 

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

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

๒๕๖๒ ถึงกันยำยน ๒๕๖๓ และได้ด�ำเนินมำตรกำรคู่ขนำนส�ำคัญ เช่น

    (๒.๑) ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยรับซื้อน�้ำมันปำล์มดิบเพื่อน�ำไปใช้ผลิต 

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

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

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

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

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

น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ที่ ๒ บำทต่อลิตร และให้จ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ในสถำนีบริกำรทุกสถำนี 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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   (๓)	 มันส�าปะหลัง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ อนุมัติโครงกำร 

ประกันรำยได้เกษตรกรผู ้ปลูกมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓  

วงเงิน ๙,๖๗๑ ล้ำนบำท โดยหัวมันสดเช้ือแป้ง ร้อยละ ๒๕  

รำคำ ๒.๕๐ บำทต่อกิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๐๐ ตัน  

ระยะเวลำด�ำเนนิกำรตัง้แต่ ๑ ตลุำคม ๒๕๖๒-๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๓ อนุมัต ิ

งบประมำณโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง  

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

ที่ได้รับกำรอนุมัติทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๕.๘๗ ล้ำนบำท

   (๔)	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงกำร

ประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๒/๖๓ วงเงิน ๙๒๓.๓๓ ล้ำนบำท ควำมชื้น ร้อยละ ๑๔.๕ 

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

๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเล้ียงสัตว ์

ช่วงเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๕๑,๗๔๙ ครัวเรือน เข้ำรับสิทธิตำมโครงกำรประกันรำยได้และได้รับชดเชย

ส่วนต่ำงเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ อัตรำกิโลกรัมละ ๐.๒๙ บำท 

วงเงิน ๕๐๕.๙๑ ล้ำนบำท รวมทั้งสิ้น ๑,๕๕๒.๗๘	ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ได้มกีารจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการ

ประกันรายได้สินค้าเกษตร มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ 

ชนิด จ�านวนเงิน	(ล้านบาท) เกษตรกร	(ครัวเรือน)

ข้ำว ๑๙,๔๑๓.๑๔ ๑,๑๐๒,๒๕๐

ปำล์มน�้ำมัน ๖,๐๗๘.๒๓ ๑,๖๔๕,๖๒๗

มันส�ำปะหลัง ๗,๐๐๐.๙๗ ๕๔๘,๙๗๐

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ๙๘๗.๖๒ ๓๓๙,๖๙๒

รวม ๓๓,๔๗๙.๙๖ ๓,๖๓๖,๕๓๙

	 	 ๔.๒.๒	 การด�าเนินการเกี่ยวกับข้าว

	 	 	 (๑)	 ส่งเสริมและการขยายตลาด

	 	 	 	 (๑.๑)	 รักษาตลาดเดิม เพ่ือแก้ไขปัญหำอุปสรรคทำงกำรค้ำในตลำดข้ำวเดิม  

เช่น สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน และสหรัฐอเมริกำ  

โดยรับรองคณะผู้แทนกำรค้ำ ผู้น�ำเข้ำข้ำวฮ่องกงเยือนประเทศไทย	 โดยมีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง 

ผู้ส่งออกข้ำวไทยกับผู้น�ำเข้ำข้ำวฮ่องกง มูลค่ำ ๑,๑๘๘ ล้ำนบำท และจัดให้คณะผู้ส่งออกข้ำวไทยเข้ำพบกับ 

ผู ้น�ำเข ้ำข ้ำวรำยใหญ่ของสหพันธ ์สำธำรณรัฐเยอรมนี และมีกำรลงนำมบันทึกควำมเข ้ำใจซื้อขำยข้ำว  

มูลค่ำ ๑๙๘ ล้ำนบำท

    (๑.๒) ขยายตลาดใหม่	เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรค้ำข้ำวในตลำดสำธำรณรัฐตุรกี โดยเฉพำะ

กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้ำนอำหำร โดยมีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจซื้อขำยข้ำว มูลค่ำกว่ำ ๙๕ ล้ำนบำท
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	 	 	 	 (๑.๓) ฟื้นฟูตลาดเก่า โดยหำรือกับผู้แทนกระทรวงกำรค้ำอิรักเพื่อรื้อฟื้นควำมสัมพันธ์ 

และหำโอกำสขยำยตลำดข้ำวไทย รวมทัง้สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในคณุภำพและมำตรฐำนข้ำวไทย น�ำไปสูก่ำรยกร่ำงบนัทกึ 

ควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือกำรซื้อขำยข้ำวระหว่ำงกระทรวงพำณิชย์กับกระทรวงกำรค้ำอิรัก ซึ่งคำดว่ำจะมี 

กำรลงนำมในช่วงกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมกำรค้ำ 

ไทย-อิรักต่อไป

    (๑.๔) เร่งรัดขายข้าวแบบรัฐ	

ต่อรัฐ	 (G	 to	 G)	 โดยเจรจำกับรัฐบำลจีนให้น�ำเข้ำข้ำว  

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

ตำมที่ได้มีกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ เมื่อปี ๒๕๕๘

	 	 	 (๒) แก้ไขปัญหาข้าว	

	 	 	 	 (๒.๑) ส่งเสริมการผลิตข ้าว		

โดยมกีำรด�ำเนนิกำร ดงัน้ี ขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพนัธุข้์ำว 

โดยกำรสร้ำงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว ๒ ศูนย์ ในจังหวัดชัยภูมิ 

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

เมลด็พนัธุข้์ำว ๕๙,๓๘๖.๖๐ ตัน เชือ่มโยงตลำดรบัรองผลผลติ ๑๓ แห่ง ประชำสมัพนัธ์เครือ่งหมำยรบัรองข้ำวพนัธุแ์ท้ 

และสินค้ำข้ำวพันธุ์แท้ ๑ ครั้ง และจดทะเบียนเครื่องหมำยรับรองข้ำวพันธุ์แท้ในสหรัฐอเมริกำ

	 	 	 	 (๒.๒)	 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปี	๒๕๖๒/๖๓	รอบที่	๑	ได้จ่ำยเงิน 

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

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๑ ของวงเงินงบประมำณ ๒๑,๔๙๕.๗๔ ล้ำนบำท

	 	 	 	 (๒.๓)	 มาตรการบริหารอุปทาน	ได้แก่

	 	 	 	 	 	 (๒.๓.๑) โ ค ร ง ก ำ ร

สินเชื่อชะลอกำรขำยข ้ำวเปลือกนำป ี  โดยธนำคำร 

เพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรให้สนิเชือ่แก่เกษตรกร 

และสถำบันเกษตรกร ได้แก่ กลุ ่มเกษตรกร สหกรณ์  

วิสำหกิจชุมชน และศูนย์ข้ำวชุมชน เพื่อเก็บข้ำวไว้ในยุ้งฉำง 

ระยะเวลำ ๑-๕ เดือน มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ๒๑๐,๔๒๐ รำย 

กู้เงินแล้ว ๑๓,๙๖๘ ล้ำนบำท คดิเป็นข้ำวเปลอืก ๑.๓๔ ล้ำนตนั

	 	 	 	 	 	 (๒.๓.๒) โ ค ร ง ก ำ ร 

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

สถำบันเกษตรกร โดยให้สินเชื่อแก่สถำบันเกษตรกร ได้แก่ 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน ศูนย์ข้ำวชุมชน เพื่อรวบรวมข้ำวเปลือกจำกสมำชิกและจ�ำหน่ำยและ/ 

หรือเพ่ือกำรแปรรูปได้ ทั้งนี้ ได้จ่ำยเงินกู้ ๑๔๓ รำย มีกำรกู้เงินแล้ว ๙,๐๑๓.๗๘ ล้ำนบำท คิดเป็นข้ำวเปลือก  

๐.๘๕ ล้ำนตัน

      (๒.๓.๓) โครงกำรชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเก็บสต็อก  

โดยโรงสีรับซื้อข้ำวจำกเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกในรูปข้ำวเปลือกและข้ำวสำร ได้มีกำรเก็บสต็อกจ�ำนวน ๒๖๑ รำย 

คิดเป็นข้ำวเปลือก ๓.๔๘ ล้ำนตัน

เร่งรัดขายข้าว
แบบ G to G 

กับรัฐบาลจีนให้ครบ 
1 ล้านตัน

โครงการสินเชื่อ
ชะลอการขาย

ข้าวเปลือกนาปี
มีผู้เข้าร่วม ๒๑๐,๔๒๐ ราย 
กู้เงินแล้ว ๑๓,๙๖๘ ล้านบาท 

คิดเป็นข้าวเปลือก ๑.๓๔ ล้านตัน

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

โดยมีพืน้ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรในส่วนที ่๑ ประมำณ ๒๘ ล้ำนไร่ และส่วนที ่๒ ประมำณ ๒.๔๓ ล้ำนไร่ มค่ีำเบีย้ประกนัภยั 

รวมจ�ำนวน ๒,๕๙๓.๑๔ ล้ำนบำท	 ด�ำเนินกำรโอนเงินชดเชยส่วนต่ำงรำยได้เข้ำบัญชีเงินฝำกเกษตรกร  

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

    (๒.๕) มาตรการช่วยเหลือต้นทุนการผลิต	 ได้แก่ โครงกำรสนับสนุนต้นทุนกำรผลิต 

ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี ปีกำรผลิต ๒๕๖๒/๖๓	 โอนเงินช่วยเหลือสนับสนุนต้นทุนกำรผลิตเข้ำบัญชีเงินฝำก

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

ช่วยเหลอืค่ำเกบ็เกีย่วและปรบัปรงุคณุภำพข้ำว โอนเงนิช่วยเหลอืสนบัสนนุต้นทนุกำรผลติเข้ำบญัชเีงนิฝำกเกษตรกร

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

	 	 	 	 (๒.๖)	 เช่ือมโยงจบัคูธ่รุกจิซือ้ขายข้าวในต่างประเทศ	๕	ประเทศ	ได้แก่ เขตบรหิำรพิเศษ 

ฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐตุรกี สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์  

และสำธำรณรัฐสิงคโปร์ ปริมำณ ๑๕๖,๐๐๐ ตัน มูลค่ำ ๕,๓๗๐.๓๔ ล้ำนบำท

	 	 ๔.๒.๓	 แก้ไขปัญหายางพารา	

	 	 	 (๑) ส่งเสรมิสนบัสนนุและบรหิารจัดการยางพาราทัง้ระบบ ให้มกีำรปลกูพชืทดแทน ๒.๑๙ ล้ำนไร่ 

อนุมัติวงเงินจัดสรรแก่ผู ้ประกอบกิจกำรยำง (ยำงแห้ง)  

๑ รำย และสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ยื่นขอกู้เงิน ๕๑๐ แห่ง

   (๒) โครงการสร้างความเข้มแข็ง	

ให ้แก ่ เกษตรกรชาวสวนยาง	 ใช ้งบประมำณของ 

ธนำคำร เพื่ อกำร เกษตรและสหกรณ ์กำร เกษตร 

๑๗,๐๐๗.๒๐ ล้ำนบำท เบกิจ่ำยแล้ว ๑๔,๐๐๗.๔๕ ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๖

	 ๔.๓	 การท�าเกษตรยุคใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต

	 	 ๔.๓.๑	 ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยขีัน้สงูในการผลติพืช	โดยพฒันำระบบกำรผลติข้ำวทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู 

ซ่ึงสำมำรถประเมินพื้นที่ปลูกข้ำวในประเทศและพัฒนำเทคโนโลยีภำพถ่ำยของโรคแมลงศัตรูข้ำวท่ีส�ำคัญ  

จ�ำนวน ๓ เทคโนโลยี

	 	 ๔.๓.๒	 ส่งเสริมการท�าระบบฟาร์มอัจฉริยะ	 โดยพัฒนำระบบข้อมูล Big Data ด้ำนข้ำวและชำวนำ 

จ�ำนวน ๑ ระบบ	และพัฒนำพื้นที่กำรเกษตรพืชเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ๔ แห่ง ๑ โรงเรือน

	 	 ๔.๓.๓	 ส ่งเสริมเกษตรกรให ้มีการใช ้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหาร

จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ	 โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ให้แก่ชุมชน เช่น เทคโนโลยีโรงเรือนพลำสติก กำรใช้ดิน 

และปุ๋ยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเทคโนโลยกีำรผลติพชืผกั

ในระบบอินทรีย์ จ�ำนวน ๒๕ ชุมชน ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดนรำธิวำส สงขลำ สตูล และพัทลุง
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	 	 ๔.๓.๔	 ด�าเนนิโครงการพฒันาฟาร์มเกษตรอจัฉรยิะเพ่ือชมุชนภมิูภาค โดยสนบัสนนุเทคโนโลยเีกษตร

อัจฉริยะในกำรเพำะปลูกให้แก่เกษตรกร จ�ำนวน ๑๕ รำย

	 ๔.๔	 การส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด	

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

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

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

ได้แก่ กระทรวงคมนำคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  

กระทรวงกลำโหม กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกำรกีฬำ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม 

และควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสำธำรณสุข และกรุงเทพมหำนคร ได้ใช้น�้ำยำงสด 

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

	 	 	 (๒)	 แผนด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐปี	 ๒๕๖๓ หน่วยงำนภำครัฐ ๗ กระทรวง  

ได้แก่ กระทรวงคมนำคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลำโหม กระทรวงกำรพัฒนำสังคม 

และควำมมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสำธำรณสขุ และกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  

มีเป้ำหมำยในกำรใช้น�้ำยำงสดรวม ๙๐,๓๗๘.๑๑๐ ตัน

	 	 ๔.๔.๒	 ด�าเนนิโครงการศกึษาแนวทางการน�ายางพารามาใช้ในงานอปุกรณ์อ�านวยความปลอดภัย	

ยางพาราแบริเออร์	 (Rubber	 Fender	 Barrier	หรือ	 RFB) ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรส่งทดสอบโดยมหำวิทยำลัย 

สงขลำนครินทร ์  สถำบัน วิ จัยวิทยำศำสตร  ์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และส่งทดสอบ  

ณ สำธำรณรัฐเกำหล ีโดย KATRI (Korea Automobile 

Testing & Research Institute) พบว่ำสำมำรถ 

ลดควำมรุนแรงของอุบัติเหตุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จึงมีแผนจะน�ำผลิตภัณฑ์ทั้ง ๒ อย่ำง มำติดต้ัง 

บนถนนของกรมทำงหลวงและกรมทำงหลวงชนบท

ทั่วประเทศภำยในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕

	 ๔.๕	 การเร่งศกึษาวจัิยและพฒันาเทคโนโลยสี�าหรบักญัชา	กญัชง	และพชืสมนุไพรเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์

ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์

	 	 ๔.๕.๑	 น�ากัญชามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

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

Medical Use) ด้วยวิธีกำรสังเครำะห์งำนวิจัยเพ่ือเป็นแนวทำงให้แพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์สำมำรถ 

ใช้สำรสกัดกัญชำได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมส�ำหรับผู้ป่วย และมีกำรก�ำหนดแผนกำรรักษำ ชนิด และปริมำณ

ผลิตภัณฑ์กัญชำที่ใช้ 

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

(Lower-risk Cannabis Use Guidance) เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดควำมเสี่ยงอันตรำยจำกผลข้ำงเคียงของกำรใช้ผลิตภัณฑ์

กัญชำน้อยที่สุด 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
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   (๓) จดัท�ำข้อบ่งใช้สำรสกัดกัญชำทำงกำรแพทย์โดยด�ำเนนิกำรบนพืน้ฐำนข้อมลูเชงิประจกัษ์ 

(Evidence-Based Medicine: EBM) 

   (๔) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ

และรับรองหลักสูตร “กำรใช้สำรสกัดกัญชำทำงกำรแพทย์

ส�ำหรบับุคลำกรทำงกำรแพทย์” ซึง่ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒิุ

จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ผู้แทนรำชวิทยำลัย และสมำคมวิชำชีพ

ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท�ำหลักสูตรที่เหมำะสม

   (๕) จัดประชุ มและอบรม  เช ่ น  

๑) จัดอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยผู้ที่ผ่ำนกำรอบรม 

จะได้รบัประกำศนียบตัรจำกกรมกำรแพทย์ และได้รบัอนุญำต

จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ให้เป็นผู ้สั่ง 

ใช้จ่ำยสำรสกัดกัญชำ รวมผู้อบรมท้ังหมด ๒,๔๔๒ คน ๒) จัดประชุมให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข  

เรื่อง กัญชำกับประโยชน์ทำงกำรแพทย์ กำรพัฒนำหลักสูตรกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ส�ำหรับพยำบำล  

