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๕.๑	 เศรษฐกิจมหภาค	การเงินและการคลัง	

	 ๕.๑.๑	 ดำ�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให ้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนอง	

ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอื้ออ�านวย 

ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิในภาพรวมและการเจรญิเตบิโตของธรุกิจทกุระดบั สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยี

ทางการเงินเข้ามาให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพื่อรองรับการแข่งขัน 

และการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู ้

ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสในการได ้รับสินเชื่อ 

และเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารสนิเชือ่ส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ๕.๑.๒	 ก�ากับดำูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก�ากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐ 

ด�าเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการด�าเนินกิจกรรม  

มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต โดยจัดท�า 

ประมาณการรายจ่ายแหล่งเงนิทีใ่ช้ตลอดระยะเวลาด�าเนนิการ และประโยชน์ทีจ่ะได้รับ การรายงานทางการเงนิ 

ประจ�าปี เพ่ือแสดงถงึความรับผดิชอบในการใช้จ่ายเงนิงบประมาณแผ่นดนิ รวมถึงการก�าหนดระยะเวลาส้ินสดุ 

ที่ชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพื้นที่และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

	 ๕.๑.๓	 ปฏิรูปโครงสร้างรายไดำ้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ทั้งในส่วน 

ของรายได้ภาษีและรายได้จากทรพัย์สนิของรฐั ผ่านการขยายฐานภาษ ีการปรบัปรงุอัตราภาษ ีการเพิม่ประสิทธภิาพ 

การจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 

หน่วยงานจดัเก็บภาษกีึง่อสิระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรอืมาตรการภาษทีีไ่ม่จ�าเป็นและไม่ก่อให้เกดิประโยชน์ 

ต่อระบบเศรษฐกิจ การปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ ให้สอดรับ 

กับเทคโนโลยแีละการค้าในยคุดิจิทลั รวมถงึการเร่งบรหิารจดัการทรัพย์สนิของรฐัให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศ 

เพือ่ให้ระบบการจัดเกบ็รายได้ของรฐัช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล�า้ ตลอดจน

สนบัสนนุให้ภาคเอกชนมคีวามสามารถในการแข่งขัน เพือ่ส่งเสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รกัษาความสมดลุ 

และความยั่งยืนทางการคลัง 



	 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  

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการเพือ่ให้สามารถก�าหนดนโยบายทีส่ามารถตอบสนอง 

ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

๕.๒	 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม	

	 ๕.๒.๑	 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดำเศรษฐกิจชีวภาพ	 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 

 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๕.๒.๓	 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดำความสามารถของผู ้ประกอบการรายใหม่  

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ

ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบ 

ที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู ่ในพ้ืนท่ีมาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ

 ๕.๒.๔	 พฒันาระบบและกลไกภาครฐัและสภาพแวดำล้อมให้มปีระสทิธภิาพในการสนบัสนนุ	

ผู้ประกอบการ โดยการจัดท�าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  

และกลุม่วิสาหกจิเริม่ต้นในการสร้างมลูค่าเพ่ิมของผลติภณัฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพฒันาคณุภาพมาตรฐาน  

การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ 

ให้สามารถเป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ 

ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

๕.๓	 พัฒนาภาคเกษตร	

	 ๕.๓.๑	 รกัษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ำให้กับเกษตรกรในสนิค้าเกษตรส�าคัญ		

อาทิ	ข้าว	ยางพารา	มันส�าปะหลัง	ปาล์ม	อ้อย	และข้าวโพดำ	โดำยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม		

มีประสิทธิภาพ	 ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดำินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร  

การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 

การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอ�านวยความสะดวก 

ทางการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๓.๒	 ลดำต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติทีเ่หมาะสมและไม่ก่อให้เกดิำภาระทางการเงนิ	

การคลังของภาครัฐ	 โดยจัดให้มีมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร  

ตัง้แต่การปรบัโครงสร้างต้นทนุการผลติ อาท ิเมลด็พนัธุ ์พืน้ท่ีเพาะปลกู ปุ๋ย เครือ่งจกัรกลและอปุกรณ์การเกษตร  

แหล่งน�้า และระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 

ที่มีต้นทุนต�่า การลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้  

รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม 

กบัฐานทรพัยากรในพ้ืนทีแ่ละความต้องการของตลาด 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

54 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๕



	 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	 ดำูแลเกษตรกรผู้มีรายไดำ้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดิำนท�ากิน		

แหล่งเงินทุน	 โครงสร้างพื้นฐาน	 และปัจจัยการผลิตต่าง	 ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหาย 

จากการท�าการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติซ�้าซาก โดยก�าหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) 

 ๕.๓.๖	 ส่งเสรมิการปลกูไม้มค่ีาเป็นพชืเศรษฐกจิ โดยการสนบัสนนุพนัธุก์ล้าไม้ และให้ความรู ้

ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก บ�ารุงรักษา ดูแล และการแปรรูป 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

	 ๕.๓.๗	 ส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายไดำ้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการตลาด  

วจิยัและพฒันาพนัธุส์ตัว์เศรษฐกจิ และสตัว์พืน้บ้าน อาทิ โคเนือ้ แพะ และแกะ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ พฒันามาตรฐาน

การผลติและคุณภาพของผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลและสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก

 ๕.๓.๘	 ฟ้ืนฟแูละสนบัสนนุอาชพีการท�าประมงให้เกดิำความย่ังยนืบนพืน้ฐานของการรกัษา

ทรัพยากรทางการประมงและทรพัยากรทางทะเลให้มคีวามสมบรูณ์อย่างต่อเนือ่ง โดยเพิม่ขดีความสามารถ 

การท�าประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ในการสร้างรายได้และลดต้นทนุการท�าประมง ลดอปุสรรคในการประกอบอาชพี ส่งเสรมิการรวมกลุม่ประมงชายฝ่ัง 

และประมงพ้ืนบ้าน เพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพื้นที่ และเร่งพัฒนา 

การเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นท่ี รวมถึงการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง

๕.๔	 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว	

	 ๕.๔.๑	 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว โดยส่งเสริมพัฒนา 

ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ังพัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศ 

จุดมุ ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเชิงกลุ ่มพ้ืนท่ีเมืองหลักและเมืองรองท่ีมีศักยภาพ  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว 

เชิงกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวเรือส�าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๕.๔.๒	 ดำึงดำูดำนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 รายไดำ้สูง	 โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพพร้อมกับ

รักษาตลาดเดิม รวมทั้งน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๕.๔.๓	 พฒันาคณุภาพและมาตรฐานธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่ว อาทิ ธรุกิจสปา 

และแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาส 

การขยายฐานการผลติและการตลาดในระดบัภูมิภาค ตลอดจนส่งเสรมิธรุกจิบรกิารทีม่ศัีกยภาพสูร่ะดบัสากล

 ๕.๔.๔	 ดำูแลความปลอดำภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดำ โดยเพิ่มมาตรฐานการดูแลรักษา 

ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความบกพร่อง 

ของผู้ประกอบการ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 

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

ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๔.๕	 ส่งเสริมให้เกิดำการกระจายรายไดำ้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่าย 

วิสาหกิจให้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน  

และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น  

ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท�าธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

ให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์

๕.๕	 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า	การบริการ	และการลงทุนในภูมิภาค

	 ๕.๕.๑	 ส่งเสรมิการค้าชายแดำนและแก้ไขปัญหาสนิค้าชายแดำน เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการ

การด�าเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุน 

ในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยระยะแรกจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า  

การลงทนุ หรอืขยายฐานการผลติและการตลาดในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน ในรปูแบบฐานการผลติและตลาดร่วม 

เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน

 ๕.๕.๒	 ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 ข้ามพรมแดำน  

โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของผู ้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมส�าหรับ 

การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาดให้ผูบ้รโิภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสนิค้า 

และบริการได้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล 

ทั้งทางการตลาด การเงิน และระบบโลจิสติกส์

56 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๕



	 ๕.๕.๓	 ปรับปรุงระบบบริหารจัดำการการน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณดำ่านชายแดำน  