และ ๓) จัดอบรมทำงไกลในลักษณะ e-Training ส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในเขตสุขภำพ 

   (๖) พฒันำรปูแบบกำรให้บริกำรผูป่้วยทีเ่หมำะสม โดยจดัท�ำแนวทำงกำรให้บริกำรในรูปแบบคลนิกิ

ให้ค�ำปรกึษำและบรกิำรกญัชำทำงกำรแพทย์ โดยผูป่้วยสำมำรถเข้ำรบับรกิำรผ่ำนระบบออนไลน์ หรอืเข้ำรบักำรรกัษำ 

ที่โรงพยำบำล/สถำบันเฉพำะทำงของกรมกำรแพทย์โดยตรง ท้ังนี้ ได้เปิดคลินิกบริกำรให้ค�ำปรึกษำผู้ป่วยครบ 

ทั้ง ๓๑ แห่ง และศึกษำวิจัยโรคที่สำรสกัดกัญชำยังไม่มีประสิทธิภำพชัดเจนเพียงพอ

	 	 ๔.๕.๒	 ตรวจมาตรฐานผลติภณัฑ์จากพชืกญัชา	นโยบำยกัญชำเสรทีำงกำรแพทย์ส่งผลให้เกดิกระแส

ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกกัญชำในกำรบ�ำบัดหรือบรรเทำอำกำรจำกโรคต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรคที่ยำกต่อ 

กำรรักษำด้วยกำรแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจำกน้ี หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนให้ควำมสนใจในกำรศึกษำวิจัย 

และพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกกัญชำมำกขึ้น จึงได้มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

   (๑) จัดตั้งศูนย์ประสำนกำรตรวจกัญชำทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อสนับสนุนกำรใช้กัญชำ 

ทำงกำรแพทย์ตำมนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข โดยให้บริกำรตรวจวิเครำะห์กัญชำ ทั้งวัตถุดิบ 

สำรสกัด และผลิตภัณฑ์กัญชำ เพื่อควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนประสำน สนับสนุน ห้องปฏิบัติกำร 

ตรวจกัญชำทำงกำรแพทย์ เพื่อพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจวิเครำะห์สำรส�ำคัญและสำรปนเปื้อน 

ในพืชกญัชำและผลติภณัฑ์สขุภำพจำกพชืกญัชำ โดยมห้ีองปฏบิตักิำรทัง้หมด ๑๓ แห่งทัว่ประเทศ ท่ีผ่ำนกำรทดสอบ

ควำมช�ำนำญทำงห้องปฏิบัติกำรและกำรจัดท�ำสำรมำตรฐำนกัญชำเพื่อใช้ในประเทศเพื่อผลิตสำรมำตรฐำนกัญชำ  

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

และกำรวิเครำะห์หำปริมำณสำรส�ำคัญในตัวอย่ำงวัตถุของกลำงพืชกัญชำ และสำรสกัด และผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

จำกพืชกัญชำ

   (๒) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนหน่วยงำนที่มีภำรกิจ

ลกัษณะเดียวกนัให้มกีำรด�ำเนนิกำรสอดคล้องไปในทิศทำงเดยีวกัน และประชำชนสำมำรถเข้ำถงึกญัชำทำงกำรแพทย์

ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนยำของประเทศ 

วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม 

สำาหรับกัญชา กัญชง 
พืชสมุนไพร 

เพื่อนำามาใช้ทางการแพทย์
และสาธารณสุข
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	 	กรณีน�าเข้า 	 	กรณีผลิตเอง

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

สารมาตรฐาน	ตามระบบ
คุณภาพ	ISO17034

ราคาขวดละ	๕,๐๐๐	บาท

Tetrahydrocannabinol	(THC) ความเข้มข้น	๑-๑๐	มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร	

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

อยู่ระหว่างด�าเนินการ

   (๓) จัดท�ำข ้อก�ำหนดและมำตรฐำน

กัญชำในต�ำรำยำของประเทศไทย จัดท�ำข้อมูลข้อก�ำหนด

มำตรฐำนของกัญชำในส่วนของดอกเพศเมีย ใบ และรำก  

และจัดท� ำข ้อมูลข ้อก� ำหนดมำตรฐำนสำรสกัดกัญชำ 

และน�้ำมันกัญชำ โดยบรรจุในต�ำรำมำตรฐำนยำสมุนไพรไทย

และต�ำรำยำของประเทศไทย รวมทั้งวิจัยและพัฒนำระบบ 

กำรปลูกต้นกัญชำให้ได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ มีสำรส�ำคัญสูง  

ไม่มีสำรเคมี ยำก�ำจัดศัตรูพืช และโลหะหนักปนเปื้อน เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์กัญชำที่แข็งแรง ปลอดโรค รวมถึงกำรศึกษำ

คุณลักษณะทำงเภสัชเวทของพืชกัญชำและกำรสกัดสำระส�ำคัญเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์

	 	 ๔.๕.๓	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชา	 รัฐบำลได้จัดตั้ง “ส�ำนักงำนจัดกำรกัญชำและกระท่อม

ทำงกำรแพทย์แผนไทย” ภำยใต้สังกัดกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข  

เพ่ือเป็นศูนย์ด�ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรจัดกำรกัญชำและกระท่อมทำงกำรแพทย์แผนไทย และกำรด�ำเนินงำน 

เพื่อรองรับกำรศึกษำวิจัยสู ่กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในกำรดูแลสุขภำพที่ยั่งยืน  

เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตำมหลักวิชำกำรและกฎหมำย และสอดคล้อง 

กับบริบทของประเทศ ควบคู่กับกำรป้องกันไม่ให้มีกำรน�ำไปใช้ในทำงที่ผิด โดยมีควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินกำร ดังนี้ 

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

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

   (๒) จัดอบรมหลักสูตรกำรใช ้กัญชำทำงกำรแพทย ์แผนไทยให ้กับแพทย ์แผนไทย  

แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้ำน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์อย่ำงถูกต้อง 

และเหมำะสม ๕,๔๔๓ คน และอบรมกำรใช้น�้ำมันกัญชำภำยใต้รูปแบบพิเศษ ๒๕๖ คน 

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

ได้แก่ วิสำหกจิชมุชนเพชรล้ำนนำ จังหวดัล�ำปำง วสิำหกจิชุมชนบ้ำนทุม่แพม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มหำวทิยำลยัเกษตร 

จังหวัดสกลนคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน จังหวัดสกลนคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

จังหวัดนครรำชสีมำ และส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ซึ่งสำมำรถผลิตกัญชำแบบสดได้ 

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

ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรรักษำและรับกำรจ่ำยยำที่มีกัญชำปรุงผสมประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง

	 	 ๔.๕.๔	 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ประโยชน์จากกัญชา	มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

   (๑) ผลติสือ่ให้ควำมรูเ้รือ่งกัญชำทำงกำรแพทย์ ผ่ำน ๓ ช่องทำง ได้แก่ คูม่อื ชุดนทิรรศกำร ช่องทำง 

สกู๊ปข่ำว และจัดกิจกรรม “สำนพลัง...รอบรู้กัญชำทำงกำรแพทย์” 

   (๒) ลงพ้ืนทีติ่ดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเพ่ือประเมนิกำรให้ควำมรูแ้ก่คนในชมุชนเกีย่วกบักญัชำ

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

เพื่อให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกัญชำทำงกำรแพทย์

	 	 ๔.๕.๕	 วจัิยและพฒันาเทคโนโลยีการใช้กญัชง	รฐับำลให้ควำมส�ำคญักบักำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยี

กำรใช้กัญชง หรือเฮมพ์ (Hemp) เพื่อให้มีพืชทำงเลือกในกำรปลูกบนพื้นที่สูง โดยกัญชงที่ได้รับกำรพัฒนำสำยพันธุ ์

จนมีลักษณะดี ให้ผลผลิตสูงและสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่ำง ๆ ได้ เช่น แปรรูปในงำนหัตถกรรมของชำวบ้ำน  

แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจกำรทหำรตำมมำตรฐำนของกองทัพบก โดยในส่วนของเส้นใยกัญชงท่ีเหลือ 

จำกกระบวนกำรผลิต สำมำรถน�ำเส ้นด ้ำยอุตสำหกรรมไปท�ำกระดำษบรรจุภัณฑ ์หรือกระดำษพิ เศษ 

เพ่ือเป็นกำรเพิม่มูลค่ำ ลดต้นทนุกำรผลติ และเพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้ประโยชน์จำกวสัดุธรรมชำตอิย่ำงคุม้ค่ำ นอกจำกน้ี  

ได้มกีำรศกึษำวจิยัเพือ่ให้ได้ข้อมลูพืน้ฐำนทกุด้ำน ได้แก่ กำรรวบรวมพนัธุ ์กำรคดัเลอืกปรบัปรงุพนัธุ ์วธิกีำรเพำะปลกู 

และดูแลรักษำ กำรแปรรูปจำกส่วนต่ำง ๆ ของกัญชงซึ่งได้วิจัยกัญชงที่มีเส้นใยสูง จ�ำนวน ๔ พันธุ์ คือ สำยพันธุ์  

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

 รฐับำลได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรยกระดับรำยได้ค่ำแรงแรกเข้ำและกลไกกำรปรบัอตัรำค่ำจ้ำง เพือ่ให้สอดคล้องกบั 

สมรรถนะแรงงำนควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน โดยผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรไตรภำคี เพ่ือน�ำไปสู่ 

กำรเพ่ิมประสิทธภิำพแรงงำน รวมทัง้ก�ำกบัดูแลรำคำสนิค้ำไม่ให้กระทบกบัค่ำครองชพีของประชำชน โดยมมีำตรกำร 

จูงใจให้แรงงำนพัฒนำตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะหรือเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน 

ในภำคอุตสำหกรรมในอนำคต โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้

	 ๕.๑	 การยกระดบัรายได้หรอืค่าแรงขัน้ต�า่ให้สอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะฝีมอืผ่านกลไกคณะกรรมการ

ไตรภาคี

	 	 ๕.๑.๑	 	 จัดท�าข้อเสนอเพื่อก�าหนดอัตรา	

ค ่าจ ้างขั้นต�่า	 ได ้ออกประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ ้ำง  

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

ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

โดยก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่เป็น ๑๐ อตัรำ ซึง่มอีตัรำตัง้แต่ 

๓๑๓-๓๓๖ บำท ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้เหมำะสม

กับสภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยลูกจ้ำงท่ีเป็น

แรงงำนแรกเข้ำท�ำงำนจะได้รบัค่ำจ้ำงทีเ่พิม่ขึน้ตำมมำตรฐำน

กำรครองชีพที่สูงขึ้น

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

เพ่ือก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ เพื่อคุ้มครองลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำต ิ

ในแต่ละสำขำอำชีพและในแต่ละระดับให้ได้ค่ำจ้ำงที่เหมำะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ควำมรู้  

ควำมสำมำรถ มสีภำพบงัคบัตำมกฎหมำย โดยได้มกีำรประกำศก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมอืตัง้แต่ปี ๒๕๕๔ 

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

ท�ำให้อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือบำงสำขำอำชีพต�่ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ และบำงสำขำอำชีพอัตรำค่ำจ้ำง 

ตำมมำตรฐำนฝีมือสูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำไม่มำกนัก ดังนั้น คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงจึงได้ทบทวนอัตรำค่ำจ้ำง 

ตำมมำตรฐำนฝีมือทั้ง ๘๓ สำขำอำชีพใหม่ โดยปัจจุบันได้มีประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำง 

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

กำาหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำาตั้งแต่ 

๓๑๓-๓๓๖ บาท  
ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด
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	 	 ๕.๑.๓	 	 พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ

เพื่อสร้างโอกาส	 สร้างงาน	 สร้างอาชีพและสร้างรายได	้

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

โดยเฉพำะเด็กฐำนะยำกจน รวมทั้งเป็นกำรลดค่ำครองชีพ

และเพิ่มรำยได้ให้แก่ประชำชน อันน�ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพ

ในกำรประกอบอำชีพ สร้ำงรำยได้ และยกระดับคุณภำพชีวิต 

ของประชำชน ซึ่งด�ำเนินกำรแล้วในกลุ่มวัยแรงงำน ผู้สูงอำยุ  

ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำนักเรียน นักศึกษำและเยำวชน 

๑๗,๐๓๔ คน โดยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ 

และสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถงึกำรพฒันำทกัษะอำชพี มผีูเ้ข้ำร่วม 

๑๕,๐๑๕ คน และจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำทักษะอำชีพให้กับอำชีวศึกษำจังหวัด 

๗๗ แห่ง และสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ ๔๒๙ แห่ง	

	 ๕.๒	 การสนบัสนนุการปรบัเปลีย่นทกัษะและเปลีย่นสายอาชพีให้ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน	

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

	 	 ๕.๒.๑	 	 ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง	 (โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง

รองรบัอตุสาหกรรมแห่งอนาคต	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒)	เพือ่ยกระดบัและพฒันำขดีควำมสำมำรถของแรงงำนไทย 

ในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภำคอุตสำหกรรม รวมท้ังสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีส่งเสริมกำรสร้ำง

นวัตกรรมให้แรงงำนในสถำนประกอบกิจกำรภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคตให้มีทักษะฝีมือ สมรรถนะที่ได้มำตรฐำน 

และมีรำยได้สูงขึ้น รวมทั้งสถำนประกอบกิจกำรมีศักยภำพในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม  

จ�ำนวน ๙,๕๔๓ คน 

	 	 ๕.๒.๒	 	 ยกระดับเพื่อเพ่ิมศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	 (โครงการเพ่ิมศักยภาพแรงงาน	

รองรับประเทศไทย	 ๔.๐	 และโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	

ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ)	 เพื่อให้แรงงำนไทยได้ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน	 มีทักษะ  

และองค์ควำมรู้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ท�ำให้แรงงำนมีโอกำสปรับเปลี่ยนอำชีพหรือแผนกงำนที่ตรงกับทักษะฝีมือ รวมทั้งมีอุปทำนแรงงำนเพียงพอส�ำหรับ

อุตสำหกรรมและบริกำรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีผู้ผ่ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ๑๔,๖๔๕ คน

	 	 ๕.๒.๓	 	 เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	 (โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู ่ 	 SMEs	 4.0)		

เพือ่เพ่ิมผลติภำพแรงงำนให้แก่ผูป้ระกอบกำรวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium Enterprises: 

SMEs) โดยกำรพัฒนำทักษะและยกระดับควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ ให้แรงงำนมีมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู ้ประกอบกำร SMEs ให้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

โดยมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๙,๗๕๗ คน
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	 	 ๕.๒.๔	 	 เพิ่มทักษะก�าลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 เพื่อให้แรงงำนในพื้นท่ี 

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษมีทักษะฝีมือตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร SMEs ในพื้นท่ี และมีกำรจ้ำงงำน

ตำมกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรลงทุนมำกขึ้นและประชำชนในพื้นที่มีงำนท�ำ 

และมีรำยได้เพิ่มขึ้น โดยมีแรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๑๔,๘๕๕ คน

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

ในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 [โครงการ

พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ	 ๑๐	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย		

พืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic		

Corridor:	 EEC)]	 เพ่ือให้เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

มแีรงงำนทีม่ทีกัษะฝีมือตรงควำมต้องกำรของกลุม่อตุสำหกรรม 

เป้ำหมำยและอุตสำหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง ซ่ึงจะส่งผลให้ 

พื้นที่ เขตพัฒนำพิ เศษภำคตะวันออกเป ็นศูนย ์กลำง 

ทำง เศรษฐกิจของภูมิภำคได ้อย ่ ำ งมีประสิทธิภำพ  

โดยมีแรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึก ๖,๘๔๑ คน

  ๕.๒.๖	 	 พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	

[โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

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

[ประเทศไทย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว รำชอำณำจักรกัมพูชำ 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน (ยูนนำน) และสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม] และในเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย-

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

รวมทั้งท�ำให้ประชำชนในพื้นที่ชำยแดนมีรำยได้เพิ่มข้ึน และส่งผลให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง โดยมีแรงงำน 

ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๑,๗๑๕ คน 

	 	 ๕.๒.๗	 	 พัฒนาบุคลากรด ้านโลจิสติกส ์รองรับธุรกิจขนส ่งและการค ้าระหว ่างประเทศ		

เพื่อให้แรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีทักษะตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกิจกำรในธุรกิจรับจัดกำรขนส่งสินค้ำ

ระหว่ำงประเทศ ซึง่จะส่งผลให้ผูผ่้ำนกำรฝึกอบรมมงีำนท�ำและรำยได้ท่ีมัน่คง รวมทัง้ท�ำให้ผูป้ระกอบกจิกำรไทยในธรุกจิ 

รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงข้ึน โดยมีแรงงำนท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม 

๑๘๘ คน

	 	 ๕.๒.๘	 	 พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อให้ผู ้ผ่ำน 

กำรฝึกอบรมมีควำมรู้และทักษะฝีมือในกำรประกอบอำชีพ ท�ำให้ประชำชนในพื้นท่ีมีรำยได้และคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน  

โดยมีแรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๕๓๗ คน 
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	 	 ๕.๒.๙	 	 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการแข่งขัน	 เพื่อให้แรงงำน 

มีทักษะ ควำมรู ้ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฝีมือแรงงำน รองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ  

สำมำรถเข ้ ำสู ่ ตลำดแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมทั้ ง ในประเทศและต ่ ำงประ เทศ โดยมีแรงงำน 

ที่ผ ่ำนกำรฝึกอบรม/ทดสอบ ๒๗,๙๐๙ คน รวมท้ังกำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติรองรับ  

๑๐ อุตสำหกรรมแห่งอนำคต เพื่อให้มีมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติและวิธีทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

ทีร่องรบักำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนำคต (New Engine of Growth) สอดคล้องกบักำรจ้ำงงำนและกำรจ่ำยค่ำจ้ำง 

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

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

และออกแบบผลติภณัฑ์ไอโอท ี๕) ช่ำงควบคมุหุน่ยนต์อตุสำหกรรม ๖) นกัดแูลและบรหิำรระบบเครอืข่ำยคอมพวิเตอร์ 

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

สำรสนเทศอำคำร (งำนระบบ)	

	 	 ๕.๒.๑๐		 สร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ	“สามเหลี่ยมมั่นคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 เพื่อให้แรงงำนในพื้นที่มี

ทักษะฝีมือในสำขำอำชีพที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำรเมืองต้นแบบ “สำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

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

และ/หรือรวมกลุ่มประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมีแรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๘๕ คน

	 	 ๕.๒.๑๑		 พัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	

(กิจกรรมพัฒนาช ่าง เครื่ องช ่วยคนพิการร ่วมกับ	

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)	

เพ่ือพัฒนำควำมรู ้และทักษะฝีมือแรงงำนให้เป ็นช ่ำง 

เครื่องช่วยคนพิกำร ให้มีมำตรฐำนฝีมือแรงงำนที่สูงข้ึน  

และสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแรงงำนด้ำนช่ำงเครื่อง 

ช่วยคนพกิำร สร้ำงโอกำสในกำรท�ำงำน และมคีวำมก้ำวหน้ำ

ในอำชีพเพิ่มขึ้นโดยมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๑๘๙ คน
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	 	 ๕.๒.๑๒		 เตรียมความพร้อมแก่ก�าลังแรงงาน	 โดยด�ำเนินกำรแนะแนวและส่งเสริมอำชีพ 

ก่อนเข้ำสู ่ตลำดแรงงำนให้แก่นักเรียน นักศึกษำ เด็กและเยำวชนในสถำนพินิจ ผู ้คุมประพฤติและผู ้ต้องขัง  

ทหำรกองประจ�ำกำรที่จะปลดเป็นทหำรกองหนุน ผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน ผู้ว่ำงงำน ผู้ถูกเลิกจ้ำง ผู้ท่ีรอฤดูกำล 

ผู้ประสบภยัธรรมชำติ แรงงำนนอกระบบ ผูพ้กิำรหรอืผูด้แูลผูพ้กิำร และประชำชนทัว่ไป ๓๗๒,๑๙๔ คน และส่งเสรมิ 

กำรรับงำนไปท�ำที่บ้ำนให้แก่ประชำชนที่ประสงค์จะรับงำน ผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน และกลุ่มผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน 

ที่จดทะเบียนกับกรมกำรจัดหำงำน ๑,๐๒๐ คน 

	 	 ๕.๒.๑๓		 ยกระดับศักยภาพแรงงานของไทย มีแผนด�ำเนินงำนในปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

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

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

ท�ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 

ของภำคท่องเที่ยวและบริกำร	โดยมีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๓,๔๗๒ คน

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

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและยกระดับทักษะบุคลำกร 

ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์สูงทำงด้ำนโลจิสติกส์ ท้ังภำคทฤษฎี

และภำคปฏิบตั ิสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงในยคุของกำรแข่งขันระดบัสำกล โดยมผีูผ่้ำนกำรฝึกอบรม 

๑,๑๗๖ คน

	 	 ๕.๒.๑๔		 สร้าง	Smart	Farmer	(โครงการ	Smart	ONIE)	เพื่อให้มีองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนกำรเกษตร สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำนไปบริหำรจัดกำรในอำชีพ เพื่อให้เป็น 

เกษตรกรต้นแบบในชุมชนและขยำยผลให้แก่เกษตรกรในท้องถ่ิน/ชุมชน โดยได้จัดอบรมให้แก่เกษตรกรต้นแบบ 

(Master Trainer) ๘,๐๒๒ คน
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๖.	 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

	 ๖.๑	 การต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเร่งพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่	

	 	 ๖.๑.๑	 ก� าหนดมาตรฐาน	 (การจัดท� า

มาตรฐานด้านเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	

และเศรษฐกิจสีเขียว)	 รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ

ประเทศไปสู่ ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ภำยใต้โมเดล

เศรษฐกิจใหม่ คือ “BCG” (Bio Economy, Circular 

Economy, Green Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะเร่งรัด

กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบควำมส�ำเร็จ 

ควบคู่ไปกับกำรใส่ใจด้ำนสิ่งแวดล้อม มีกำรท�ำมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ ์อุ ตสำหกรรม มำตรฐำนกำรตรวจสอบ 

และรับรองแห่งชำติท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ทุกภำคส่วนน�ำไปใช้ 

เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินกำร 

	 	 ๖.๑.๒	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	

เป้าหมายในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (จังหวัดระยอง	 ชลบุรี	 และปราจีนบุรี) โดยพัฒนำเทคโนโลยี

รีไซเคิลต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับขยะหรือของเสียซ่ึงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้ำหมำยรวม ๓ ชนิด  

ได้แก่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ช�ำรุดหรือหมดอำยุผลิตเป็นเงินบริสุทธิ์ กำกตะกอนจำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีทองแดง

และนิกเกิลเป็นองค์ประกอบผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์และผงนิกเกิลควำมเข้มข้นสูง และสำรเร่งปฏิกิริยำใช้งำนแล้ว

ทีม่นิีกเกลิเป็นองค์ประกอบผลติเป็นเฟอร์โรนกิเกลิ/โลหะผสมนกิเกลิ โดยมีผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

๑๗๕ รำย

รัฐบาลให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาประเทศไปสู่ 

ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
คือ “BCG”
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  ๖.๑.๓	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	

เป้าหมายในพ้ืนท่ีเมอืงปรมิณฑล	(จงัหวดัสมุทรปราการ	สมทุรสาคร	และปทุมธาน)ี	โดยพฒันำเทคโนโลยรีไีซเคลิ

ต้นแบบทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมส�ำหรบัขยะหรอืของเสยี ในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย รวม ๓ ชนดิ ได้แก่ ผงตะกรนัอะลมูเินยีม 

เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในกำรผลิตอิฐมวลเบำแบบ AAC (Autoclaved Aerated Concrete) เศษบรรจุภัณฑ์

พลำสติกที่มีอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบผลิตเป็นแว็กซ์และเศษแผ่นอะลูมิเนียม น�้ำล้ำงในกระบวนกำรชุบนิกเกิล 

ด้วยไฟฟ้ำผลติเป็นโลหะนิกเกลิ มผีูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลย ี๑๗๕ รำย นอกจำกนี ้ได้ส่งเสรมิและต่อยอด 

เทคโนโลยรีีไซเคลิเพือ่พฒันำของเสยีเป็นแหล่งทรพัยำกรทดแทนและสนบัสนนุกำรพฒันำเมอืงอตุสำหกรรมเชงินเิวศ

เป้ำหมำยในพ้ืนท่ีจังหวดัสระบรีุ นครรำชสมีำ ขอนแก่น พระนครศรอียธุยำ นครปฐม และสระบุร ีเพือ่เตรียมควำมพร้อม 

และพัฒนำอุตสำหกรรมพื้นฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ  

โดยเฉพำะกำรเป็นฐำนกำรหมุนเวียนหรือรีไซเคิลขยะหรือของเสีย เพื่อน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ เพื่อลดปัญหำมลพิษ 

ต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนำและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทน 

ในอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ 

	 ๖.๒	 การสนบัสนนุการลงทุน	“เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก”	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	“เมอืงอจัฉรยิะ”	

และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

	 	 ๖.๒.๑	 พัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 (Smart	 City) 

รัฐบำลได ้ส ่งเสริมให ้เกิดเมืองอัจฉริยะจังหวัดต ่ำง ๆ  

เช่น เมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจในจังหวัดหนองคำย 

นครพนม และมุกดำหำร เมืองอัจฉริยะด้านการเกษตร	

และด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลรำชธำนีและอุดรธำนี 

เมอืงอัจฉรยิะด้านสุขภาพในจงัหวดัขอนแก่น เมอืงอจัฉรยิะ

ด้านท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต เมืองอัจฉริยะ	

ด้าน	Smart	Living ในจังหวดันครศรีธรรมรำช เมืองอจัฉรยิะ	

รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกิด
เมืองอัจฉริยะจังหวัดต่าง ๆ 

เช่น เมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ 
เมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ 

และเมืองอัจฉริยะด้านท่องเที่ยว
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ด้านการขนส่งและท่องเทีย่วในจงัหวดัชลบรุ ีโดยได้พฒันำ Startup โครงสร้ำงพืน้ฐำนดจิทิลั (City Data Platform) 

และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกำรจัดตั้งศูนย์รวมรวมข้อมูลเพื่อกำรประสำนงำน 

และสั่งกำร (Intelligent Operations Center: IOC) ซึ่งเป็นศูนย์สั่งกำรในพื้นที่ภำคอีสำนตอนกลำง 

และภำคใต้ตอนบน

	 	 ๖.๒.๒	 ด�าเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ระยะท่ี	 ๓ เพื่อรองรับควำมต้องกำร 

ของผูป้ระกอบกำรและเกิดควำมมัน่คงทำงด้ำนพลงังำนและเศรษฐกจิของประเทศ รวมท้ังเพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขนั 

ของประเทศไทยในเวทนีำนำชำต ิโดยได้มกีำรลงนำมสญัญำร่วมทนุกบั บรษิทั กัลฟ์ เอม็ทพี ีแอลเอน็จ ีเทอร์มนิอล จ�ำกดั 

และกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรประกำศเขตขยำยพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด  

และกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ 

	 ๖.๓	 การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลาง	 ขนาดย่อม		

เกษตรกร	รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่

	 	 ๖.๓.๑	 พัฒนาผู ้ ประกอบการวิสาหกิจ	

ขนาดกลางและขนาดย่อม	พฒันำวิสำหกจิสูค่วำมเป็นมอือำชพี 

โดยมีวสิำหกิจชมุชนได้รบักำรสอนและแนะน�ำกำรจัดท�ำบัญชี 

๔๔๔ แห่ง มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและสถำนที่ผลิต 

ตรวจประเมนิ และขอเครือ่งหมำยคณุภำพมำตรฐำนกำรผลติ

และผลติภณัฑ์ เช่น อย. ฮำลำล GMP (Good Manufactoring 

Practice) และ Primary GMP รวมทั้งจัดท�ำฐำนข้อมูล

ผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน เป้ำหมำย ๑๕๔ แห่ง 

พัฒนา
วิสาหกิจ

สู่ความเป็นมืออาชีพ
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	 	 ๖.๓.๒	 พัฒนาผู้ประกอบการ	 โดยส่งเสริม 

กำรพัฒนำผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนในกำรผลิต 

สินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(ONE TAMBON ONE PRODUCT: OTOP) สนับสนุน

กลไกกำรด�ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน

พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่งเสริมและพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน 

และวิสำหกิจชุมชนต้นแบบ นอกจำกนี้  ได ้สนับสนุน 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน ๑๗,๖๔๐ รำย 

ท�ำให ้ วิสำหกิจชุมชนมีรำยได ้ เพิ่ม ข้ึนจำกกำรแปรรูป 

ผลิตผลกำรเกษตรในพื้นที่

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

ไทยสู่ระดับสากล โดยเปิดตัว “สถำบันส่งเสริมวิสำหกิจ

ดิจิทัลเริ่มต ้น” หรือ “Digital Startup Institute”  

เพื่อส่งเสริมวิสำหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้สำมำรถประยุกต์ 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก โดยสนับสนุนผู้ประกอบกำร 

วิสำหกิจระยะเร่ิมต้นด้ำนดิจิทัล ให้ขยำยผลกำรจัดตั้ง

ธุรกิจได้ ๓๔ รำย ในสำขำเกษตรกรรม กำรท่องเที่ยว 

สุขภำพ หุ ่นยนต ์และกำรผลิต สร ้ำงมูลค ่ำเพิ่มกว ่ำ  

๑,๐๐๐ ล้ำนบำท

	 	 ๖.๓.๔	 ยกระดับชุมชนท้องถ่ินสู่ชุมชนดิจิทัล	 (Digital	Community)	 ส่งเสริมและสนับสนุน 

กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นสู่ชุมชนดิจิทัล โดยผลักดันชุมชนให้เกิดกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

ผ่ำน Digital Platform เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต เพิ่มรำยได้ และสร้ำงโอกำสทำงอำชีพ กว่ำ ๒๐๐ ชุมชน  

ภำยใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนเลือก ชุมชนท�ำ เพื่อชุมชนยั่งยืน” โดยสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในกำรเสนอควำมต้องกำรพัฒนำชุมชนตนเอง

	 	 ๖.๓.๕	 จัดกิจกรรมแชร์ความรู้แบ่งปันประสบการณ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)		

การตลาดน�าการผลิตด้วยเทคโนโลยดีจิิทัล	ให้แก่เกษตรกร 

ผู้ประกอบกำรรำยย่อย และผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มควำมรู้ทักษะ

ใหม่ ๆ และมีช่องทำงสร้ำงรำยได้เพ่ิมเติม ผ่ำนช่องทำง 

Facebook Live โดยมีหัวข้อ ได้แก่ eBay โกอินเตอร์ 

คณุกท็�ำได้ สร้ำงเพจขำยสนิค้ำพลงั Keyword ระเบิดยอดขำย 

และ Digital Marketing ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกใหม่ 

ของกำรท�ำตลำดส่งออก

ส่งเสริมวิสาหกิจ
ดิจิทัลเริ่มต้น

ให้สามารถประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

ในเชิงลึก
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	 ๖.๔	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์

	 	 การส ่งเสริมการใช ้ป ัญญาประดิษฐ ์ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในระบบอุตสาหกรรม 	 ๔.๐		

และเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ ปัจจบุนัเทคโนโลยีแขนกลและระบบปฏิบตักิำรท่ีน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

มีรำคำและค่ำใช้จ่ำยสูง ดังนั้น จึงมีกำรวิจัยและพัฒนำ 

หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และปัญญำประดิษฐ์ ส�ำหรับใช้งำน

ในระบบอุตสำหกรรม ๔.๐ (CiRACORE Platform) และพัฒนำ

เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐำนที่ครบวงจรด้วยซอฟต์แวร ์

ระบบปฏบิติักำรหุน่ยนต์ (Robot Operating System: ROS) 

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมกำรผลิตข้ันสูง 

และอตุสำหกรรมกำรผลติอืน่ ๆ  ซึง่ท่ีผ่ำนมำได้มีกำรน�ำเทคโนโลยี

ดังกล่ำวไปปรับใช้กับอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท  

เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์ และอุตสำหกรรมอำหำร 

๗.	 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	๒๑

	 ๗.๑	 การสร้างแพลตฟอร์มการเรยีนรูใ้หม่ในระบบดจิทัิลเพือ่ส่งเสรมิให้เดก็ไทยยคุใหม่เก่งวิชา	“วิทยาศาสตร์”	

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

ตั้งแต่ระดับ	“ประถมศึกษา”

	 	 ๗.๑.๑	 พัฒนาก�าลังคนด้านดิจิทัลรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic		

Corridor:	EEC)	

   (๑)	 ด�าเนินการร่วมกับภาคเอกชน

เปิดตัวห ้องเรียนอัจฉริยะ	 (SMART	 Classroom)  

ขึ้นเป็นแห่งแรกในอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นศูนย์กลำง