เร่งรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ด่านชายแดนส�าคัญ เช่น ด่านศุลกากร 

ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า และพ้ืนท่ีต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอ�านวย 

ความสะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

๕.๖	 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน	

	 ๕.๖.๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดำ้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถ	

รองรับการขนส่งและการเดำินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบไดำ้อย่างไร ้รอยต่อ สานต่อการพัฒนา 

รถไฟความเร็วสูง และเริ่มต้นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตร ให้เป็นระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน

ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ และให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ

การพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่ง

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้ง 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัทางถนนทีส่อดประสานกนัระหว่างระบบการเตอืนภยั 

การช่วยเหลือกู้ภัย และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ

 ๕.๖.๒	 แก้ไขปัญหาจราจรติดำขดัำในพ้ืนท่ีเขตเมอืง โดยการพฒันาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 

ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต ่ละพื้น ท่ี  โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค  

การน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการควบคมุส่ังการจราจรและวางแผนการเดนิทาง การกวดขันวนิยัจราจร 

และการจัดระเบียบที่จอดรถ โดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพิ่มเติม ทั้งของภาครัฐ 

และภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับ

ความต้องการเดินทางเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง 

ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

	 ๕.๖.๓	 เสริมสร้างความมั่นคงทางดำ้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองไดำ้	 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�ากบัดูแลกจิการด้านพลงังานให้มกีารแข่งขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม ราคาพลังงาน

สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละรูปแบบธรุกจิด้านพลงังานในอนาคต 

ด�าเนินการให้มกีารส�ารวจและค้นหาแหล่งพลงังานใหม่ และร่วมมอืกับประเทศเพือ่นบ้านในการพฒันาพลงังาน 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๕.๖.๔	 ยกระดัำบโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลงังานให้มคีวามทนัสมัย	ทัว่ถงึ	เพยีงพอ	มัน่คง	

และมเีสถยีรภาพ โดยจัดท�าแผนการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะท้ังระบบให้สามารถรองรบัเทคโนโลย ี

ด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เช่ือมต่อระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัตก ตะวนัออก เหนอื และใต้ เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานระหว่างพืน้ทีต่่าง ๆ  

ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต

 ๕.๖.๕	 พฒันาระบบบรหิารจัดำการน�า้ประปา โดยพฒันาแหล่งน�า้ดบิและใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพื่อลดน�้าสูญเสีย พัฒนาคุณภาพน�้าประปา ขยายเขต 

การจ่ายน�า้ประปาให้ครอบคลมุพ้ืนทีภ่มิูภาคและแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพเิศษ และสร้างจติส�านกึ 

ของประชาชนในการใช้น�้าอย่างประหยัด

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

โครงสร้างพืน้ฐานและเครือ่งจกัรอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องให้สามารถระบายน�า้ออกจากพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน�้า แม่น�้า และทะเล รวมทั้งพัฒนา

ระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการน�้าเสีย 

๕.๗	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดำ้านดำิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ

	 ๕.๗.๑	 รักษาคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดำาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ	

ให้เกดิำประโยชน์แก่ประเทศชาตแิละประชาชน	และลงทนุในอนิเทอร์เนต็	เกตเวย์	และเทคโนโลยสีือ่สารไร้สาย	

ในระบบ	 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเช่ือมต่อ 

จ�านวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน 

การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ สนบัสนนุนโยบายด้านสงัคม อาทิ การบรกิารด้านการศกึษา 

และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน

 ๕.๗.๒	 พัฒนาการอ�านวยความสะดำวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า	 การน�าเข้าส่งออก		

และโลจสิตกิส์ในรปูแบบดำจิิทลั โดยพฒันาการค้าสูร่ปูแบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ให้สามารถเชือ่มโยงการค้า  

การช�าระเงิน และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปัน 

ทรัพยากรหรือพื้นที่ในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด�าเนินงาน  

อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  

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

ระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน�าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ ์

และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

58 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๕



 ๕.๗.๓	 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ	

รายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาดำ โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

และจูงใจให้เกิดการค้าผ ่านช่องทางออนไลน์ ด ้วยการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการด�าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ในประเทศให้มีประสทิธภิาพ ส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการไทยทีใ่ห้บรกิารแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ 

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการช�าระเงิน ให้ได้มาตรฐานสากล 

เชือ่มโยงและบรูณาการฐานข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรฐัเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ รวมถงึ 

ส่งเสริมการก�ากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาด ตลอดจน 

ช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งยกระดับ

มาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

๕.๘	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดำ้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรม	

	 ๕.๘.๑	 พฒันาสภาพแวดำล้อมและระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี		

การวิจัยและพัฒนา	 และนวัตกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนา 

ต่อยอดจากผลการวิจัยให้น�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น และมีกลไก 

ด�าเนินการที่บูรณาการทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า 

ให้มขีดีความสามารถในการแข่งขนัทีส่งูข้ึน พร้อมทัง้พฒันาระบบข้อมลูและตวัชีวั้ดภายใต้กรอบขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

	 ๕.๘.๒	 สร้างระบบจดัำการข้อมลูเพือ่รองรบัการบรหิารจดัำการงานวิจยัอย่างมีประสทิธภิาพ  

ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ 

ในการส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุง

กฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

	 ๕.๘.๓	 เสรมิสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้ำานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ที่มีอยู ่ให้เกิดำประสิทธิภาพสูงสุดำ มุ ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานท่ีเป็นปัจจัยน�าไปสู ่ 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีมูลค่าสูง และสามารถน�าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศ

ให้มากที่สุด

 ๕.๘.๔	 สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน	 ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน	

ด้ำานวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีวจัิยและนวตักรรมในระดำบัต้นน�า้ โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏบัิตกิารน�าร่อง 

ทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพฒันาเศรษฐกจิภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน  

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

ไปพร้อมกัน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๕.๙	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	

	 ๕.๙.๑	 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	 อาทิ เศรษฐกิจ 

แบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการยคุใหม่สามารถพฒันาแอปพลเิคชนั นวตักรรม สนิค้าและบรกิารทีห่ลากหลาย

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

 ๕.๙.๒	 เร่งรัดำพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดำกลางและขนาดำย่อมท้ังในภาคการผลิต	

และบริการให้สามารถแข่งขันไดำ้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

และตลาด รวมทัง้สนบัสนุนการเตบิโตของวสิาหกิจเริม่ต้น โดยพฒันาระบบนเิวศทีเ่อือ้อ�านวยต่อการด�าเนนิธุรกจิ 

โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป

 ๕.๙.๓	 ส่งเสรมิเยาวชนและบทบาทสตรใีนการเป็นผูป้ระกอบการขนาดำกลางและขนาดำย่อม	

ยุคใหม่	 โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

แหล่งเงนิและการระดมทนุ เพือ่กระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน�าเสนอแนวคดิ พฒันาแอปพลเิคชนั  

นวัตกรรม และด�าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

	 ๕.๙.๔	 ดำึงดูำดำบุคลากรที่มีทักษะสูงเข ้ามาช่วยบ่มเพาะผู ้ประกอบการขนาดำกลาง	

และขนาดำย่อมยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมข้ันสูง และเปิดโอกาส 

ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถท�างานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง

60 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๕



๑.	 เศรษฐกิจมหภาค	การเงินและการคลัง

	 ๑.๑	 การดำ�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวน	

ของเศรษฐกิจโลก

	 	 ๑.๑.๑	 ปรับลดำอัตราภาษีสรรพสามิต	

น�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับเคร่ืองบินไอพ่น ท่ีน�าไปใช้

เป ็นเ ช้ือเพลิงส�าหรับอากาศยานภายในประเทศ  

จาก ๔.๗๒๖ บาทต่อลิตร เหลือ ๐.๒๐ บาทต่อลิตร 

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อบรรเทาผลกระทบในการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและสายการบินอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

		 	 ๑.๑.๒	 ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการอนญุาต	

ขายสุรา	 ยาสูบ	 และไพ ่ตามพระราชบัญญัต	ิ

ภาษี สรรพสา มิต 	 พ .ศ . 	 ๒๕๖๐  โดยยก เว ้ น 

ค ่ าธรรม เ นียมใบอนุญาตขายสุ รา  ใบอนุญาต 

ขายยาสบู และใบอนุญาตขายไพ่ ให้แก่ผูป้ระกอบกจิการ 

ซ่ึ ง ไ ด ้ รั บผลกระทบทาง เศรษฐ กิจ โดย ไม ่ อ าจ 

ประกอบกิ จ ก า ร ไ ด ้ ต ามปกติ อั น เ นื่ อ ง ม าจ าก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งต้อง

ขอรับใบอนุญาตต่อเน่ืองจากใบอนุญาตเดิมให้แก  ่

ผูท้ีย่ืน่ค�าขอระหว่างวนัที ่๑ มกราคม-๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๕

ลดภาษีน�้ำามันเครื่องบินไอพ่น 
๐.๒๐ บาท/ลิตร



		 	 ๑.๑.๓	 ลดำอั ต ร าภาษี น�้ า มั นดำี เ ซล	

และผลติภณัฑ์น�า้มนัประเภทน�า้มนัดีเซล ๓ บาทต่อลติร 

ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

และปรับลด ๕ บาทต่อลติร ต้ังแต่วนัที ่๒๑ พฤษภาคม- 

๒๐ กนัยายน ๒๕๖๕ เพือ่ลดและบรรเทาความเดอืดร้อน 

ของประชาชน รวมถงึเป็นการช่วยเหลอืบรรเทาเศรษฐกิจ

ของประเทศในช่วงที่ประเทศยังเผชิญกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และสถานการณ์ 

ความตึงเครียดระหว่างประเทศ 

	 	 ๑.๑.๔	 ยกเว้นอัตราภาษีสินค้าน�้ามันและผลิตภัณฑ์น�้ามันเพื่อน�าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า		

ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ มีนาคม-๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเน่ืองจากสถานการณ์ 

ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง จึงต้องน�าน�้ามันดีเซลและน�้ามันเตาไปใช้ทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

		 	 ๑.๑.๕	 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 โดยสนับสนุนสินเช่ือในอัตราดอกเบ้ียเป็นธรรมให้แก่ 

กลุ่มประชาชนฐานราก/ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

เพื่อเสริมสภาพคล ่องในการด�ารงชีวิต บรรเทา 

ปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว และป้องกัน 

การเป็นหนี้นอกระบบ จ�านวน ๕.๔ ล้านราย เป็นเงิน 

๖๕,๐๐๐ ล้านบาท และให้แก่กลุ่มผู ้ประกอบการ	

วิสาหกิจขนาดำกลางและขนาดำย่อม	 (Small	 and		

Medium	 Enterprises:	 SMEs) เพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียนส�าหรับเสริมสภาพคล่อง ลงทุน และแบ่งเบา 

ภาระของผู ้ประกอบการให้สามารถด�าเนินธุรกิจ  

จ�านวน ๗๘,๘๑๓ ราย เป็นเงิน ๒๐๕,๕๑๔ ล้านบาท 

	 	 ๑.๑.๖	 ปรบัลดำโครงสร้างดำอกเบีย้/ลดำภาระดำอกเบีย้สนิเชือ่ โดยปรบัลดอตัราดอกเบีย้จ�าน�าทะเบยีนรถ 

ในตลาดให้แก่กลุ่มประชาชนฐานราก/ผู้ประกอบการรายย่อย จากร้อยละ ๒๘ ต่อปี เป็นร้อยละ ๑๘ ต่อปี  

มีผู้ได้รับสินเชื่อ จ�านวน ๑,๐๕๓,๖๓๑ ราย เป็นเงิน ๒๒,๕๔๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้สนับสนุนและสร้างโอกาส 

ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ	 SMEs ที่ขาดสภาพคล่องแต่มีท่ีดินเป็นหลักทรัพย์ซ่ึงไม่สามารถใช้ท่ีดินเพื่อขอสินเช่ือ 

กับธนาคารได้ โดยมีผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อ จ�านวน ๓,๙๓๗ ราย เป็นเงิน ๒๑,๒๕๔ ล้านบาท 

	 	 ๑.๑.๗	 ผ่อนปรนภาระหนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบและปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ 

ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ดังนี้ 

   (๑) ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินกู ้ไม่เกิน	 จ�านวน	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 และไม่ใช้	

หลักทรัพย์ค�้าประกันที่ได้รับผลกระทบท�าให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ โดยพักเงินต้นและดอกเบ้ีย 

สูงสุด ๖ เดือน จ�านวน ๗๕๐,๐๐๐ ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท

   (๒) ผู้ประกอบธุรกิจ	 SMEs	 ที่ถูกสั่งปิดำกิจการตามประกาศของทางการ เพื่อป้องกัน 

และควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ โดยพักเงินต้นและดอกเบ้ีย ๒ เดอืน สามารถช่วยเหลอืผูป้ระกอบธรุกิจ SMEs  

จ�านวน ๓,๙๐๐ ราย เป็นเงิน ๕,๔๐๐ ล้านบาท

ส่งเสริม SMEs 
ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
๕.๔ ล้านราย
เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ ล้านบาท

62 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๕



   (๓) ผู้ประกอบการร้านอาหาร	 โรงแรม	 รีสอร์ท	 เกสต์เฮาส์	 เซอร์วิส	 อพาร์ทเมนท์		

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยพักเงินต้นและดอกเบี้ย ๖ เดือน  

สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ จำนวน ๑,๘๐๐ ราย เป็นเงิน จำนวน ๗,๐๐๐ ล้านบาท

   (๔) ผู้ประกอบกิจการ	 SMEs/ลูกค้ารายย่อยอ่ืน (ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกหนี้

สินเชื่อเคหะ) โดยพักช�าระเงินต้นสูงสุด ๑๒ เดือน นอกจากนี้ ได้ออกมาตรการอื่น ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้  

ได้แก่ มาตรการให้ความช่วยเหลอืลกูหนีท้ีค้่างช�าระไม่เกนิ ๙๐ วัน มาตรการปรบัปรงุโครงสร้างลกูหนีธ้รุกจิทีม่เีจ้าหนี ้

หลายราย มาตรการแก้ไขหน้ีค้างช�าระ (NPLs) มาตรการแก้ไขหนี ้กรณจี�าหน่ายหนีส้ญู มาตรการปรบัปรงุโครงสร้างหนี้ 

ลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหน้ี มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้และมาตรการแก้ไขหนี้ค้างช�าระธุรกิจบัตรเครดิต  

โดยลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการ จ�านวน ๓๓๒,๑๖๑ ราย เป็นเงิน ๒๖๔,๐๕๖ ล้านบาท 

  ๑.๑.๘ ดำ�าเนินโครงการสินเชื่อต่าง	ๆ ประกอบด้วย

โครงการ ผลการดำ�าเนินการ

(๑) โครงการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทย  
 เชื่อมโลกด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

มีผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ  
จ�านวน ๔,๔๖๐ ราย และมีผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุน
ด้านทักษะความรู้และการจับคู่ธุรกิจ จ�านวน ๑๐,๗๔๖ ราย

(๒) โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
 รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
 ของโควิด-๑๙ รายเล็ก Extra Cash

มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือ  
จ�านวน ๑,๒๔๗ ราย วงเงิน ๒,๑๓๖.๐๖ ล้านบาท

(๓) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  
 (Local Economy Loan)

มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือ  
จ�านวน ๒,๓๘๙ ราย วงเงิน ๖,๒๖๕.๒๑ ล้านบาท

(๔) โครงการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ 
 พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู 
 ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก 
 การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือ  
จ�านวน ๕,๓๒๕ ราย วงเงิน ๑๕,๒๖๖.๘๑ ล้านบาท

(๕) โครงการสินเชื่อ SMEs Re-Start มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือ  
จ�านวน ๘๐๕ ราย วงเงิน ๑,๔๖๙.๕๕ ล้านบาท