พัฒนำก�ำลงัคนด้ำนดจิทิลัรองรบัเขต EEC พร้อมตัง้เป้ำหมำย 

ผลิตทรัพยำกรบุคคลด ้ำนดิจิทัล ๑๒,๐๐๐ คนต ่อป ี  

สร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) และพัฒนำทักษะที่มีอยู่ (Upskill) 

ส�ำหรับกลุ ่มแรงงำนในพื้นที่ อมตะซิตี้ และเขต EEC  

มำกกว่ำ ๓ แสนคน ซึง่เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำกำรจ้ำงงำนเพิม่กว่ำ 

๘๐๐ ล้ำนบำท 

   (๒)	 ด�าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่พัฒนาก�าลังคนในเขต	 EEC	 เพื่อรองรับ	

การลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน มุ่งปรับปรุงกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนำนักเรียนให้มีควำมพร้อมทั้งด้ำนวิชำกำรและทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมรู้ตำมควำมถนัด

เพื่อมุ่งสู่กำรศึกษำระดับอำชีพและระดับอุดมศึกษำเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกำรพัฒนำเทคนิค

กระบวนกำรจดักำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำนวตักรรมกำรเรยีนรู ้(Active learning) โดยกำรบรูณำกำร STEM Education 

ให้เป็นต้นแบบในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในระดับมัธยมศึกษำ 

วิจัยและพัฒนา
หุ่นยนต์ 

ระบบอัตโนมัติ 
และปัญญาประดิษฐ์

ห้องเรียนอัจฉริยะ  
(SMART Classroom)  

แห่งแรก
ในอมตะซิตี้
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   (๓)		ด�าเนนิการโครงการและขยายการจดัตัง้โรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ไปสูภ่มูภิาค	

๕	แห่ง โดยมนีักเรยีนได้รบักำรพฒันำด้ำนวทิยำศำสตร์ระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชพี (ปวช.) มำกกว่ำปีละ ๕๐๐ คน

	 	 ๗.๑.๒	 ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์

   (๑)	 ด�าเนินการโครงการที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร ์ 

(Coding) ด้วยหลักสูตรกำรอบรมผู้บริหำรเพื่อขับเคลื่อนวิทยำกำรค�ำนวณ ๑ หลักสูตร และหลักสูตรกำรอบรม 

ครูผู้สอนวิทยำกำรค�ำนวณให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู ้วิชำ

วทิยำกำรค�ำนวณและ Coding ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ ๑ หลักสูตร 

และส่งเสริมให้ครผููส้อนวทิยำกำรค�ำนวณสำมำรถน�ำกจิกรรม

จำกกำรอบรมไปจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีครูเข้ำร่วม

กิจกรรม ๗๐๐ คน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

เข้ำรบักำรอบรมเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจในหลกัสตูรและแนวทำง

กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค�ำนวณ ๓๕๐ คน กำรจัดท�ำ 

สือ่กำรสอนโปรแกรมมิง่ในโรงเรยีน โดยได้พฒันำแพลตฟอร์ม

กำรเรียนรู ้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (KidBright AI)  

ส�ำหรบันักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย ซึง่ใช้งำนง่ำย

ผ่ำนกำรสร้ำงชุดค�ำสั่งแบบบล็อก และสำมำรถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภำยนอกได้ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนศักยภำพ 

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

ประถมศกึษำและมธัยมศกึษำ ๑๕๕ คน เพือ่พัฒนำศกัยภำพให้สำมำรถน�ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรอบรมไปขยำยผลต่อไป 

และอบรมหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค�ำนวณและ Coding ระดับประถมศึกษำตอนต้น ให้แก่ครูผู้สอน 

วิชำวิทยำกำรค�ำนวณ ระดับประถมศึกษำตอนต้น ๙๐๐ คน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนกำรเรียนรู้  

ตัวชี้วัดและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระเทคโนโลยี (วิทยำกำรค�ำนวณ) ระดับประถมศึกษำตอนต้น  

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

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๒

   (๒)	 สนบัสนนุและส่งเสรมิการสร้างศักยภาพคนดิจิทัล โดยด�ำเนนิโครงกำร Coding Thailand : 

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

เยำวชน แรงงำนที่ได้รับกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถผ่ำน Online Platform DigitalSkill.org และ Digizen.com 

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

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

รวมทั้งต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการ

คอมพวิเตอร์	วทิยาการค�านวณ	และการ	Coding ให้แก่ครู

และนักเรียนทั่วประเทศ โดยมีเป้ำหมำย ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ 

๑) ห้องต้นแบบเพือ่กำรเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิำร (Young Maker 

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

และ ๔) นักเรียน ๒๑๐,๐๐๐ คน จัดอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้

วิทยำกำรค�ำนวณส�ำหรับครู ๕ หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

พัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ 
(KidBright AI) สำาหรับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สร้างศักยภาพคน
ด้านดิจิทัล
ผ่านโครงการ 

Coding Thailand 
จำานวน ๒๕๐,๐๐๐ คน
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ถงึระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย และสร้ำงควำมรู้ให้แก่ผูส้อนผ่ำนกำรอบรมออนไลน์กำรจัดกำรเรยีนรูว้ทิยำกำรค�ำนวณ 

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

ผ่ำนแพลตฟอร์มของสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ผ่ำนกำรอบรม ๘๙,๗๖๒ คน

	 	 ๗.๑.๓	 ผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลด ้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	

และสงัคมดจิทิลั	ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ตอน ให้แก่นกัเรยีน นกัศึกษำ ประชำชนทัว่ไป 

และผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินของประเทศไทย และประชำคมอำเซียน  

ปีละไม่น้อยกว่ำ ๕๐,๐๐๐ คน สถำนศึกษำของผูพิ้กำรทำงกำรได้ยนิ ๒๐ แห่ง 

๑๘๐ คน สถำนศกึษำอำชวีศกึษำภำครฐั ๔๒๘ แห่ง และภำคเอกชน ๔๔๘ แห่ง 

ไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีชนิดต่ำง ๆ สนับสนุน 

กำรจัดกำรศึกษำให ้ผู ้บกพร ่องทำงกำรได ้ยินตำมรัฐธรรมนูญแห่ง 

รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ กำรศึกษำภำคบังคับสำยอำชีพ  

และกำรจัดกำรเรียนรู ้ ในศตวรรษที่  ๒๐ น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ 

ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ทัง้นี ้ได้ฝึกอบรมปฏบิตักิำร STEM Education  

กำรสอนวิทยำกำรค�ำนวณแบบ Unplugged Programming กำรสอน

โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน รวมทั้งวิจัย นิเทศ ประเมินผลก�ำกับติดตำม

กำรด�ำเนินงำนโครงกำรขับเคล่ือน STEM Education และส่งเสริม 

กำรจดักำรเรยีนรูว้ทิยำกำรค�ำนวณ ระดบัจงัหวดั ๗๗ จงัหวดั และระดบัเขต 

๒๒๕ เขต

	 	 ๗.๑.๔	 ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นระดบัอดุมศกึษา

ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล	

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

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	 เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ในระบบเปิด	 (Thai-MOOC)	 ระยะที่	 ๔ โดยในปัจจุบัน 

มีผู ้เรียนมำกกว่ำ ๕๗,๐๐๐ คน ที่เรียนจนจบหลักสูตร 

กำรสอนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) และได้รับใบประกำศ 

ผ่ำนกำรเข้ำรับกำรเรียนรู้ 

   (๒)	 ด�าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง:	

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ 

ในมหำวิทยำลัยได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่ยุคดิจิทัล ๑ ครั้ง ผลิตเนื้อหำ 

และสื่อดิจิทัล e-content ๑๐ โมดูล สร้ำงผลงำนทำงนวัตกรรมดิจิทัล ๓ ผลงำน ส่งผลให้อำจำรย์ และนักศึกษำ 

ในมหำวทิยำลยัได้รบักำรพฒันำเพือ่เตรยีมพร้อมรบักำรเปลีย่นแปลงกำรศึกษำในยคุดจิทิลั บุคลำกรของมหำวิทยำลัย

ได้พัฒนำเพื่อเตรียมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 

เพื่อการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด 

(Thai-MOOC) 

ระยะที่ ๔
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	 ๗.๒	 โรงเรียนระดับต�าบลทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพ	

และต ้องมี 	 “หลักสูตรออนไลน ์”	 ประกอบการเรียนการสอน	

และมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษากับภาคธุรกิจ

  ๗.๒.๑	 ด�าเนินโครงการสร ้างเครือข ่ายดิจิทัลชุมชน	

ระดับต�าบลผ่านการจัดอบรมให ้แก ่กลุ ่มเป ้ำหมำยผ่ำนกำรอบรม 

พัฒนำวิทยำกรครูกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 

เพือ่กำรขยำยผลเศรษฐกจิดิจิทลั จนสำมำรถเป็นวทิยำกรแกนน�ำคร ูกศน. ได้ 

และกลุ่มเป้ำหมำยประชำชนผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรเข้ำใจดิจิทัล  

(Digital Literacy) และหลักสูตรกำรค้ำออนไลน์ 

  ๗.๒.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียน

ประเภทในระบบและนอกระบบ	 รวมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้

ด้วยระบบดิจิทัลของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	

(สช.)	 ๑	 ระบบ	 โดยพัฒนำกำรเรียนรู้ผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่ำงเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค 

กำรเรียนรู้ให้กับทุกคน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ และโรงเรียน โดยได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลง 

ควำมร่วมมือ (MoU) ระดับกระทรวงระหว่ำง ๙ หน่วยงำน ประกอบด้วย กระทรวงมหำดไทย กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงำน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร และส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

	 ๗.๓	 การสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี	 ดิจิทัล	 สื่อออนไลน์	 และเครือข่ายสังคมออนไลน	์

เพ่ือป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม	 สร้างความปลอดภัย	 ดูแลปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์	 และสามารถ	

ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง	 เกิดความสามัคคีในสังคม	 รวมทั้งปลูกฝัง	

คุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต

  ๗.๓.๑	 สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชน 

รวมทั้งบุคลำกรด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ของประเทศให้สำมำรถดูแลปัญหำอำชญำกรรมทำงไซเบอร ์

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรด�ำเนินงำนในไตรมำสแรก ได้แก่ กำรยกระดับควำมสำมำรถของบุคลำกร 

ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ในประเทศไทยและประชำชนมีภูมิคุ้มกันด้ำนไซเบอร์ (Cyber Hygiene) 

ตระหนักถึงภัยคุกคำมด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ในทุกระดับและเป็นวงกว้ำง และจัดกำรซ้อมรับมือ 

ภยัคกุคำมทำงไซเบอร์ให้กบัหน่วยงำนภำครฐั กจิกรรมภำยใต้โครงกำร Stop e-Commerce Fraud มผีลกำรด�ำเนนิงำน  

ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ผ่ำนกลไก Open Forum Information Security Knowledge Sharing ร่วมกับ

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

ส�ำหรับแผนรับมือภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ภัยคุกคำมที่ส�ำคัญ  

ได้แก่ ภัยคุกคำมจำก Ransomware, Web Defacement และ E-mail Phishing

  ๗.๓.๒	 จัดอบรมให้ความรู ้ผู ้ประกอบการกลุ ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท	(ทสรช.) ด้ำนกำรพัฒนำ กำรท�ำแพ็กเกจ และกำรโฆษณำสินค้ำ และเพื่อเป็น 

กำรสร้ำงควำมตระหนักรู ้ ควำมเข้ำใจ และรู ้เท่ำทันเก่ียวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ต 

อย่ำงสร้ำงสรรค์ มัน่คง ปลอดภยัควบคูก่นัไป ในไตรมำสแรก ได้ผลติสือ่สร้ำงควำมตระหนกัรู ้และเผยแพร่สือ่ดงักล่ำว 

ผ่ำนทำง Facebook ETDA Thailand ๑๐๙ ครั้ง ซึ่งมียอดกำรเข้ำชมตลอดไตรมำส ๗๔๗,๙๘๕ ครั้ง

  ๗.๓.๓	 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

บทเรียนออนไลน์ผ่ำน Thai-MOOC และจัดท�ำบทเรียนออนไลน์น�ำเสนอผ่ำนช่อง YouTube ตลอดทั้งเผยแพร่ 

และให้บริกำรหลักสูตร สื่อ และองค์ควำมรู ้ผ่ำนศูนย์เรียนรู ้ดิจิทัลของสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร ์

และเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำตนเองได้ตำมอัธยำศัย

๘.	 การแก ้ไขป ัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ ่ายการเมือง	
และฝ่ายราชการประจ�า

	 ๘.๑	 การด�าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	

  รัฐบำลได ้มีกลไกกำรเสริมสร ้ำงให ้หน ่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนภำยใต ้หลักธรรมำภิบำล  

และกำรก�ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีจุดเน้นที่กำรป้องกัน กำรป้องปรำมกำรทุจริต และกำรประสำน 

ควำมร่วมมือกบัภำคส่วนต่ำง ๆ  ในกำรขบัเคลือ่นกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรทจุรติ โดยมผีลสมัฤทธิใ์นกำรด�ำเนินงำน 

และขับเคลื่อนงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้

  ๘.๑.๑	 ป้องกันเชิงรุก	และป้องปราม

   (๑) ด�ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตตำมมำตรำ ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ

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

   (๒) ขับเคลื่อนกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตของหน่วยงำนระดับกรม/รัฐวิสำหกิจ/ 

องค์กำรมหำชน/จังหวัด/กทม. 

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

   (๔) ลงพืน้ทีต่รวจสอบ เฝ้ำระวงั ยบัยัง้กำรทจุรติกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยรฐัทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิ 

ควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนและกำรศึกษำ วเิครำะห์ รวบรวมโครงกำรภำครฐักรณคีวำมเสยีหำยจำกข้อผกูพันสัญญำ

ในกำรด�ำเนินโครงกำรของรัฐที่มีกำรก�ำหนดวงเงินสูงเกินจริงหรือไม่คุ้มค่ำ 

   (๕) บูรณำกำรประสำนควำมร ่วมมือกับศูนย ์ปฏิบัติกำรต่อต ้ำนกำรทุจริต (ศปท.)  

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตของโครงกำร

ที่มีผลกระทบต่อประชำชน

	 	 ๘.๑.๒	 ปราบปราม

   (๑) ใช ้ระบบเทคโนโลยีช ่วยในกำรบริหำรจัดกำรคดี และเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริต 

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

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

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

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

หรือสกัดกั้นกำรน�ำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดไปใช้ประโยชน์ได้อีก ได้มีกำรสืบสวนปรำบปรำม 

เพื่อด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำนทุจริตตำมกฎหมำยฟอกเงินจนเป็นผล  

และคณะกรรมกำรธุรกรรมได้มีค�ำสั่งยึดและอำยัดทรัพย์สินของผู ้กระท�ำควำมผิดมูลฐำนทุจริต ๗ ค�ำสั่ง  

คิดเป็นมูลค่ำทรัพย์สิน ๖๑,๙๗๕,๕๒๔.๖๕ บำท

	 ๘.๒	 เผยแพร่ความรู ้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น	

ที่เกี่ยวข้อง	

  รัฐบำลได ้ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประสำนควำมร ่วมมือกับภำคประชำชน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ 

หรอืแนวนโยบำยร่วมปฏิบติัหรอืร่วมท�ำงำนกบัส�ำนกังำน ปปง. รวมถึงกำรสร้างเครอืข่ายภาคประชาชนในการด�าเนนิการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เพื่อสร ้ำงควำมเชื่อ ม่ันต ่อควำมม่ันคงปลอดภัยทั้ งในชีวิต 

และทรัพย์สินของประชำชน อีกทั้งอำจมีประชำชนที่ไม่เกี่ยวข้อง 

กับกำรกระท�ำควำมผิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท่ีเกิดจำก 

กำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำน ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรสืบสวนปรำบปรำม 

เพื่อบังคับใช ้กฎหมำย จะท�ำให ้ประชำชนมีควำมเชื่อมั่น 

และสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินที่อำจตกเป็น 

เครื่องมือให้กับผู ้กระท�ำควำมผิดได้ในระยะยำว และท�ำให้

ประชำชนในพื้นที่ เป ้ำหมำยมีควำมรู ้ควำมเข ้ำใจเกี่ยวกับ 

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

ของกำรฟอกเงินสำมำรถน�ำควำมรู ้ ท่ี ได ้รับไปเผยแพร ่ต ่อ 

ในชุมชน แจ้งเตือนประชำชนในพ้ืนที่ของตนเองไม่ให้กระท�ำ

ควำมผิดเก่ียวกับกฎหมำยฟอกเงินและไม่ให ้ตกเป็นเหยื่อ 

ของกลุ่มมิจฉำชีพมีส่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแสผู้กระท�ำควำมผิด 

ให้แก่ส�ำนักงำน ปปง. ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ด้วย

	 ๘.๓  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 	 ๘.๓.๑	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	

   ส�ำนักงำน ป.ป.ท. ได้สอบสวนข้อเท็จจรงิ กรณีเจ้ำหน้ำท่ีศนูย์คุม้ครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวดัขอนแก่น 

ทุจริตเงินสงเครำะห์ผู้มีรำยได้น้อย และพบควำมผิดปกติใน ๗๖ หน่วยงำน งบประมำณ ๒๖๔,๒๐๔,๐๐๐ บำท  

และพบควำมผิดปกติในกำรจัดซื้อผ้ำห่มของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ขยำยผลกำรตรวจสอบ 

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

กำรตรวจสอบ ๒๑ หน่วยงำน
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

   ทั้งน้ี คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (คณะกรรมกำร ป.ป.ท.)  

มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ๗๓	 ค�าสั่ง	 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓๔๕	 ราย โดยเบื้องต้น 

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

นคิมสร้ำงตนเองบ้ำนกรวด จังหวดับรุรีมัย์ นคิมสร้ำงตนเองห้วยหลวง จงัหวดัอดุรธำน ีสถำนคุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่ภำคใต้ 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช และนิคมสร้ำงตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

	 	 ๘.๓.๒	 เฝ้าระวงัและป้องกนัการทจุรติเชงิรกุ	กรณกีารด�าเนนิการตรวจตดิตามโครงการอาหารกลางวนั	

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ

	 	 	 จำกกรณีทุจริตเงินค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย ์

และชัยนำท ส�ำนักงำน ป.ป.ท. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำมีข้อมูลบำงประกำรที่ไม่ตรงกับที่ปรำกฏตำมข่ำว  

และพบปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวันที่มีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละโรงเรียน

   เพือ่ให้กำรด�ำเนนิโครงกำรฯ เป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อย นักเรียนได้รับประทำนอำหำรครบถ้วน 

เป็นไปตำมหลักโภชนำกำร และเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 

คุ้มค่ำกับงบประมำณ และปรำศจำกข้อร้องเรียนต่ำง ๆ 

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

๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ และค�ำสั่งที่  ๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่  

๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง 

โครงกำรฯ เพื่อด�ำเนินกำรตรวจติดตำมและบูรณำกำร 

ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำร่วมกัน และใช้เป็นเครื่องมือในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน 

กำรทุจริตเชิงรุกแบบบูรณำกำร ซึ่งในป ีงบประมำณ  

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

ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตำมและรับฟังปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ  

๖๕ โรงเรียน ไม ่พบพฤติกำรณ์ที่ส ่อไปในทำงทุจริต  

และไม่มีเร่ืองร้องเรียนและปรำกฏเป็นข่ำวในเชิงลบแต่อย่ำงใด 

ซ่ึงคณะท�ำงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะได้ด�ำเนินกำร

ตรวจติดตำมต่อเนื่องจนสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

	 	 ๘.๓.๓	 ด�าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่าย	

ภาคประชาสังคมในการต่อต ้านการทุจริต	 ประจ�าป ี	 ๒๕๖๒	 ตำมแผนบูรณำกำรต่อต ้ำนกำรทุจริต 

และประพฤติมชิอบ เพือ่สร้ำงควำมตระหนกัรูใ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ มค่ีำนยิมร่วมต่อต้ำนกำรทจุรติ 

มีจิตส�ำนึกสำธำรณะและสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
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	 	 ๘.๓.๔	 ด�าเนินโครงการจัดท�ามาตรการแนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปราม	

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

ของหน่วยงำนภำครฐัให้มปีระสทิธภิำพและเพิม่ประสทิธภิำพกลไก มำตรกำร กระบวนงำน นวตักรรมให้สอดคล้องกับ 

สถำนกำรณ์และปัญหำกำรทุจริต 

	 	 ๘.๓.๕	 ด�าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง	

การด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ	 ศปท. เพื่อให้ ศปท. แต่ละแห่งน�ำควำมรู ้

ที่ได้รับไปพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรด�ำเนินงำนและกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและให้สอดคล้องกับลักษณะกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน ท้ังนี้ ศปท. แต่ละแห่ง

สำมำรถรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมรูปแบบรำยงำนที่จัดท�ำขึ้นได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 

	 	 ๘.๓.๖	 ด�าเนินโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒ โดยกำรก�ำหนดให้มีคู่มือแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

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

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

	 	 ๘.๓.๗	 ด�าเนนิโครงการศกึษาความต้องการของเครอืข่ายภาคประชาสงัคมต่อการพฒันาศกัยภาพ	

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

รำยงำนผลกำรศึกษำควำมต้องกำรของเครือข่ำยภำคประชำสังคมต่อกำรพัฒนำศักยภำพสู่กำรเป็นเครือข่ำย 

เฝ้ำระวังกำรทจุรติในภำครฐั ๑ เรือ่ง เพือ่น�ำไปใช้ในกำรพัฒนำศกัยภำพของเครอืข่ำยฯ สร้ำงและพฒันำควำมเข้มแข็ง 

ของเครือข่ำยฯ ในกำรเฝ้ำระวังและต่อต้ำนกำรทุจริตในภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 	 ๘.๓.๘	 ด�าเนินโครงการศึกษาเพื่อสร ้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาล	

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

(ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ) ภำยใต้ชื่อ “หลักสูตรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริต” ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ 

ที่สนใจสำมำรถน�ำหลักสูตรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำรทุจริตไปใช้จัดอบรมให้แก่หน่วยงำนของตนเอง  

ให้ทันต่อเหตุกำรณ์และสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ในกำรขับเคลื่อนธรรมำภิบำลเพื่อกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนที่ตนรับผิดชอบได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

	 	 ๘.๓.๙		 ขับเคลื่อนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด�ารงธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		

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

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

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

ร้องทุกข์ได้ ดังนี้

ประเด็นร้องทุกข์
จ�านวน	(เรื่อง)

เรื่องเข้า เรื่องยุติ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

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

๒. ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐ ๓,๕๑๑ ๒,๕๑๖ ๙๙๕

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

๔. ปัญหำที่ดิน ๑,๕๙๔ ๑,๒๘๑ ๓๑๓

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

๖. เรื่องอื่น ๆ ๓๐,๘๑๘ ๒๙,๙๕๑ ๔๖๗

นอกจำกนี้ ได้พฒันำบทบำทของศูนย์ด�ำรงธรรมในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ดังนี้

   (๑)  ยกระดับศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดเป็นศูนย์รำชกำรสะดวก

   (๒)  พัฒนำระบบงำนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นระบบ e-Service

   (๓)  เชือ่มโยงข้อมลูเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์กบัหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทัง้ภำยในสงักดั มท. และหน่วยงำน 

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

และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   (๔)  ประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชำชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน ์

ของศูนย์ด�ำรงธรรม

   (๕)  เร่งรัดกำรตรวจสอบเรื่องท่ีประชำชนทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำในพื้นท่ี ประกอบด้วย  

เร่ืองที่คงค้ำงกำรด�ำเนินกำรและเร่ืองที่รับเข้ำใหม่ โดยเชิญหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องหำรือและบูรณำกำรแก้ไขปัญหำ 

ร่วมกัน รวมทัง้ชีแ้จงท�ำควำมเข้ำใจกบัประชำชนให้ทรำบถงึขัน้ตอนกระบวนกำรในกำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งนัน้ ๆ  ด้วย 

โดยถือเป็นควำมเร่งด่วนล�ำดับแรกที่ต้องด�ำเนินกำร

   (๖)  ตรวจสอบเรื่ องร ้องเรียนร ้องทุกข ์และเรื่ องที่ประชำชนขอควำมช ่วยเหลือ 

ผ่ำนศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดและอ�ำเภอว่ำเรื่องที่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำในพื้นที่ได้นั้นเป็นเร่ืองประเภทใด 

หรือแก้ไขไม่ได้เพรำะเหตุใด รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะหรือควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนส่วนกลำง 

เพื่อก�ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
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๙.		 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

	 ๙.๑	 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสร้างความร่วมมือ

กับประเทศเพื่อนบ้านท�าลายแหล่งผลิตและเครือข่าย

  รัฐบำลได้แก้ไขปัญหำยำเสพติดและปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้โดยใช้กระบวนกำร 

มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

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

เพือ่ส่งเสรมิอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนของสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำ (เมยีนมำ) รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 

(กัมพูชำ) และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ซึ่งช่วยลดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนที่จะส่งผล 

ต่อกำรลดปัญหำข้ำมชำติต่ำง ๆ และปัญหำยำเสพติด ดังนี้

	 	 ๙.๑.๑	 สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท�าลายแหล่งผลิตและเครือข่าย	 รัฐบำลได้ใช้เวที

กำรประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศในกำรผลักดันเชิงนโยบำยในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง 

กำรประชุมทวิภำคีรำชอำณำจักรไทย (ไทย)-สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน (จีน) ไทย-เมียนมำ และไทย-สำธำรณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนำม (เวียดนำม) รวมทั้งยกระดับ 

กำรปฏิบัติร ่วมฯ ไทย-เมียนมำและไทย-สปป.ลำว  

ซึ่งท�ำให้มีกำรร่วมมือกันในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้

   (๑) ทุกประเทศให้ควำมร่วมมือ 

ในกำรสกัดก้ันยำเสพติด สำรตั้งต ้นและเคมีภัณฑ์  

บรเิวณสำมเหลีย่มทองค�ำตำมแนวชำยแดน และพ้ืนทีว่กิฤต

ของแต่ละประเทศ

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

ของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นกลไกประสำนงำนกำรข่ำว และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก

   (๓) จัดชุดปฏิบัติกำรร่วมตำมแผนต่ำง ๆ ซึ่งแต่ละประเทศก�ำหนดร่วมกันอย่ำงชัดเจน

   (๔)  ก�ำหนดข้อตกลงและแนวทำงควำมร่วมมือด้ำนยำเสพติดในทุกมิติ ทั้งด้ำนกำรป้องกัน/

ปรำบปรำม บ�ำบัด กำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ กำรศึกษำดูงำน และกำรสนับสนุนข้อมูลทำงวิชำกำร

	 	 ๙.๑.๒	 ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วม

แม่น�้าโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด ๖	ประเทศ	

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

จนี สปป.ลำว เมยีนมำ ไทย และเวยีดนำม ซึง่เน้นแลกเปลีย่น 

ด้ำนกำรข่ำวเชิงลึก เพ่ือท�ำลำยเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติด 

ข ้ำมชำติรำยส�ำคัญ ปฏิบัติกำรแม ่น�้ ำ โขงปลอดภัย 

และปฏิบตักิำรร่วมสำมเหลีย่มทองค�ำ ๑๕๑๑ จ�ำนวน  ๗,๙๕๐ ครัง้

โดยมุ ่งเน ้นกำรสกัดกั้นสำรตั้งต ้นและเคมีภัณฑ์ไม ่ให ้

เข ้ำ สู ่แหล ่งผลิตส ่งผลให ้สำมำรถท�ำลำยแหล ่งผลิต/ 

แผนปฏิบัติการร่วม
แม่น้ำาโขงปลอดภัย
เพื่อการควบคุม

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

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

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

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

	 	 ๙.๑.๓	 สร้างการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 เพื่อเพ่ิมควำมเข้มงวดในช่องทำง 

ตำมแนวชำยแดนใน ๑๕ จังหวัด ๔๐ อ�ำเภอ ๑๙ ช่องทำง  

ทั้งในท่ำอำกำศยำนนำนำชำติและท่ำเรือ มุ ่งเน้นท�ำลำย

โครงสร ้ำงกำรค้ำยำเสพติดตำมมำตรกำรทำงทรัพย์สิน  

กำรสืบสวนขยำยผล กำรใช้มำตรกำรสมคบ มำตรกำรฟอกเงิน 

มำตรกำรทำงภำษี และกำรบั งคับใช ้กฎหมำยอื่น  ๆ  

และมุง่ลดควำมรนุแรงของปัญหำยำเสพตดิในพืน้ทีแ่พร่ระบำด 

และลดควำมเดือดร้อนของประชำชน ดังนี้

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

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

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

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

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

   (๒)		 เร่งลดความเดอืดร้อนของประชาชน

จากการด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน	 ป.ป.ส.	

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

ข่ำวสำรทุกเร่ือง สำมำรถด�ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนได้ 

๑๔,๐๔๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๓

  	 (๓)		ลดปัญหาการจ�าหน่ายยาเสพติด	

ในพืน้ท่ีรนุแรง ๒๓,๑๔๐ หมูบ้่ำน/ชมุชน และลดควำมเดอืดร้อน 

ของประชน ซึ่งด�ำเนินกำรแล้ว ๑๘,๓๒๘ หมู่บ้ำน/ชุมชน  

คดิเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ จับกมุผูต้้องหำ ๘,๕๑๒ คน น�ำเข้ำระบบ

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

ไอซ์ ๙๖๔.๗๖ กิโลกรัม เฮโรอีน ๒๕.๖๗ กิโลกรัม และกัญชำ 

๔,๐๑๒.๘๙ กิโลกรัม

	 	 ๙.๑.๔	 ปราบปรามยาเสพติด	

	 	  (๑)  หน่วยงำนควำมมั่นคงและกองก�ำลังป้องกันชำยแดนท่ัวประเทศได้บูรณำกำรกำรท�ำงำน

ร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสกัดก้ันยำเสพติดท่ีถูกลักลอบน�ำเข้ำตำมแนวชำยแดนไม่ให้ส่งผ่ำนเข้ำไปยัง

พ้ืนที่ตอนใน และแพร่ระบำดไปยังพื้นที่ต่ำง ๆ สำมำรถสกัดกั้นยำเสพติดทั้งตำมแนวชำยแดน และตำมเส้นทำง 

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

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

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

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

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

	 	 ๙.๑.๕		ป้องกันยาเสพติด	

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

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

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

สถำนประกอบกำร และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และสร้ำงภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยเสี่ยงสูง ๑๕-๒๔ ป ี

โดยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำคี เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  

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

๔,๘๕๐,๕๗๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๒

   (๒)  สร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา จ�ำนวน ๖,๗๓๐ แห่ง 

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

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

	 ๙.๒		 การฟื้นฟู	 ดูแล	 รักษาผู้เสพ	 พร้อมสร้างโอกาส	 อาชีพ	 และรายได้ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติ	

ในสังคมได้

	 	 ๙.๒.๑		พัฒนาแนวทางการน�าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบ�าบัดรักษาผู้ใช้	 ผู้เสพยาเสพติด 

พัฒนำศักยภำพครอบครัวในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลบุตรหลำนที่ใช้ยำเสพติด และภำยหลังกำรบ�ำบัดรักษำ 

กำรพัฒนำแนวทำงกำรติดตำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด โดยผลักดันให้อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) มีบทบำท

ในกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดและพัฒนำนโยบำยยำเสพติดแนวใหม่ โดยน�ำกำรสำธำรณสุขมำใช้ ได้แก่ ๑) คลินิก

ให้ค�ำปรึกษำด้ำนจิตสังคมในระบบศำลเพื่อป้องกันกำรกระท�ำผิดซ�้ำ และ ๒) กำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด

ในผู้ป่วยยำเสพติดทุกรำยทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยยำเสพติดท่ีเข้ำถึงได้ยำก โดยน�ำผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด 

เข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดรักษำในทุกระบบ ๑๘๗,๐๑๓ คน ให้ได้รับกำรบริกำรเพื่อลดอันตรำยจำกยำเสพติด  

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

	 	 ๙.๒.๒	 ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบ�าบัดรักษายาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพ	

ผู้ติดยาเสพติดในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัด  

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

กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำทักษะอำชีพ ๒๐๐ คน ได้แก่ ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำฯ จำกจังหวัดนรำธิวำส 

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

อำชีพวิชำชีพ ๓ หลักสูตร ได้แก่ ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์ขนำดเล็กเพื่อกำรเกษตร ๑๑๐ คน ช่ำงเชื่อมโลหะ ๔๕ คน  

และช่ำงแต่งผมสุภำพบุรุษ ๔๕ คน ส่งผลให้ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำกลุ่มดังกล่ำวได้รับกำรสนับสนุนเครื่องมือ 

วัสดุอุปกรณ์ในกำรประกอบอำชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่ส�ำคัญที่สุด คือ ไม่มีพฤติกรรมในกำรกลับไป

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

	 ๙.๓	 การแก ้ ไขป ัญหาความไม ่สงบในพื้นที่	

ชายแดนภาคใต ้

  รัฐบำลได้น้อมน�ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน 

“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” มำปรับใช้ในกำรเร่งรัดกำรให้

ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่สงบ 

กำรจัดสวัสดิกำรที่ เหมำะสมส�ำหรับเจ ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

ในพื้นที่ และกำรแก้ไขปัญหำ โดยยึดหลักกฎหมำยไทย 

และหลักกำรสำกล

	 	 ๙.๓.๑	 สร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	

     (๑)  แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอำศัยกลไกของคณะกรรมกำรขับเคลื่อน

กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญ เช่น ๑) กำรพิจำรณำทบทวนและพัฒนำนโยบำย 

กำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ๒) กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ 

จั งหวัดชำยแดนภำคใต ้ร ่ วมกับภำคี เค รือข ่ำยนอกภำครัฐ  ๓)  กำรขับเคลื่ อนแนวทำงของภำครัฐ 

ต่อองค์กำรระหว่ำงประเทศ และองค์กรพฒันำเอกชน (Non Governmental Organizations: NGOs) ทีเ่กีย่วข้องกบั 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๔) กำรใช้กฎหมำยพิเศษในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๕) กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล 

ด้ำนควำมมัน่คงจังหวัดชำยแดนภำคใต้  ๖) กำรปรบัปรงุพฒันำด้ำนกำรศกึษำในกำรแก้ไขปัญหำจงัหวดัชำยแดนภำคใต้  

๗) กำรจัดท�ำแผนบูรณำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๘) กำรขับเคลื่อน

กระบวนกำรพูดคุยเพือ่สนัติสขุจังหวดัชำยแดนภำคใต้ และ ๙) กำรเสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนนินโยบำยของรฐั 

และเร่ืองสิทธิมนุษยชนด้วยกลไกของรัฐบำล โดยมุ่งหวังให้ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข

   (๒)	 ขับเคลื่อนโครงการต�าบลม่ันคง	 ม่ังค่ัง	 ย่ังยืน	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมุ่งพัฒนำ

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

อยูร่่วมกนัภำยใต้สงัคมพหวุฒันธรรม โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ต�ำบลในพืน้ที ่จงัหวดัชำยแดนภำคใต้	๒๘๒ ต�ำบล 

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

และสะบ้ำย้อย) และบริหำรจัดกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำตำมแผนพัฒนำต�ำบล โดยมีสภำสันติสุขเป็นกลไก 

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

    (๒.๑)	 ด้านความมั่นคง 

      (๒.๑.๑) สนบัสนนุการพัฒนาต�าบลตำมท่ีสภำสนัตสิขุต�ำบลได้ก�ำหนดเป้ำหมำย 

และทิศทำงกำรพัฒนำ 

      (๒.๑.๒) สนับสนุนการรังวัดพิสูจน ์สิทธิ์ ท่ี ดินให ้กับประชาชนที่ ได ้รับ	

ผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เพื่อให้สำมำรถเข้ำใช้ประโยชน์

ที่ดินได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน  

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

การน้อมนำายุทธศาสตร์
พระราชทาน  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
มาปรับใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือ

กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบ 
จากความไม่สงบในพื้นที่

ชายแดนภาคใต้
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    (๒.๒) ด้านความมั่งคั่ง 

      (๒.๒.๑) ส ่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู ้พิกำรและครอบครัว โดยขยำยผล 

กำรน�ำนวตักรรมส�ำหรบักำรฟ้ืนฟูสภำพเด็กพิกำรสนองแนวพระรำชด�ำรฯิ กำรให้ควำมช่วยเหลอืผูพ้กิำรแบบครบวงจร 

ได้แก่ บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขเคลื่อนที่ รถโมบำย “สิริเวชยำน” เพื่อฟื้นฟูสภำพคนพิกำร โดยเฉพำะ 

เด็กพิกำรทำงสมองและพิกำรซ�้ำซ้อน และสนับสนุนอุปกรณ์

เครื่องช่วยพยุงร่ำงกำย “เก้ำอี้สุขใจ” โดยตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ 

ถึงปัจจุบันสนับสนุนอุปกรณ์แล้ว ๔๐๓ คน ซึ่งในระยะยำว 

พบว่ำ เด็กมีพัฒนำกำรดีขึ้นสำมำรถนั่งทรงตัว ฝึกกำรยืนได้ 

และช่วยเหลือตัวเองได้มำกขึ้น นอกจำกน้ีขยำยผลกำรน�ำ 

“เตียงฝึกยืน” เพื่อสนับสนุนให้กับเด็กพิกำร ๕๙ คน  

และอุปกรณ์ช ่วยกำรเดิน “รองเท ้ำสั่ งตัด” ๙๔ คน  

รวมทั้งร่วมกับสถำบันสิรินธรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

จัดตั้ง “ธนำคำรอุปกรณ์ เพื่อคนพิกำร” รวมอุปกรณ์ที่ได้รับ 

กำรสนับสนุน บริจำค หรือผลิตขึ้นตำมโครงกำรสนอง 

แนวพระรำชด�ำรฯิ เพ่ือช่วยเหลอืคนพิกำรทีย่ำกจน ขำดผูด้แูล 

และว่ำงงำน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์

      (๒.๒.๒) สนับสนุนการปฏิบั ติ งานเ ชิงรุกในการควบคุมโรคติดเ ช้ือ	

ไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-19)	 ระดับชุมชน รวมท้ังร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข  

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับกลุ่มบ่ำยเบี่ยงกำรรับบริกำรวัคซีนโรคหัด (กลุ่มผู้ปกครองเด็ก ๐-๕ ปี ) 

สถาบันสิรินธรได้จัดตั้ง
ธนาคารอุปกรณ์  

เพื่อคนพิการ 
และศูนย์ซ่อมบำารุง

อุปกรณ์

      (๒.๒.๓)
 

สนับสนุนกำรฝึกอำชีพให้กับเยำวชนกลุ ่มเปรำะบำง เพื่อพัฒนำ 

คุณภำพชีวิตของเยำวชนกลุ่มเปรำะบำงมีรำยได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยปัจจุบันมีผู้ผ่ำนกำรอบรม ๖ รุ่น  

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

      ก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรจดักำรทรพัยำกรส่งเสรมิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืร่วมกบั

หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ภำยใต้โครงกำร “การใช้ประโยชน์ทีด่นิและการด�าเนนิการป่าชมุชนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิฐานราก	

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความยั่งยืน”	 โดยน้อมน�ำ 

พระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 

มหำภูมิพลอุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เกี่ยวกับ 

กำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง มำปรับใช้ก่อให้เกิด 

ควำมมั่นคงทำงอำหำร สร้ำงรำยได้ครัวเรือน และเป็น

ทรัพย์สินที่น�ำมำใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันตำมกฎหมำย 

ได้น�ำไปสู ่กำรสร้ำงทุนหมุนเวียนในกำรขยำยกิจกรรม 

ทำงเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งส่งเสริม 

หน่วยงำนเพิม่พืน้ท่ีปลกูป่ำตำมแนวทำง “ป่ำชมุชน” ในทีด่นิ

สำธำรณประโยชน์ที่ประชำชนบุกรุก 

  	 (๓) 	ขับเคลื่อนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	 โดยอำศัย 

กลไกของภำคประชำสังคมเป็นแกนกลำงในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนสะท้อนปัญหำและควำมต้องกำรบนพื้นฐำน 

ข้อเท็จจริงตำมบริบทพื้นที่และจัดท�ำโครงกำรเพื่อพัฒนำหมู ่บ้ำนชุมชนของตนเอง เช่น กิจกรรมส่งเสริม 

ศูนย์กำรเรียนรู ้ป่ำชุมชนต้นแบบ กิจกรรมส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์พื้นบ้ำน เพื่อตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของพืน้ทีบ่นวถิเีกือ้กลู แบ่งปัน และเอือ้อำทรต่อกนั ส่งผลให้เกดิบรรยำกำศ “พืน้ทีส่นัตสิขุขนาดเลก็” 

ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อองค์กำรระหว่ำงประเทศ รวมท้ังแสวงหำ

ควำมร่วมมือจำกบุคคลส�ำคัญหรือองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีมำเยือนจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 ซ่ึงในห้วงที่ผ่ำนมำ 

ได้สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อคณะที่มำเยือน รวมท้ังได้รับกำรสนับสนุนและพัฒนำพื้นท่ีโดยองค์กรต่ำง ๆ  

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

(United Nations Development Programme: UNDP) 

	 	 	 (๔)	 ขับเคลื่อนงานอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	

    (๔.๑)	 ช ่วยเหลือประชาชน

ในด้านกฎหมาย ประสานงาน	 รับเรื่องราวร้องทุกข	์	

“คลายทกุข์ทีต้่นทาง”	เพือ่ให้เกดิควำมเชือ่มัน่ต่อกำรอ�ำนวย

ควำมยุติธรรมของภำครัฐในพื้นที่ ๕๖,๑๐๕ คน ยุติเรื่องแล้ว 

๕๕,๒๒๗ คน

    (๔.๒)	 แก้ไขปัญหาบุคคลท่ีไม่มี

สถานะทางทะเบียนราษฎรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยปี ๒๕๖๓ ตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรมให้แก่บุคคลที่ไม่มี

สถำนะทำงทะเบียนรำษฎร ๒๑๕ รำย 
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    (๔.๓) ช่วยเหลือเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี	

ตำมมตคิณะรฐัมนตรแีละระเบยีบคณะกรรมกำรยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพฒันำจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ (กพต.) ๗๒๒ คน

	 	 ๙.๓.๒	 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา	 เศรษฐกิจ		

และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

  	 (๑)		พัฒนาด้านการศึกษา

	 	 	 	 (๑.๑) ด�าเนนิโครงการพฒันาการอาชวีศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามภารกจิพืน้ฐาน

เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอำชีวศึกษำเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยอุดหนุน 

ค่ำตอบแทนพเิศษส�ำหรบัครโูรงเรยีนเอกชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต้ ๒๖ คน และอดุหนนุพฒันำประสทิธภิำพ

กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของโรงเรียนอำชีวศึกษำเอกชน ๒๑๕ คน ประกอบด้วย  

ประเภทอุตสำหกรรม ๑๐ คน ประเภทพำณิชยกรรม ๒๐๕ คน รวมท้ังพัฒนำคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยอุดหนุนค่ำตอบแทนพิเศษลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำของรัฐ ๒๓๐ คน  

เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

    (๑.๒) 
 
สนับสนุนงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับกลุ ่มเป้าหมายผู้เรียนอาชีวศึกษา	

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

กับชุมชน ประชำชน เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนมวลชนสัมพันธ์และเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเพิ่ม 

ผู ้เรียนสำยอำชีพและฝึกอำชีพให้แก่ประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

	 	 	 (๒)  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	

	 	 	 	 (๒.๑)	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		

เพ่ือเสรมิสร้างอาชพีข้ันพืน้ฐานให้ประชาชน และสนบัสนนุประชำชนทีม่คีวำมสนใจประกอบอำชพีในรปูแบบธรุกจิ 

ให้เกิดกำรรวมกลุ่มกลำยเป็นวิสำหกิจชุมชน พร้อมสร้ำงเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 

และพฒันำยกระดบัวสิำหกจิชมุชนทีม่ศัีกยภำพให้ได้มำตรฐำน 

เพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรค้ำให้ยกระดับเป็นวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อม (Small and Medium Enterprise: SMEs) 

เช่น กำรพฒันำสนิค้ำ OTOP ให้เป็นมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน 

ด้วยกำรน�ำเครือ่งจกัรและเทคโนโลยมีำใช้กำรพฒันำผลติภณัฑ์ 

ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด 

พฒันำคณุภำพมำตรฐำนกำรผลติรวมถงึกำรทดสอบตลำดนอกพืน้ที ่

มีกลุ่มเป้ำหมำยพื้นที่ด�ำเนินกำรอยู่ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

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

    (๒.๒) ด�าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

เพื่อพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตรแก่เกษตรกร ส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยกำรผลิต ติดตำมวิเครำะห ์

แก้ปัญหำทั้งด้ำนพืช ประมง ปศุสัตว์ ปรับปรุงพื้นท่ีนำร้ำง ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

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

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

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

ส่งผลให้เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนพืช ประมง ปศุสัตว์ พื้นท่ีนำและนำร้ำงได้รับกำรปรับปรุง  

และฟ้ืนฟใูห้มีศักยภำพในกำรปลกูข้ำวได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพและมข้ีำวเพยีงพอต่อกำรบรโิภค สร้ำงอำชพีให้แก่ชำวบ้ำน

และเกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหำควำมไม่สงบให้กลับมำมีรำยได้อีกครั้ง 

    (๒.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตำมศำสตร์พระรำชำ 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้และชีวิตครอบครัวมีควำมมั่นคง โดยได้ด�ำเนินกำรคัดเลือก 

เกษตรกรเข้ำร ่วมโครงการของมูลนิธิป ิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชด�าริ และสถำบันส่งเสริม 

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

โดยจัดท�ำบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรให้ปฏิบัติตำมข้ันตอน

ในคู่มือและฐำนข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ประเมินผลโครงกำร 

รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกรสำมำรถปฏิบัติตำม 

ขั้นตอนในคู่มือกำรผลิตทุเรียนคุณภำพ โดยพัฒนำอำสำสมัคร 

ให้เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ จัดกำรอบรมในแปลงทุเรียน  

จดัให้มทีมีงำนให้ค�ำปรกึษำในด้ำนโรคพชื แมลง และตัง้ทีมฉดีพ่น 

สำรก�ำจัดหนอนเจำะเมล็ด รวมทั้งกำรให้หน่วยงำนภำยนอก

ตดิตำมประเมนิผล เพือ่ให้ได้ผลผลติท่ีมคีณุภำพ ปรมิำณสอดคล้อง

ตำมควำมต้องกำรของตลำด 

    (๒.๔) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำรจัดมหกรรม 

กำรค้ำชำยแดนในจงัหวดันรำธวิำส ซึง่สำมำรถเจรจำจบัคู่ธรุกจิ ๒๐๑ คูธ่รุกจิ ส่งผลให้เกดิมูลค่ำกำรค้ำ ๘๒.๑๗ ล้ำนบำท 

	 	 	 (๓)		พัฒนาระบบอ�านวยความสะดวก	 โดยได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง	

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

ในเวลำเดียวกัน และรองรบัผูโ้ดยสำรได้ ๓๐๐ คนต่อช่ัวโมง หรอื ๐.๘๖ ล้ำนคนต่อปี มกี�ำหนดเปิดให้บริกำรเตม็รูปแบบ 

ภำยในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนกำรคมนำคมของอ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ และพื้นที่ใกล้เคียง 

และเพือ่สนบัสนนุกำรพฒันำเศรษฐกจิ สงัคม กำรท่องเทีย่ว กำรเมอืง และควำมมัน่คงของ ๓ จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ด้วย
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๑๐.	การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

	 ๑๐.๑	 การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ	 การอนุมัติหรืออนุญาตทางราชการ	

ด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต

  รัฐบำลได้ส่งเสริมกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรประกอบธุรกจิ (Ease of Doing Business) ผ่ำนมำตรกำร 

ภำษีเพื่อรองรับกำรย้ำยฐำนกำรผลิตของนักลงทุนต่ำงชำต ิ

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

ของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศจำกกฎระเบียบ 

หรือแนวทำงปฏิบัติต่ำง ๆ และให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

ด�ำเนินกำรต่ำง ๆ เช่น กำรพิจำรณำปรับปรุงบัญชีแนบท้ำย 

พระรำชบัญญั ติกำรประกอบธุ รกิจของคนต ่ ำงด ้ ำว  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และกฎหมำยอื่น ๆ  

ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นอุปสรรคและข้อจ�ำกัดกำรลงทุนในสำขำ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย กำรพิจำรณำอ�ำนวยควำมสะดวก

และวธิปีฏบิตัใินกำรดแูลนกัลงทนุ เช่น กำรยกเว้นข้อก�ำหนด 

ตม. ๓๐ ของส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และกำรยกเว้น 

กำรยื่น Health Certificate ของกระทรวงแรงงำน รวมถึง 

กำรพิจำรณำปรับปรุงกฎระเบียบเร่ืองกำรตรวจลงตรำ  

และกำรอนุญำตท�ำงำน ตลอดจนอ�ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรพ�ำนักในประเทศไทยของผู ้ เชี่ยวชำญ โดยใช ้  