(๖) โครงการสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี 
 ตามแนวประชารัฐ เพื่อฟื้นฟู SMEs  
 ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอ ี
 ตามแนวประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕

มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือ  
จ�านวน ๑,๒๕๑ ราย วงเงิน ๗๖๖.๓๗ ล้านบาท

(๗) โครงการสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี 
 ตามแนวประชารัฐโครงการสินเชื่อ 
 เพิ่มศักยภาพ SMEs พ.ศ. ๒๕๖๕

มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือ  
จ�านวน ๓๐๒ ราย วงเงิน ๑,๗๐๙.๗๖ ล้านบาท

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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โครงการ ผลการดำ�าเนินการ

(๘) โครงการสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี 
 ตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อสร้างโอกาส 
 เสริมสภาพคล่อง SMEs พ.ศ. ๒๕๖๕

มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือ  
จ�านวน ๘๒๙ ราย วงเงิน ๑,๔๐๕.๙๘ ล้านบาท

(๙) โครงการสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (BCG Loan)

มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือ  
จ�านวน ๖๕ ราย วงเงิน ๓๐๙.๒๐ ล้านบาท รวมถึงด�าเนิน 
“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกรอบ 
ความยั่งยืนและ BCG Model” เพื่อสร้างต้นแบบ 
ธุรกิจ BCG จ�านวน ๕๒ ราย และให้ความรู ้
เพื่อยกระดับ SMEs สู่การเป็นธุรกิจ BCG  
จ�านวน ๒๐๐ ราย

	 ๑.๒	 การก�ากับดำูแลวินัยการเงินการคลัง	มีการติดตามก�ากับดูแลการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ ดังนี้

	 	 ๑.๒.๑	 การดำ�าเนนิการตามพระราชบัญญติัวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั	พ.ศ.	๒๕๖๑	ได้ประมาณการ 

กรอบสดัส่วนตวัชีว้ดัทีก่�าหนดตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัฯ ประมาณการหนีส้าธารณะ

อ้างอิงจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงครั้งที่ ๓ ดังนี้

การดำ�าเนินการ
ประมาณการ	

ณ	สิ้นปี	๒๕๖๕
กรอบสัดำส่วนตัวชี้วัดำ

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ ๖๑.๓๐ ต้องไม่เกินร้อยละ ๗๐

(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ ร้อยละ ๓๑.๐๘ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๕

(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด

ร้อยละ ๑.๘๐ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐

(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

ร้อยละ ๐.๐๖ ต้องไม่เกินร้อยละ ๕

	 	 ๑.๒.๒	 การติดำตามก�ากับดูำแลการดำ�าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ		

พ.ศ.	๒๕๖๑ ได้ด�าเนินการ ดังนี้ (๑) จัดท�ารายงานความเสี่ยงทางการคลัง ประจ�าปีงบประมาณ ตามมาตรา ๗๘ 

แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ (๒) ติดตามและรายงานสัดส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม 

ที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ก�าหนด (๓) ทบทวนการก�าหนดอัตรายอดคงค้างรวมท้ังหมดของภาระ 

ทีรั่ฐต้องชดเชยตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญติัวนิยัการเงนิการคลงัฯ และ (๔) จดัท�าแผนการคลงัระยะปานกลาง 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ
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	 ๑.๓	 การปฏิรูปโครงสร้างรายไดำ้ภาครัฐ	

		 	 ๑.๓.๑	 จัดำทำแผนการจัดำเก็บภาษ	ี

มูลค่าเพิ่ม	 กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส	์

จากต่างประเทศ	(e-Service)	โดยจดัทำพระราชบญัญตัิ 

แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบับที ่๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพื่อผู้ประกอบการที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส ์

จากต่างประเทศมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และพัฒนาระบบการเ รียกเก็บภาษีมู ลค่ า เพิ่ ม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (VAT for Electronic Tax 

Service: VES) โดยมีผู้ประกอบการลงทะเบียน 

ผ่านระบบฯ จำนวน ๑๓๗ ราย 

	 	 ๑.๓.๒	 ติดำตามเงินน�าส่งรายไดำ้แผ่นดำินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น	

ต�่ากว่าร้อยละ	๕๐ มีการน�าส่งรายได้แผ่นดิน จ�านวน ๑๓๔,๔๐๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของเป้าหมาย

การน�าส่งรายได้ 

	 	 ๑.๓.๓	 ตดิำตามการเบกิจ่ายงบลงทนุรฐัวสิาหกจิ โดยสามารถเบกิจ่ายได้ จ�านวน ๒๑๒,๗๗๙ ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๑ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม 

	 	 ๑.๓.๔	 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจากการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน รัฐบาลได้เห็นชอบ 

โครงการร ่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จ�านวน ๓ โครงการ มูลค่ารวม ๙,๓๕๘ ล้านบาท ได้แก่  

(๑) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ 

เพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปของการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ ๕,๑๑๒ ล้านบาท  

(๒ )  โคร งการ ศูน ย์บ ริการทางหลวงศ รีร าชา  

(ช่วงชลบุรี-พัทยา) ของกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 

๒,๙๒๙ ล้านบาท และ (๓) โครงการสถานที่

บริการทางหลวงบางละมุง (ช่วงพัทยา-มาบตาพุด)  

ของกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ ๑,๓๑๗ ล้านบาท 

	 ๑.๔	 การปฏิรูประบบการออม	

	 	 ๑.๔.๑	 ดำำเนนิโครงการส่งเสรมิการออม	

ผ่านการลงทุนในพันธบตัรออมทรัพย์	(Savings	Bond)		

และเผยแพร่ความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี	้

ภาครฐัแก่ประชาชนทัว่ไป โดยจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์  

จำนวน ๗ ครัง้ วงเงนิรวมทัง้หมด ๑๕๓,๖๙๓.๓๖ ล้านบาท

	 	 ๑.๔.๒	 ดำำเนินโครงการเพิ่มสมาชิก

กองทนุการออมแห่งชาต	ิ(กอช.) เพือ่สรา้งความมัน่คง 

ในการดำรงชีวิตของประชาชนกลุ่มที่เป็นแรงงาน 

นอกระบบทีม่ถีงึ ๒๐ ลา้นคนทัว่ประเทศ เพือ่จะมเีงนิไวใ้ช้ 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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อย่างพอเพียงเมื่อเข้าสู่ยามชราภาพหลังอายุ ๖๐ ปี โดยได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินบำนาญ ทั้งนี้ ณ วันที่ 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีจำนวนสมาชิก (สะสม) ๒,๔๘๙,๙๙๙ คน 

	 	 ๑.๔.๓	 ส ่ง เสริมการออมและสร ้างวินัยทางการเงิน  โดยอบรมให ้ความรู ้ทางการเงิน  

(Financial Literacy) แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนฐานราก และส่งเสริมการออมผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

	 	 	 (๑)	 กลุ่มเดำ็กและเยาวชน	

	 	 	 	 (๑.๑)	 ดำำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน	 ๑,๒๓๒	 แห่ง	 ครบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  

โดยมีนักเรียนที่ เ ป็นสมาชิก จำนวน ๒.๐๗ ล้านคน มีบัญชีเพื่อการออม จำนวน ๒.๔๗ ล้านบัญชี  

เป็นเงิน ๑,๑๔๔ ล้านบาท

	 	 	  (๑.๒)	 ดำำเนินโครงการ	

GSB	Digital	School	Bank โดยให้บริการรับฝากเงิน

ผ่าน Mobile Banking (MyMo) มีนักเรียนเป็นสมาชิก 

จำนวน ๑๔๕,๗๕๐ คน นักเรียนมีบัญชีเพื่อการออม 

จำนวน ๔๗,๖๔๗ บัญชี เป็นเงิน ๖.๘๖ ล้านบาท

	 	  (๒)	 กลุ่มประชาชนฐานราก 

โดยให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ รายต่อปี จัดทำคลังความรู้ 

ดา้นการออม จำนวน ๗๐ หลักสตูร และจัดทำเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัเพือ่สง่เสรมิการออมและวางแผนทางการเงิน 