SMART Visa เป็นเครื่องมือ นอกจำกนี้ รัฐบำลได้น�ำระบบ

กำรออกใบอนุญำตด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ส�ำหรบักำรเชือ่มโยงข้อมลูผ่ำนระบบ National Single Window: NSW  

มำใช้งำนด้วย โดยมีผลสัมฤทธิ์ของกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ ดังนี้

  ๑๐.๑.๑	 ระบบสารสนเทศมีประสทิธภิาพ  

โดยเพิม่ควำมรดักมุในกำรตรวจสอบกำรครอบครองยทุธภัณฑ์

ของผู้ประกอบกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม

ยุทธภัณฑ์อย่ำงเคร่งครัด 

 	 ๑๐.๑.๒	 ระบบการรับช�าระเงนิค่าธรรมเนยีม	

ทางอิเล็กทรอนิกส ์ 	 (e-Payment)  สำมำรถรองรับ 

กำรด�ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินและกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็น 

ทำงเลือกและอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู ้ประกอบกำร  

รวมทั้งเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกรรม 

ทำงกำรเงินด้วย

e-Payment 
เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการดำาเนินธุรกรรม

ทางการเงิน 
ให้กับผู้ประกอบการ
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  ๑๐.๑.๓		 ระบบการลงนามอนมุตัใินใบอนญุาต/หนงัสอือนญุาตด้วยลายมอืชือ่ดจิทิลั	(e-Signature)	

มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ระบบงำนด้ำนกำรออกใบอนุญำต/หนังสืออนุญำตในงำนด้ำนกำรควบคุม สำมำรถตรวจสอบ

และลงนำมในใบอนุญำต/หนังสืออนุญำตได้สะดวกและรวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์

  ๑๐.๑.๔		 ระบบการให้บรกิารต่าง	ๆ 	ทางอเิลก็ทรอนกิส์	อยู	่ณ	จดุเดียว รวมถงึระบบกำรเชือ่มโยง 

ข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบกำรบนเว็บไซต์ของ NSW กับทะเบียนผู้ประกอบกำรที่มีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวก

และรวดเร็วในกำรท�ำงำน 

  ๑๐.๑.๕		 ระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบตามข้อกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ	 ถูกต้องรวดเร็ว  

สำมำรถลดขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำร และลดปรมิำณเอกสำร สะดวกในกำรรำยงำน สำมำรถสบืค้นและตรวจสอบข้อมลู

ได้อย่ำงถูกต้อง

  ๑๐.๑.๖		 ระบบให้บรกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็ทางอเิลก็ทรอนกิส์	(Biz	Portal)	เป็นกำรยกระดบั 

กำรพฒันำกำรให้บรกิำรภำครฐัแก่นิติบคุคลแบบเบ็ดเสรจ็ทำงอเิลก็ทรอนกิส์ โดยด�ำเนนิกำรเชือ่มโยงข้อมลูนติบิคุคล 

จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้แก่ ข้อมูลตำมรำยกำรในหน้ำหนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  

และข้อมูลบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นจำกระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 

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

เพื่อใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรขออนุมัติอนุญำตผ่ำนระบบ Biz Portal โดยผู้ประกอบกำรไม่ต้องใช้ส�ำเนำเอกสำร 

รวมท้ังมกีำรเชือ่มโยงข้อมลูบตัรประจ�ำตวัประชำชนจำกกรมกำรปกครองเพือ่ใช้ในกำรลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัรหสัผ่ำน

ส�ำหรับบุคคลธรรมดำเพื่อเข้ำใช้งำนระบบ Biz Portal

  ๑๐.๑.๗	 โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการท่ีเชื่อถือได้เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติ	

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

ออกใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนของภำครัฐ และยังช่วยลดต้นทุนในกำรท�ำธุรกิจ เป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล	 โดยได้ด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก	่๑) พัฒนำกระบวนกำรออกใบอนุญำต

หรือกระบวนกำรออกหลักฐำนส�ำคัญทำงภำครัฐให้เป็นดิจิทัลด้วยมำตรฐำนที่จ�ำเป็น หำรือหน่วยงำนผู้ก�ำหนดนโยบำย 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อก�ำหนดหน่วยงำนน�ำร่องในกำรก�ำหนดเอกสำรท่ีจะเข้ำสู ่กระบวนกำรออกหลักฐำนส�ำคัญ 

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

ประชำชนและกระบวนกำรอนุมัติอนุญำตของทำงรำชกำรท่ีสำมำรถให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศ 

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

และทดลองนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ และ ๔) พัฒนำมำตรฐำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดกำรให้บริกำรภำครัฐที่น่ำเชื่อถือ
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	 ๑๐.๒	 การลดข้อจ�ากัดด้านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอปุสรรคต่อการท�าธรุกจิและการด�ารงชีวิตของประชาชน	

แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม	ล้าสมัย	ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

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

ในคดีอาญา โดยให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้วยค่ำตอบแทนผู้เสียหำย ค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลย 

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

พ.ศ.	๒๕๖๒ เพื่อลดข้อพิพำททำงแพ่งและทำงอำญำ โดยน�ำกระบวนกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำททำงแพ่ง และข้อพิพำท 

ทำงอำญำบำงประเภทมำก�ำหนดเป็นกฎหมำยกลำง เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

ภำคประชำชนใช้ในกำรยุติหรือระงับข้อพิพำท ท�ำให้ปริมำณคดีข้ึนสู ่ศำลลดน้อยลงลดปัญหำควำมขัดแย้ง  

เกิดควำมสมำนฉันท์ขึ้นในสังคม ลดภำระงบประมำณแผ่นดิน และเสริมสร้ำงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุข  

โดยได้ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำท รับเรื่อง ๒๓๕ เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ�านวนเรื่อง

๑. ด�ำเนินกำรแล้ว ๒๑๔

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

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

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

๑.๔ คู่พิพำทไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย ๑๑

๑.๕ ยุติเรื่อง ๑๖

๑.๖ แนะน�ำ/ส่งต่อ ๑๔

๒. อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร ๒๑

รวมทั้งสิ้น ๒๓๕	

รวมทัง้ได้ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีม่อียู ่๑๕ ฉบบั มกีฎหมำยทีส่�ำคญั เช่น ร่ำงพระรำชบญัญตัคุ้ิมครอง

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

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

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

(e-Service) เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถให้บริกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงสมบูรณ์แบบครบวงจร 

และเพ่ือกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผู ้รับบริกำร โดยได้มีกำรเสนอแนวทำงกำรแก้ไขกฎหมำย 

และระเบียบเพื่อให้หน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรพัฒนำออกเอกสำรหลักฐำนของทำงรำชกำรผ่ำนระบบดิจิทัล  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำมำรถให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในอนำคต 

	 	 ๑๐.๒.๓	 ด�าเนินการปรับปรุงแก ้ไขกฎหมายเพื่อลดป ัญหาอุปสรรคต ่อการท�าธุรกิจ		

โดยกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเพื่อลดปัญหำอุปสรรคต่อกำรท�ำธุรกิจ ได้แก่ ๑) กฎหมำยที่มีกำรปรับปรุงแก้ไข 

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

๒) กฎหมำยที่ยกร่ำงเสร็จแล้ว อยู ่ระหว่ำงขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี ๓ ฉบับ เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติ 

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

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

ต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน แก้ไขกฎหมำยท่ีไม่เป็นธรรม ล้ำสมัย ซ่ึงเป็นอุปสรรค 

ต่อกำรพฒันำประเทศ โดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ๑) กฎหมำยล�ำดบัรองของพระรำชบัญญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) กฎหมำยล�ำดับรองของพระรำชบัญญัติกำรรักษำ 

ควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ระเบียบคณะกรรมกำรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชำต ิ

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลด้ำนควำมมั่นคง 

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

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

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

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

เพือ่เปลีย่นผ่านสูร่ฐับาลดจิทัิลตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Law	 Compliance	 for	

Government’s	 Digital	 Transformation	 under	

Electronic	 Transaction	 Law)	 โดยมีกำรพัฒนำ 

และทบทวนกฎหมำยลกูภำยใต้มำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๓๕ 

ของกฎหมำยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และแนวนโยบำย

และแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงสำรสนเทศ 

รวมถึงผลักดันมำตรกำรที่จ�ำเป ็นเ พ่ือให ้หน ่วยงำน 

ของภำครัฐสำมำรถปฏิบัติตำมได้ 
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๑๑.	 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

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

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

มาตรการ	“บรรเทาความเดือดร้อน”	ของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที	

	 	 ๑๑.๑.๑	 จัดการน�้าชลประทาน	 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การบริหารจัดการน�้า	

ในพื้นที่ชลประทานเดิม	 (๒๕.๔๐	ล้านไร่) โดยกำรซ่อมแซม บ�ำรุงรักษำ และเพิ่มประสิทธิภำพระบบชลประทำน 

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

( ระยะที่  ๒ )  จั งหวั ดสงขลำ  โครงกำร

บรร เทำอุทกภั ย เมื อ งนครศ รี ธรรมรำช 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช โครงกำรคลอง

ระบำยน�้ำหลำก บำงบำล-บำงไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ โครงกำรบรรเทำอุทกภัย

เ มืองชัยภูมิ  จั งหวัดชัยภูมิ  (ระยะที่  ๑) 

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

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดสกลนคร

	 	 ๑๑.๑.๒	 จัดท�าแผนการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนสนับสนุน	

การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด ได้ด�ำเนินกำร ๗๖ จังหวัด และได้จัดท�ำแผนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

ในภำวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด ๑๘ ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกัน 

และบรรเทำสำธำรณภยัในระดับพืน้ทีไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ รวมท้ังสำมำรถลดกำรสญูเสยีชีวติและทรพัย์สนิทีเ่กดิขึน้

	 	 ๑๑.๑.๓	 จัดท�าและปรับปรุงแผนแม่บท

ป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม	

ได้ด�ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรจัดท�ำและปรับปรุงแผนแม่บท

ป้องกันและบรรเทำภัยจำกแผ่นดินไหวและอำคำรถล่ม  

ระยะเวลำด�ำเนนิกำร ๑๘๐ วนั โดยมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์

มอบรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำกกำรด�ำเนิน

โครงกำรดังกล่ำวด้วยแล้ว 

	 	 ๑๑.๑.๔	 เตรียมความพร ้อมป ้องกัน	

และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	 โดยได้ด�ำเนินกำร

ประชุมร่วมติดตำมกำรคำดกำรณ์สภำพอำกำศและข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรภัยแล้งและอุทกภัย 

ร่วมกับหน่วยงำนทำงวิชำกำร เพ่ืออ�ำนวยกำร สั่งกำร 

ในกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนกำรแจ้งเตือนให้หน่วยปฏิบัติ 

และประชำชนในพืน้ทีเ่ตรียมควำมพร้อมรับมอืได้อย่ำงถกูต้อง 

แม่นย�ำ และทนัเวลำ โดยมข้ีอสัง่กำรในกำรป้องกนัและแก้ไข

ปัญหำภัยแล้งและอุทกภัยเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ทุกจังหวัด

ใช้เป็นแนวทำงด�ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นเอกภำพ 

ปรับปรุงแผนแม่บท
ป้องกันและบรรเทาภัย

จากแผ่นดินไหว
และอาคารถล่ม
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	 	 ๑๑.๑.๕	 ด�าเนนิมาตรการสนบัสนนุเครือ่งจกัรกล	ยานพาหนะ	เครือ่งมอื	และอปุกรณ์ช่วยเหลอื	

อุทกภัย	 ปี	 ๒๕๖๓	 โดยกำรเตรียมควำมพร้อมเครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีประจ�ำอยู่ใน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต ๑-๑๘ ท่ีมีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุม ๗๖ จังหวัด และกำรสนับสนุน 

เคร่ืองจักรกลสำธำรณภัย เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์อุทกภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบวำงแผน 

และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทรำบทุกวัน

	 	 ๑๑.๑.๖	 ด�าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒		

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

ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมกำรฝึกซ้อมแผนฯ ๕๗๗ คน จำก ๒๓ ประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

	 	 ๑๑.๑.๗	 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

โดยผลิตสื่อวีดิทัศน์ส�ำหรับประชำชน เรื่อง “ชุมชนเตรียมพร้อมป้องกันภัยใกล้ตัว” เพื่อน�ำไปใช้ในกำรเผยแพร่  

ส่งเสริมควำมรู้ให้กับประชำชน ผู้น�ำชุมชน และอำสำสมัครในชุมชน/หมู่บ้ำน ฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำง 

ศักยภำพชุมชนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยเน้นกระบวนกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

เพ่ือกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยในพืน้ทีเ่สีย่งภยัแต่ละประเภท ใน ๔ จงัหวัดน�ำร่อง ประกอบด้วย จงัหวดัชัยภมูิ

และสุโขทัย เน้นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้งอย่ำงยั่งยืนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดน่ำน เน้นกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำอุทกภัยและดินโคลนถล่ม และจังหวัดระยอง เน้นกำรจัดกำรปัญหำกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมดุล 

ระหว่ำงคนและช้ำง 
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	 	 ๑๑.๑.๘	 จดัเตรยีมสิง่ของส�ารองจ่ายในการช่วยเหลอื	

ผูป้ระสบภยั โดยจัดซือ้สิง่ของส�ำรองจ่ำย เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบสำธำรณภยั 

ได้แก่ ขวดพลำสติกใสส�ำหรับบรรจุน�้ำดื่ม ขนำด ๕๐๐ มิลลิลิตร  

ถุงพลำสติกมีหูหิ้ว และรำยกำรข้ำวสำรอำหำรแห้ง (ถุงยังชีพ)

	 	 ๑๑.๑.๙	 ด� า เนิ น โครงการ เตรี ยมความพร ้ อม	

ในการรับมือภัยพิบัติด ้านการเตือนภัย	 โดยกำรเฝ้าระวังติดตาม

สถานการณ์	 (Monitoring)	ก�ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรแจ้งเตือนภัย 

และกำรเตือนภัย โดยกำรจัดส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัย อุทกภัย วำตภัย  

และดินโคลนถล่ม ได้แก่ กำรออกโทรสำร ๕๘ ฉบับ และส่งข้อมูลรำยงำน

ข่ำวแผ่นดินไหว (SMS) ๑๘๒ ครั้ง การสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัต	ิ

ภาคประชาชน โดยจัดโครงกำรเสรมิสร้ำงองค์ควำมรูด้้ำนกำรจดักำรภัยพิบัติและกำรใช้อปุกรณ์ระบบกำรแจ้งเตอืนภยั 

ล่วงหน้ำ ตลอดจนช่องทำงกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยประชำชนและหน่วยงำนของรัฐ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

ให้แก่เครอืข่ำยภำคประชำชนทีม่จิีตอำสำเพือ่ตดิตำมเฝ้ำระวงัและแจ้งเตอืนภยัในพืน้ทีเ่สีย่งภยัและสำมำรถสนบัสนนุ 

ข้อมูลเพื่อกำรแจ้งเตือนภัยล ่วงหน้ำ การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เตือนภัย โดยมีหอเตือนภัย ๑๙๓ แห่ง  

และทุ ่นตรวจวัดคลื่นสึนำมิในทะเลอันดำมันท่ีเก็บกู้ตำมรอบกำรบ�ำรุงรักษำตำมมำตรฐำนผู ้ผลิตทุก ๒ ปี  

โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนจากภัยสึนามิ ซ่ึงด�ำเนินกำรในพื้นที่  

๖ จังหวัดชำยฝั่งทะเลอันดำมัน ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงำ กระบี่ ตรัง ภูเก็ต และสตูล โครงการฝึกอบรมทบทวน	

การพฒันาเครอืข่ายการแจ้งเตอืนภัยพบิติัภาคประชาชน	ซึง่ด�ำเนนิกำรในพืน้ท่ีศนูย์ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

เขต ๑๒ สงขลำ และศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต ๑๕ เชียงรำย ๒๒๐ คน และสร้างและพัฒนา	

เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ซ่ึงด�ำเนินกำรในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ น่ำน อุตรดิตถ์ ชุมพร  

และนครศรีธรรมรำช จังหวัดละ ๓๐ คน รวม ๑๕๐ คน

  ๑๑.๑.๑๐	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	 โดยได้ประชุมร่วมกับกรมชลประทำนและส�ำนักงำน

ทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติเกี่ยวกับสถำนกำรณ์น�้ำภำพรวมของประเทศอย่ำงสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดจุดจ่ำยน�้ำ 

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

ที่กำรประปำนครหลวงจัดเตรียมไว้ บริหำรจัดกำรช่วงภัยแล้ง บริหำรงำนเก่ียวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  

และสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้ประชำชนใช้น�้ำอย่ำงรู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำและสิ่งแวดล้อม ภำยใต้ชื่อ 

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

กำรแจ้งเตือนถึงประชำชน และแจ้งเตือนประชำชนให้ติดตำมข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือ 

กบัสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ ให้ปลดัอ�ำเภอ บคุลำกรฝ่ำยปกครอง สมำชกิกองอำสำรกัษำดนิแดน และเจ้ำหน้ำทีว่ทิยสุือ่สำร

อยู่เวรยำมปฏิบัติตำมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติทุกขั้นตอนอย่ำงครอบคลุม ครบถ้วนโดยเคร่งครัด และด�ำรงกำรสื่อสำร 

ให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรได้ตลอดเวลำจนกว่ำสถำนกำรณ์จะเข้ำสู่ภำวะปกติ ให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ/ท้องถ่ิน 

จดัเจ้ำหน้ำทีพ่ร้อมให้บรกิำรด้ำนงำนทะเบยีน เตรยีมกำรส�ำรวจข้อมลูเกษตรกร และประชำชนทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำย 

และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำรวจควำมเสียหำยจำกอุทกภัยที่เกิดขึ้น และจัดท�ำบัญชีรำยชื่อผู้ประสบภัย 

และทรัพย์สินที่เสียหำย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐำน เพื่อขอรับกำรช่วยเหลือฟื้นฟูต่อไป

  ๑๑.๑.๑๒		จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง	 โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม 

ในกำรจัดหำภำชนะเก็บกักน�้ำและใช้น�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคอย่ำงประหยัด ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ  

กำรประชำสัมพันธ ์สร ้ ำ งกำรรับรู ้ และควำมเข ้ ำ ใจ 

กบัประชำชนให้ทรำบถงึสถำนกำรณ์น�ำ้ในพืน้ที ่กำรมมีำตรกำร

บริหำรจัดกำรน�้ำของภำครัฐให้เข้ำใจง่ำยและรับทรำบ

อย่ำงทั่วถึง สร้ำงกำรรับรู้ ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน

ทุกภำคส่วน โดยเฉพำะเกษตรกรในพ้ืนท่ีในกำรปรับตัว 

และพฤติกรรมกำรเพำะปลูกให้สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ 

จัดท�ำแผนบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง

ในเขตชลประทำน ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันอำชญำกรรม 

ที่อำจเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง และระมัดระวังอย่ำให้เกิด 

ปัญหำควำมขัดแย้งกรณีกำรแย่งชิงน�้ำหรือน�ำประเด็น 

กำรขำดแคลนน�้ำไปใช้เพื่อสร้ำงสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพื้นที่ กำรช่วยเหลือเกษตรกรชำวนำ ขอควำมร่วมมือ 

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

หรือยืดระยะเวลำในกำรช�ำระหนี้แก่ผู้จ�ำน�ำ และให้นำยอ�ำเภอในพื้นที่ถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเตรียมกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำภัยแล้งปี ๒๕๖๓ และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำด้วยวิธีกำร “ขุดดินแลกน�้า”	

ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาภัยแล้ง

รวมทั้งบริหารจัดการน้ำา
ด้วยวิธีการ 

“ขุดดินแลกน้ำา”
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  ๑๑.๑.๑๓	 แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	 และแก้ปัญหาภัยแล้ง	

ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บกักน�้ำและระบำยน�้ำ โดยซ่อมแซมอำคำรชลประทำนในเขตพ้ืนที่ภำคเหนือ 

ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย เช่น ซ่อมแซมประตูระบำยน�้ำพร้อมอำคำรประกอบ ซ่อมแซมคันกั้นน�้ำ  

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

เช่น แก้มลิง เพื่อแก้ปัญหำภัยแล้งและจ้ำงแรงงำนเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้ง ๒๖๖ รำยกำร  

โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถแก้ปัญหำน�้ำท่วมและเก็บน�้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง เพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง  

และจ้ำงแรงงำนเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้ง ร้อยละ ๙๑.๘๔

	 	 ๑๑.๑.๑๔	 บริหารจัดการน�้าสูญเสีย	 (แผนงานการปรับปรุงท่อจ่าย)	 โดยได้ปรับปรุงท่อจ่ำยน�้ำ 

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

และมีเสถียรภำพ

	 	 ๑๑.๑.๑๕	 บ�าบัดน�้าเสียชุมชน	 โดยติดตั้งเครื่องเติมอำกำศพลังงำนแสงอำทิตย์ช่วยบ�ำบัด 

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

โดยในอนำคตจะขยำยพืน้ทีใ่ห้ครอบคลมุทัว่ทกุชมุชน โดยครอบคลมุเขตพืน้ทีก่ำรให้บรกิำรของกำรประปำนครหลวง 

เพื่อพื้นฟูสภำพแวดล้อมและเพิ่มคุณภำพชีวิตของประชำชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

	 ๑๑.๒	 การเร่งพฒันาการปฏบิตักิาร	“ฝนหลวง”	เพือ่ช่วยเหลอืพีน้่องเกษตรกรไม่ให้พชืผลทางการเกษตร

ได้รับความเสียหาย

	 	 ๑๑.๒.๑	 ด�าเนินการปฏิบัติการฝนหลวง

โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติกำรฝนหลวง ๒๑ หน่วย ข้ึนบิน 

ปฏิบัติกำรฝนหลวง ๒,๒๖๖ วัน มีฝนตก ๒,๑๐๐ วัน  

มี พ้ืน ท่ี เป ้ ำหมำยที่ ได ้ รั บประโยชน ์  ๒๓๐ ล ้ ำนไร ่  

พ้ืนที่กำรเกษตรที่ประสบภัยแล ้งได ้รับกำรช ่วยเหลือ  

ร้อยละ ๗๘.๕๐ เติมน�้ำในเขื่อน ร้อยละ ๘๔.๘๖ ท�ำให้

เกษตรกรมีน�้ำส�ำหรับใช้ในกำรเพำะปลูกอย่ำงเพียงพอทั่วถึง

ในช่วงฤดูแล้ง และสำมำรถเพิ่มปริมำณน�้ำให้กับพื้นท่ีลุ ่ม 

รบัน�ำ้และอ่ำงเก็บน�ำ้ต่ำง ๆ  เพือ่กำรบริหำรจดักำรน�ำ้ในฤดแูล้ง

จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวง ๒๑ หน่วย 

เพื่อปฏิบัติการฝนหลวง
ให้ความช่วยเหลือ 

ในพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง
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  ๑๑.๒.๒	 สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน โดยสนับสนุนอำกำศยำน 

กำรปฏิบัติกำรฝนหลวง ร้อยละ ๙๗.๖๑ มีอำกำศยำนสนับสนุนด้ำนกำรบิน ประกอบด้วย Caravan ๑๑ ล�ำ  

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

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

 ๑๑.๓	 การจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน�้าและคุณภาพดินตาม	 Agri-Map		

โดยเชือ่มต่อระบบแผนทีเ่กษตรเพือ่กำรบรหิำรจดักำรเชงิรกุออนไลน์ Agri-Map ประยกุต์ระบบกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ 

กบัระบบแผนทีเ่กษตรเพ่ือกำรบรหิำรจดักำรเชงิรุกออนไลน์ Agri-Map ให้มคีวำมสอดคล้อง รวมท้ังวเิครำะห์และก�ำหนด 

พ้ืนทีก่ำรเกษตรทีม่ศีกัยภำพให้มคีวำมเหมำะสมทัง้ด้ำนทรพัยำกรดนิและน�ำ้ นอกจำกนี ้จดัท�ำเป็นแผนทีแ่ละเผยแพร่ 

ให้แก่ประชำชน

 ๑๑.๔		การเตรียมมาตรการรองรบัภยัแล้งและอทุกภยั โดยจัดท�ำระบบคลงัข้อมูลน�ำ้และภมิูอำกำศแห่งชำต ิ

จดัตัง้กองอ�ำนวยกำรน�ำ้แห่งชำติ และก�ำหนดมำตรกำรรองรบัและแก้ไขปัญหำในช่วงฤดแูล้งและกลุม่ เพือ่ลดผลกระทบ 

ให้กับพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ EEC แก้ไขปัญหำน�้ำเค็มในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง และขับเคลื่อนกำรสนับสนุน

งบกลำงจำกคณะรัฐมนตรี ดังนี้   

  ๑๑.๔.๑	 ด�าเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง ๔๔ จังหวัด 

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

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

ปริมำณน�้ำเพิ่มขึ้น ๔๖.๗๘ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ประชำชนได้รับประโยชน์ ๒๑๕,๔๕๐ ครัวเรือน 

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

ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ๗๒ จังหวัด ๖,๖๔๐ แห่ง  

วงเงิน ๗,๖๔๖.๙ ล้ำนบำท ปริมำณน�้ำ ๒๑๔ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำในช่วงฤดูแล้ง ๑๖๖ แห่ง  

วงเงิน ๖๒๒.๔ ล้ำนบำท กำรเพิ่มแหล่งกักเก็บน�้ำในฤดูฝนปี ๒๕๖๓ 

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

แล ้วเสร็จ ๑๗๙ แห ่ง  และกำรเพิ่มปริมำณน�้ ำ เ ก็บกักได ้  

๗๙.๕ ลกูบำศก์เมตร ประชำชนได้รบัประโยชน์ ๑๑๕,๗๗๘ ครวัเรอืน 

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

๑๒.	 การสนบัสนนุให้มกีารศกึษา	การรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	และการด�าเนนิการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

	 ๑๒.๑	 การด�าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ไว้ในหมวด ๑๕ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนด และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร 

มีมติเห็นชอบต้ังคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ โดยก�ำหนดเวลำพิจำรณำ ๑๒๐ วัน

 ๑๒.๒	 การสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ	

ของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์	

ทรงเป็นประมุข 

	 	 กระทรวงมหำดไทยได ้ใช ้กลไกก�ำนัน 

ผู ้ ใหญ ่บ ้ำน และอำสำสมัครต ้นแบบประชำธิปไตย 

ประจ�ำหมู ่บ้ำน (อสปช.) ที่มีอยู ่จัดกิจกรรมในหมู ่บ้ำน 

อย่ำงน้อย ๑ กจิกรรม/หมูบ้่ำน/เดอืน ในช่วง ๒๕ กรกฎำคม 

๒๕๖๒-๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓ โดยจดักิจกรรม ๓๔๒,๖๕๗ ครัง้ 

โดยมีผู ้ เข ้ำร ่วมกิจกรรม ๑๑,๗๐๘,๗๓๘ คน เพื่อให้

ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรส�ำคัญของวิถีชีวิต 

กำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ อสปช. 
เป็นกลไกสำาคัญ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการของวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
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แบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๔ ด้ำน ได้แก่ ๑) กำรยึดหลักกฎหมำย ควำมมีเหตุผล 

และสันตวิธิ ี๒) ยดึหลกัเสยีงข้ำงมำกทีช่อบธรรมและรบัฟังเหตผุลของเสยีงข้ำงน้อย ๓) ควำมรับผดิชอบและเสยีสละ

เพือ่ส่วนรวม และ ๔) กำรมส่ีวนร่วมกจิกรรมทำงสงัคมและกำรเมือง เพือ่ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสทิธหิน้ำท่ี 

และหลักกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจ 

ในกำรเทิดทูนสถำบันหลักของชำติ  รวมทั้ งกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองได ้อย ่ำงมีประสิทธิภำพ  

โดยกำรยึดหลักกฎหมำย ควำมมีเหตุผลและสันติวิธี กำรยึดหลักเสียงข้ำงมำกท่ีชอบธรรมและรับฟังเหตุผล 

ของเสียงข้ำงน้อย มีควำมรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม และกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงสังคมและกำรเมือง



287รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



รายงานผลการดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน

นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

๑ พระราชกำาหนดโอนอัตรากำาลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก

กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย

รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐๓ ก  

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒ พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก  

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓ พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๔ ก  

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

นโยบายข้อ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ

๑ ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๓ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. .... ๕

๔ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 

พ.ศ. ....

๔

๕ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕

๖ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๗ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  

ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำาเนินการ 
 ๑.  อยู่ระหว่างการดำาเนินงานของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ๒.  อยู่ระหว่างการเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
 ๓.  อยู่ระหว่างการดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามคำาสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
 ๔.  อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ๕.  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
 ๖.  บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 ๗. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร
 ๘.  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา
 ๙.  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
 ๑๐.  อยู่ระหว่างการดำาเนินการของสำานักราชเลขาธิการ
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ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๓ การทำานุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๑ ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 

พ.ศ. ....

๕

นโยบายข้อ ๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำาขอระหว่างประเทศ

และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)

๕

นโยบายข้อ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

๑ ร่างพระราชกำาหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... ๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ๔

๓ ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำากัดคนเดียว พ.ศ. .... ๕

๔ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต)

๔

๕ ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ๔

๖ ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด บริษัทจำากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

[(แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำากัดดำาเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพ 

การทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำาหนด (ESOP) 

และหุ้นบุริมสิทธิ)]

๔

๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงผู้เริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำากัดให้กระทำาได ้

โดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป)

๕

๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

[(การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส ์

จากต่างประเทศ (e-Service)]

๙
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๑๐ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำาอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสำาอาง 

เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ประกอบการ

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยนำาหลักการของคำาสั่งหัวหน้า คสช.  

ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา

อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ มาบัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้)

๕

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... ๔

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กลุ่มที่ ๒ 

บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท

๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

กลุ่มที่ ๓ บทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการ

และความรับผิดของกรรมการ

๔

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

(WIPO Copyright Treaty)

๕

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. ....

๕

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๒๐ ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕

๒๑ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนำ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕
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นโยบายข้อ ๖ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

๑ ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 

ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๓ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕

๔ ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๕ ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....

(การควบรวมกิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเข้ากับ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

๙

นโยบายข้อ ๗ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

-

นโยบายข้อ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

๑ พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 

และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๒ ก  

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒ ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕

นโยบายข้อ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม

๑ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... ๕

นโยบายข้อ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

๑ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

๙

๒ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเท

ของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. ....

๔

๓ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ....

๔
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นโยบายข้อ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

๑ พระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก 

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

๒ ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

๔

๓ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ๙

๔ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

๔

๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)

๑๐

๖ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕

๗ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564

๙

๘ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(เพิ่มเติมอำานาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป. 

กำาหนดเบี้ยประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นหรือตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุด)

๙

๙ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(การจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

๙

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำานาจหน้าที่ระหว่างศาล 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙
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๑๓ ร่างพระราชบัญญัติโอนหน้าที่และอำานาจ และกิจการบริหารบางส่วน 
ของกรมทรัพยากรนำ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไปเป็นของสำานักงานทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. ....

๔

นโยบายข้อ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

๑ ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  

ห้างหุ้นส่วนจำากัด บริษัทจำากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(การกำาหนดความผิดและบทกำาหนดโทษสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลและการควบบริษัทจำากัดเข้ากัน)

๕

๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำาความผิดอาญา)   

๔

๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ในส่วนที่เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)

๕

๔ ร่างพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ

การสวบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๕

๕ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....

๔

๖ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  

ให้สามารถไต่สวนข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำาการทุจริต

ในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล

ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การพกพาอาวุธของเจ้าหน้าที่ และบทกำาหนดโทษ)

๔

๗ ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย

และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....

๕

293รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๘ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตำาแหน่งของข้าราชการตุลาการ)

๔

๙ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาต การควบคุม และกำากับดูแล 

การโฆษณาอาหาร การดำาเนินการกับของกลาง เพื่อให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติยิ่งขึ้น)

๕

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง

๑. การแก้ไขปัญหาในการดำารงชีวิตของประชาชน

๑ พระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 

เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก  

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

-

๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

๑ พระราชกำาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ

วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก  

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

๒ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๕ ก  

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๕๗ ก  

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

๑ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. ....

๙

๒ ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕
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๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

๑ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ๔

๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

๑ พระราชกำาหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก  

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

-

๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำา

-

๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

-

๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สอดคล้องกับกฎหมายคู่ชีวิต)

๕

๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

อำานาจลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอ 

สำาเนาเอกสาร และการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ)

๕

๓ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำารุดบกพร่องของสินค้า  

พ.ศ. ....

๕

๔ ร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ. ....

และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕
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๕ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕

๖ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ๕

๗ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ

บุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....

๔

๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

-

๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการดำาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ

-
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