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ทางการเงินได้สะดวกและรวดเร็ว 

	 ๑.๕	 การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม โดยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุน

การให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนให้บริการสินเชื่อ การพักช�าระหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ มีประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ จ�านวน ๒ ล้านราย

๒.	 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

	 ๒.๑	 การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดำเศรษฐกิจชีวภาพ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	และเศรษฐกิจสีเขียว	

[Bio-Circular-Green	(BCG)	Economy]

   ๒.๑.๑	 ปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมเพ่ือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

อตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูในการผลติและอตุสาหกรรมท่ีพฒันาในด้านความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมต่าง ๆ   

ได้แก่ การต่อยอดอตุสาหกรรมกลุม่เดิมทีม่ศัีกยภาพ (First S-Curve) และการเตมิอตุสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)  

ดังนี้

    (๑) ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ	 BCG	Model	 ในระดัำบประเทศ โดยในปี ๒๕๖๔  

มีเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรม BCG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมในกิจการ BCG  

จำนวน ๗๔๖ โครงการ มูลค่าการลงทุน 

๑๕๒,๔๓๔ ล้านบาท มูลค่าการลงทุนขยายตัว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒๓ ส่วนในไตรมาสแรก 

ของปี ๒๕๖๕ มเีอกชนขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุ 

ในกิจการ BCG มูลค่า ๑๗,๙๗๕ ล้านบาท  

คิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในห้าของมูลค่า 

การลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจากสำนักงาน 

มโีรงงานเข้าสูก่ารเป็น
อุตสาหกรรมสเีขียว ๒๑,๒๐๑ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๗ 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ ๐.๗๙ ล้านตนั CO2 เทยีบเท่า
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คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ทัง้นี ้กจิการทีข่อรับการส่งเสรมิเป็นจ�านวนมาก ได้แก่ กจิการการเกษตรและแปรรปูอาหาร  

มูลค่าการลงทุน ๑๒,๘๖๕ ล้านบาท และกิจการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มูลค่าการลงทุน ๓,๗๐๐ ล้านบาท  

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  

โดยมีการดำเนินการ เช่น การพัฒนางานวิจยั ให้คำปรึกษา สนับสนุนเงินทุนในการยกระดับสถานประกอบการชีวภาพ 

สู ่Factory 4.0 จำนวน ๑๑๐ กจิการ การพฒันาผลติภณัฑ์ชีวภาพตน้แบบ จำนวน ๓๐ ผลติภณัฑ์ การสรา้งผูป้ระกอบการ 

อุตสาหกรรมชีวภาพและบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพร่วมกับสถาบันการศึกษา จ�านวน ๕๐๐ คน อีกทั้งมีโรงงาน 

เข้าสู ่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว จ�านวน ๒๑,๒๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๗ และมีการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกได้ ๐.๗๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

    (๒) ลดำหย่อนภาษีเงินได้ำให้แก่บริษัท	

หรอืหา้งหุ้นสว่นนติบุิคคลเพิม่ขึน้จากเดำมิรอ้ยละ	๒๕	ของรายจา่ย	

ทีซ้ื่อผลิตภณัฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ำทางชีวภาพ จำนวน ๑๑ ประเภท  

ได้แก่ ถงุหูหิว้ ถงุขยะ แก้วพลาสติก จานชามถาดพลาสติกแบบใช้ครัง้เดียว  

ช้อนส้อมมีดพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติกสำหรับเพาะช�า  

ฟิล์มคลุมหน้าดิน ขวดพลาสติก ฝาแก้วน้ำ และฟิล์มปิดฝาแก้ว 

   (๓) พัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดำแทนดำ้านแร่และโลหะของประเทศและสนับสนุน	

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy) ดังนี้

    (๓.๑) ส ่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสียให ้เป ็นแหล่ง 

ทรัพยากรทดแทน และสนบัสนนุการพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองสิง่แวดล้อมยัง่ยืนในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจนีบรุี  

ลำพูน และลพบุรี รวมทั้งมีการคัดเลือกขยะหรือของเสียอุตสาหกรรมเพื่อรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนแร่และโลหะ 

และพลังงานทดแทนได้ จำนวน ๓ ชนิด ได้แก่ (๑) ตะกอนแม่เหล็กสทรอนเทียมเฟอร์ไรต์ รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ 

ในการผลิตผงสีกนัสนิม (ซึง่ปัจจุบนัประเทศไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศ) (๒) นำ้ยาชุบเงินใช้แล้ว รไีซเคิลเป็นเงินบริสุทธิ�  

และ (๓) สารละลายนิกเกิลใช้แล้ว รีไซเคิลเป็นนิกเกิลคาร์บอเนตสำหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

    (๓.๒) พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการน�าขยะ 

หรอืของเสยีกลบัมาใช้ประโยชน์ โดยส�ารวจ ศกึษา รวบรวมข้อมลูและคดัเลอืกขยะหรอืของเสยีเป้าหมายในการพฒันา 

และต่อยอดเทคโนโลยีแล้วเสร็จ จ�านวน ๒ ชนิด ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นที่มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ 

จากอุตสาหกรรมหลอมหล่อทองเหลอืง โดยผลติเป็นสงักะสบีรสิทุธิ� และ (๒) เทคโนโลยรีไีซเคลิซากแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

ครบวงจร 

    (๓.๓) ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี 

รี ไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทน 

ในอตุสาหกรรมวัสดุอปุกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้คดัเลือก 

เ ทค โน โลยี รี ไ ซ เ คิ ล เป้ าหมาย เพื่ อพัฒนาวั ตถุ ดิ บ  

ได้แก่ เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษทองแดงจากซากแผงวงจร

อิเล็กทรอนิกส์หรือสายไฟเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต

ผลติภณัฑว์สัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย

และสเปรย์ฆ่่าเชื้อ 

พฒันาเทคโนโลยรีีไซเคิล
ผลติผลติภณัฑ์วสัดอุุปกรณ์
ทางการแพทย์ เช่น 
หน้ากากอนามยั สเปรย์ฆ่าเชือ้

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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    (๓.๔) ประเมินศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายากในหางแร่  

จากอุตสาหกรรมแร่ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือเป็นวัตถุดิบรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและศักยภาพของประเทศ  

โดยจัดทำข้อมูลแหล่งบ่อเก็บหางแร่ในพื้นที่ที่เคยมีการทำเหมืองแร่ดีบุกท่ัวประเทศและลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่าง 

ในแหล่งทีเ่ป็นบ่อเก็บหางแร่ในพืน้ทีเ่ป้าหมายในจังหวัดพังงาและระนอง รวมท้ังมีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ 

และทางเคมี และประเมินศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายากในหางแร่ดังกล่าวแล้วเสร็จ 

    (๓.๕) พฒันาและยกระดับอตุสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

Circular Economy เพือ่รองรบัการขบัเคลือ่น Circular Economy ของประเทศ โดยมกีารฝึกอบรมถ่ายทอดหลกัเกณฑ์ 

และตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการ Circular Economy ในองค์กรให้แก่ผู้ประกอบการ  

และตรวจประเมนิประสทิธภิาพการประยกุต์ใช้หลักการ Circular Economy ในองค์กรให้สถานประกอบการเป้าหมาย

    (๓.๖) ประเมินศักยภาพการพัฒนาและยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจ 

หรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste) อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

โดยได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกและถอดแยก และรูปแบบการบริหารจัดการ 

และการดำเนินธุรกิจของชุมชนเป้าหมายในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ 

และกาฬสินธ์ุ จดัทำแนวปฏิบติัทีดี่ในการคัดแยก/ถอดแยก 

ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงระบบป้องกันและควบคุมมลพิษ 

ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยได้จดัทำข้อเสนอรปูแบบการบรหิารจดัการ 

และการดำเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนืของชมุชนเป้าหมายดังกล่าว  

เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์  

และวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศที่จะเกิดขึ้น  

นอกจากนี ้ ได้มกีารจัดประชมุระดมความคิดเหน็แนวทาง 

การพฒันาและยกระดับชมุชนเป้าหมายสูก่ารเปน็วสิาหกจิ

หรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิ เล็กทรอนิกส์  

และจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการคัดแยก 

ขยะอเิลก็ทรอนิกส์อย่างถกูต้อง ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้รปูแบบการบรหิารจดัการและการด�าเนนิธรุกจิ 

อย่างยั่งยืนให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน/ผู้แทนชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมายแล้วเสร็จ  

   (๔) จัดำท�ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ	BCG

    (๔.๑) กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบ

และรับรองแห่งชาติ (มตช.) ที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model รวมจำนวน ๕๗ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐาน

จ�านวนมาตรฐาน

ดำ้านเศรษฐกิจชีวภาพ	
(Bio	Economy)

ดำ้านเศรษฐกิจหมุนเวียน	
(Circular	Economy)

ดำ้านเศรษฐกิจสีเขียว	
(Green	Economy)

รวม

มอก. ๒๓ ๓ ๑๖ ๔๒

มตช. ๑ ๔ ๑๐ ๑๕

68 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๕



    (๔.๒) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุล 

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Circular Economy) ภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และระยอง  

เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในความส�าคัญของมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนเผยแพร ่

ประชาสมัพันธ์ให้ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนมคีวามรู ้เพือ่ผลกัดนัให้มกีารน�ามาตรฐานไปใช้ต่อไป 

    (๕) ดำ�าเนนิโครงการถ่ายทอดำเทคโนโลยีการผลติทีส่ะอาดำระดำบัรายสาขา	การลดำปรมิาณน�า้	

ในโรงงานอุตสาหกรรม	 และการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยแบ่งเป็น (๑) โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู ่ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้นำวิธ ี

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันมลพิษ  

[ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology  

Option: CT Option)] ไปปฏิบัติอย่างน้อย  

๑ แนวทางต่อโรงงาน สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 

ในภาพรวม จำนวน ๑๘.๔๐ ล้านบาทต่อปี  

และ (๒) โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้น้ำมาก 

หรืออยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำหรือเกิดภัยพิบัต ิ

ภยัแล้ง ได้น�าหลกัการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ไปปฏบัิตอิย่างน้อย ๑ แนวทางต่อโรงงาน ส่งผลให้การใช้น�า้ลดลง  

จ�านวน ๒.๐๑ ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี ้มกีารส่งเสรมิอตุสาหกรรมสเีขียว โดยมโีรงงานท่ีผ่านเกณฑ์คุณสมบตั ิ

และยื่นขอรับการรับรองอุตสาหกรรม ดังนี้ 

หน่วย : โรงงาน

การดำ�าเนินการ ระดำับ	๑ ระดำับ	๒ ระดำับ	๓ ระดำับ	๔ ระดำับ	๕

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด - ๒ ๔ ๕ -

การถ่ายทอดความรู ้

ด้านเทคโนโลยีน�้าอุตสาหกรรม
- ๖ ๒ ๒ -

หมายเหตุ : การจัดท�าข้อก�าหนดอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผลประกอบการอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาและปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว แบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับ ๑ ความมุ่งมั่นสีเขียว ระดับ ๒ ปฏิบัติการสีเขียว 

ระดับ ๓ ระบบสีเขียว ระดับ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว และระดับ ๕ เครือข่ายสีเขียว

   (๖) ดำำเนนิโครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมดำว้ยระบบการจดัำการ	

ส่ิงแวดำล้อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสีเขียว โดยพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ การดำเนินธุรกิจ 

ที่เป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด 

การพัฒนาสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 โดยมีโรงงานที่เข้าร่วมการตรวจประเมิน  

จ�านวน ๒๒ โรงงาน 

   (๗)	 ดำ�าเนินโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบหรือเลื่อนระดำับ	

สู่อตุสาหกรรมสเีขียว เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสูก่ารรบัรองอตุสาหกรรมสเีขียวอย่างเป็นระบบ 

ด้วยการทวนสอบและตรวจประเมินผลการด�าเนินการของสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม 

การตรวจประเมิน จ�านวน ๙๑ โรงงาน 

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพ 
ได้น�าวิธกีารเพ่ิมประสทิธภิาพ
การผลติและป้องกนัมลพิษไปปฏบิตัิ
โดยสามารถประหยดัค่าใช้จ่าย 
๑๘.๔๐ ล้านบาทต่อปี

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๘)	 ดำำเนินโครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดำการคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม	

เพื่อลดำการเกิดำฝุุ่�นละอองขนาดำไม่เกิน	 ๒.๕	 ไมครอน	 (PM2.5) โดยพัฒนาระบบการรายงานและฐานข้อมูล 

ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย

มลพิษภาคอุตสาหกรรม และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลรายงานมลพิษทางน้ำ อากาศ ดิน การจัดการสิ่งปฏิกูล 

หรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ การเกบ็รกัษาสารเคมแีละวตัถอุนัตราย และฐานขอ้มลูโรงงานเพ่ือนำมาประมวลผลในการจดัทำ 

ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลือ่นย้ายมลพษิของภาคอตุสาหกรรมในแต่ละพืน้ท่ี และจดัทำมาตรการลดการเกิดฝุน่ PM2.5 

   (๙) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ	 (Bioeconomy:	 Non-food) เพื่อสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  

โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

    (๙.๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีใช้อ้อย 

หรือน้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบในการผลิต จำนวน ๑๑ ผลิตภัณฑ์ เช่น  

ถุงบรรจุผักและผลไม้ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ซองบรรจุน้ำตาล 

เคลือบพลาสติกชีวภาพ ยูเอสบีแฟลตไดร์ฟ สบู่เหลว ซองไปรษณีย ์

พลาสติกชีวภาพ และผ้าปูรองเตียงใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีสมบัติยับยั้ง 

แบคทีเรียและย่อยสลายได้ 

    (๙.๒) ส่งเสริมให้สถานประกอบการนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพไปผลิตในเชิงพาณิชย์ 

และมีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถุงบรรจุผักและผลไม้ผลิตจาก 

พลาสติกชีวภาพ ซองบรรจุน้ำตาลเคลือบพลาสติกชีวภาพ ซองน้ำตาลทรายจากพลาสติกชีวภาพ และวัสด ุ

กระจายกลิ่นหอมปรับอากาศ 

   (๑๐) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่โซเดีำยมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหินเพ่ือรองรับ	

อุตสาหกรรมศักยภาพ โดยสำรวจและเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยท่ีจังหวัดสกลนครและอุดรธานี รวมท้ังศึกษา  

วิจัยและทดลองเทคโนโลยีการนำแร่ โลหะ และวัตถุดิบทดแทนมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ 

สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการนำแร่/โลหะ/วัตถุดิบทดแทน 

มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในระดับโรงงานต้นแบบและทดสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

   (๑๑) ส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Design	 for	 Circular	

Economy)	 เพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

กับการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ ราย มีสถานประกอบการ 

ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๖ ราย โดยอยู่ระหว่างให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์) กระบวนการผลิต และการเลือกใช้วัตถุดิบ โดยมีแผน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน ๕ ต้นแบบ ได้แก่ (๑) การใช้ Modular Design ในการออกแบบผลิตภัณฑ ์

เพื่อลดการใช้วัสดุและสารเคมี และสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  

(๒) การหมุนเวียนการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วมารีไซเคิลกลับไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต 

เป็นส่วนประกอบของบรรจภุณัฑ์ใหม่ (๓) การปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่ลดความสญูเสยีท่ีเกดิข้ึนและการหาแนวทาง 

ในการจัดการผลพลอยไดท้ีไ่ดจ้ากกระบวนการผลติ (๔) การหาแนวทางในการนำพลาสตกิรีไซเคลิทีผ่่านการใช้งานแล้ว 
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จากผู้บริโภค (Post-Consumer Recycled Resin: PCR) มาใช้ทดแทนพลาสติกรีไซเคิลที่เหลือทิ้งหรือสูญเสีย 

ระหวา่งกระบวนการผลติในภาคอตุสาหกรรม (Post-Industrial Recycled: PIR) ในกระบวนการผลติช้ินสว่นยานยนต์ 

เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และ (๕) การหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณสมบัต ิ

ด้านความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

    (๑๒) พัฒนาต้นแบบการจัดำการ	

แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานแล้วเพื่อนำกลับมา	

ใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน ได้ดำเนินการศึกษา 

และรวบรวมข้อมูลการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า 

ใช้งานแล้วในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว โดยขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 

คัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า 

ใช้งานแล้วเพื่อนำไปใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานใหม่ 

ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อนำกลับมาใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน โดยมีแผนการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ�านวน ๓ ต้นแบบ ได้แก่ รถกอล์ฟไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องส�ารองไฟฟ้า 

   (๑๓) ดำ�าเนนิโครงการพัฒนาอตุสาหกรรมคาร์บอนต�า่ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		

(Eastern Economic Corridor: EEC) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า มีโรงงานเข้าร่วมเป็นต้นแบบ  

จ�านวน ๑๔ แห่ง นอกจากน้ี มแีพลตฟอร์มการซ้ือขายแลกเปลีย่นของเสยีและของเหลอืใช้ระหว่างอตุสาหกรรมในพืน้ที่

  ๒.๑.๒	 ดำ ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า	

ระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดำับอุตสาหกรรมอาหาร	

(Street	Food	Mobile)	ใหไ้ด้มาตรฐานทัง้ดา้นคณุภาพ 

และความปลอดภยั รวมทัง้สง่เสรมิใหเ้กดิภาพลกัษณท์ีด่ี 

ต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ  

โดยจดัระเบยีบผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยใหข้ายอาหารรมิทาง 

ให้ถกูสุขลักษณะ ไม่ปล่อยน้ำเสีย ควนัไม่ส่งกลิน่ ลดมลพิษ  

และสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ โดยได้มีการนำเสนอ 

นวตักรรม “รถเขน็รกัษ์โลก” ให้กบัผูป้ระกอบการสตรทีฟูด้ 

ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เพื่อเป็นการยกระดับสตรีทฟู้ด 

บริเวณถนนเยาวราชให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ประกอบการสั่งจอง 

รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกแล้ว จำนวน ๑๐๖ คัน 

  ๒.๑.๓	 ดำ�าเนินโครงการขับเคลื่อนประเทศไทยดำ้วยโมเดำลเศรษฐกิจ	 BCG	 โดำยใช้วิทยาศาสตร	์	

เทคโนโลย	ีและนวตักรรม เพ่ือเสริมสร้างจดุแข็งของประเทศไทย โดยการสร้างมูลค่าเพิม่ การพัฒนาผลติภณัฑ์มลูค่าสูง  

การนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และการแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน 

ภายใตแ้ผนการขบัเคลือ่นโครงการปฏบิตักิารเรง่รดั (Quick Win Project) เพือ่สรา้งความมัน่คงทางสขุภาพดว้ยการเพิม่ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ 

ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ดังนี้ 

แผนพัฒนาผลติภณัฑ์ต้นแบบ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าส�าหรบั 
รถกอล์ฟไฟฟ้า  
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า 
และเครื่องส�ารองไฟฟ้า

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๑) สง่เสริมเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสูค่วามมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยืน  

โดยพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สำหรับประเมินความสมบูรณ์ 

และความเสียหายของการถูกกัดเซาะชายฝั่ง โดยน�าร่องใน ๕ พื้นที่ ได้แก่ ชายหาดเขาหลัก-บางเนียง จังหวัดพังงา  

ชายหาดชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ชายหาดสวนสน จังหวัดระยอง และชายหาด 

บ้านทุ่งประดู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   (๒) ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย โดยสร้างฐานข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง  

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

   (๓) ด�าเนินกจิกรรม Smart Micro Grid เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องคนในชมุชน 

ให้ดีขึน้และมคีวามมัน่คงทางพลงังานทีส่ามารถพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยการสนบัสนุนนวตักรรมการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างกัน  

(Peer to Peer)  

   (๔) สร้างแพลตฟอร์มการผลิตอาหารฟังก์ชัน (Functional Food) และส่วนผสม 

เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) ในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เช่น  

พัฒนาสารสกัดกระชายด�ามาตรฐาน พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นมผงเสริมกรดไขมันจ�าเป็นในกลุ่ม Omega-3  

หรือ DHA (Docosahexaenoic Acid) และพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะเคี้ยวและกลืนลำบาก 

   (๕) ผลติยาตา้นไวรสั โดยพฒันาหลกัสตูรและแพลตฟอรม์ e-Learning เพือ่พฒันาทกัษะเดมิ  

(Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) บุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตสารออกฤทธิ�ทางเภสัช 

ในเชิงพาณิชย์ โดยนำร่องในกลุ่มยาที่มีฤทธิ�ต้านเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-๒ (SARS-CoV-2) 

   (๖) ขยายผลโครงการ Green Industry เพือ่ยกระดับผูป้ระกอบการกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร 

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

   (๗) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยพัฒนาเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยน 

จาก “ผูซ้ื้อเมล็ดพันธุ์” เป็น “ผู้ผลิตและ/หรือจ�าหน่ายเมล็ดพนัธุ์” และพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลย ี

นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ 

ในการยกระดบัผลผลติเกษตร โดยด�าเนินการใน ๔ จังหวดัน�าร่อง ได้แก่ จงัหวดัล�าปาง เชยีงราย อดุรธาน ีและนครพนม 

   (๘) ยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmers)  

จ�านวน ๓๕๐ ราย บ่มเพาะด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับเป็น Smart New Gen  

และคดัเลอืกเกษตรกรทีม่ผีลงานธรุกจิเกษตรทีโ่ดดเด่น ผลติภณัฑ์และบรกิารอยูใ่นห่วงโซ่ BCG และสร้างผลกระทบ 

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๒๐ คน ให้เป็น Top Smart New Gen 

	 ๒.๒	 การพฒันาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก		

โดำยมีการดำ�าเนินงาน	ดำังนี้

   ๒.๒.๑	 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม	

ด้ำวยหุน่ยนต์ระบบอตัโนมัตแิละดำจิทิลั โดยให้คำปรกึษาแนะนำ 

แก่ผูป้ระกอบการเพ่ือพฒันาต้นแบบและปรบัปรงุประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

จำนวน ๘๘ ต้นแบบ และใ ห้คำปรึกษาแนะนำ 

เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการและสถานประกอบการ 

มคีวามสามารถในการปรบัปรงุกระบวนการผลติด้วยเทคโนโลยี 

หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล จำนวน ๑๐๐ กิจการ  
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  ๒.๒.๒	 ผลักดัำนการพัฒนา	 Smart	 Mine ดังนี้ (๑) ถ่ายทอดำความรู ้ด้านอุตสาหกรรม ๔.๐  

และประเมินความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ของสถานประกอบการเหมืองแร่ (๒) ให้ค�าปรึกษา	

เพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่ และติดตามผลการด�าเนินงานในพื้นท่ีจังหวัดก�าแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์  

เลย ชลบุรี สระบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี และระนอง (๓) ฝุ่ึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	

เพ่ือส่งเสรมิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทัิลและข้อมลูเพือ่เพิม่ผลติภาพในงานเหมืองแร่ และ (๔) พัฒนาต้นแบบอปุกรณ์	

และระบบรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับ Smart Mine ได้แก่ การจัดท�าต้นแบบด้านการวิเคราะห์ 

และรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรมระบบรายงานอัจฉริยะ การสร้างต้นแบบการติดตามการท�างานของรถขุด  

และการสร้างต้นแบบการควบคุมเครื่องโม่หินอัตโนมัติ 

  ๒.๒.๓	 พัฒนาและยกระดัำบสถานประกอบการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเข้าสู ่อุตสาหกรรม	 ๔.๐  

โดยพัฒนาแนวทางและระบบประเมนิความพร้อม ประชมุระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการประเมนิหลกัเกณฑ์  

ตัวชี้วัดและแบบฟอร์มการประเมินความพร้อม จัดท�าระบบการประเมินความพร้อมในรูปแบบออนไลน์  

และตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ให้กับอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

  	 ๒.๒.๔	 ดำำเนนิโครงการสนบัสนนุการพฒันา	

เทคโนโลยแีละนวตักรรม	(Innovation	and	Technology		

Assistance	 Program:	 ITAP)  เพื่อช่วยเหลือ 

และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำเทคโนโลย ี

ไปปรับปรุ งกระบวนการผลิตหรือผลิตสินค้ า ใหม่  

รวมทั้งยกระดับ SMEs โดยได้วินิจฉัยปัญหาและพัฒนา

เทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs แล้ว  

จำนวน ๒๓๗ โครงการ เกิดการสร้างมูลค่าผลกระทบ 

เชิงเศรษฐกิจคิดเป็นกำไร จำนวน ๗๕๐ ล้านบาท  

และก่อ ให้ เกิ ดมู ลค่ าการลงทุนด้ านวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี จำนวน ๒๐๘ ล้านบาท เช่น พัฒนา 

ระบบหุ่นยนตแ์ขนกล เพิม่กำลงัการผลติ แกปั้ญหาแรงงาน 

สามารถเพิ่มกำลังการผลิตของชิ้นงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ 

ยอดขายเติบโตกว่าร้อยละ ๖๐ และลดเวลาการทำงาน 

ของพนักงานลงได้กว่าร้อยละ ๒๓  

  ๒.๒.๕	 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร	เครื่องมือ	และอุปกรณ์	เพื่อเพิ่มขีดำความสามารถ	

ของภาคการผลิตและบริการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบของเครื่องจักร เครื่องมือ  

และอุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานราก  

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั และลดการน�าเข้าเทคโนโลยเีครือ่งจักรกลจากต่างประเทศ ซึง่เป็นการบรูณาการ 

ความร่วมมอื ๓ ภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานของรฐั องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร และสถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน  

โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ (๑) สนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรฯ ต้นแบบระดับอุตสาหกรรม จ�านวน ๑๒ รายการ  

ระดบัชมุชน จ�านวน ๑๒ รายการ และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสร้างเครือ่งจักร เครือ่งมอื และอปุกรณ์ด้วยกระบวนการ 

วศิวกรรม และ (๒) จัดการประกวดสิง่ประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดบัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษา  

ประจ�าภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดล�าปาง อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๒.๒.๖	 ดำำเนินโครงการยกระดำับขีดำความสามารถการแข่งขันของ	 SMEs ไทยในเศรษฐกิจยุคใหม ่

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs น�าเทคโนโลยีไปปรับปรุง 

กระบวนการผลิตหรือผลิตสินค้าใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs จ�านวน ๓๐๑ ราย  

คิดเป็นมูลค่า ๙๖๕ ล้านบาท 

  ๒.๒.๗	 ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยดิีำจทิลั	ข้อมลู	และปัญญาประดิำษฐ์ โดยส่งเสรมิขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยในอตุสาหกรรมดิจทัิลไทยและสนบัสนนุการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทัิล 

มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมี SMEs รายย่อยได้รับการสนับสนุน จ�านวน ๒,๐๐๐ ราย และเกษตรกร 

และวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุน จ�านวน ๑,๘๕๐ ราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า ๔๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้  

มีการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ 

โรงงานขนาดใหญ่ SMEs ร้านค้า ชมุชน รวมถงึเกษตรกร ให้สามารถเข้าถงึบรกิารได้อย่างสะดวกรวดเรว็ โดยปัจจบุนั 

มีเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม จ�านวน ๖๒๐ รายการ และให้บริการประชาชน จ�านวน ๖,๖๕๒ คน

  ๒.๒.๘	 สร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น โดยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัล 

ในระยะเร่ิมต้น (Digital Startup) ให้เติบโต ขยายตลาด เพิม่มูลค่าของบริษทั และสามารถลดต้นทนุ โดยมกีารส่งเสรมิ 

การลงทุน บ่มเพาะ และยกระดับศักยภาพด้านธุรกิจ รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดทางความคิดและน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาดจริง 

  ๒.๒.๙	 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานแรงงานไทย	

และความรับผิดำชอบต่อสังคมดำ้านแรงงาน โดยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย 

และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ให้แก่สถานประกอบกิจการ จ�านวน ๓,๔๘๘ แห่ง สามารถยกระดับ 

คณุภาพชวีติแรงงาน จ�านวน ๒๙๒,๓๕๖ คน และให้สถานประกอบกิจการจดัท�ามาตรฐานแรงงานไทยให้มีการบรหิารจดัการ 

ด้านแรงงานสอดคล้องตามข้อก�าหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท. ๘๐๐๑-๒๕๖๓ จ�านวน ๙๘๗ แห่ง  

 ๒.๓	 การสร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดำความสามารถของผูป้ระกอบการรายใหม่ โดยมีการดำเนินงาน ดงันี้

   ๒.๓.๑	 ดำำเนินโครงการยกระดำับศักยภาพ	SMEs	โดำยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ	(Service		

Provider) มีการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่โดยสนับสนุน 

ผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถพัฒนาตนเอง 

นวตักรรม รวมถึงสนิค้าและบริการเพือ่ให้สามารถ

แข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยมี 

ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการเพิ่มทักษะความรู้

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพทางธุรกิจและการเพิ่ม

ผลิตภาพ จำนวน ๒๕๐ คน และคาดว่าจะเกิด

มูลค่าทางเศรษฐกิจ รวม ๒๕๖.๖๗ ล้านบาท

  ๒.๓.๒	 พัฒนาระบบบรกิารภาครฐั โดยปรบัปรงุและพฒันาฐานข้อมลูวสิาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม  

และรายย่อย (Micro Small and Medium Enterprises: MSME) และระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัส�าหรบั MSME  

ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ MSME  

ในการเข้าถงึระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านการต่ออายุหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบียน 

ให้แก่ MSME ผ่าน www.thaismegp.com โดยมีผู้เข้าใช้บริการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐส�าหรับ MSME แล้ว  

จ�านวนกว่า ๙๓๔,๐๐๐ ครั้ง มีจ�านวนสินค้าและบริการ ๑,๐๗๖,๖๗๑ รายการ โดยสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียน

ผูป้ระกอบการ SME  
๒๕๐ คน
มคีวามรูด้้านการเพ่ิมประสทิธภิาพ 
ทางธรุกจิและการเพ่ิมผลิตภาพ 
เกดิมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
๒๕๖.๖๗ ล้านบาท
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มากที่สุด ๓ ล�าดับแรก ได้แก่ (๑) เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน จ�านวน ๑๙๗,๕๙๓ รายการ (๒) วัสดุ อุปกรณ ์

และวัสดุสิ้นเปลืองส�าหรับเครื่องดนตรี เกม ของเล่น งานศิลปะ งานฝีมือและการศึกษา จ�านวน ๙๘,๘๙๔ รายการ  

และ (๓) บริการด้านการก่อสร้างและบ�ารุงรักษาอาคาร จ�านวน ๘๘,๑๕๕ รายการ 

  ๒.๓.๓	 ให้บริการค�าปรกึษาด้ำานทรัพย์สนิทางปัญญา	ผ่าน	“ศนูย์ให้ค�าปรกึษาด้ำานทรัพย์สินทางปัญญา”		

(Intellectual	 Property	 Advisory	 Center:	 IPAC) โดยสร ้างความตระหนักถึงความส�าคัญ 

และความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัทรพัย์สนิทางปัญญาให้แก่ผูป้ระกอบการ นกัประดษิฐ์ และนกัวจิยั เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  

นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ โดยมผีูเ้ข้าใช้บรกิาร IPAC แล้ว จ�านวนกว่า ๘,๕๐๐ ครัง้    

 ๒.๔	 การพฒันาระบบและกลไกภาครฐัและสภาพแวดำล้อมให้มปีระสทิธภิาพในการสนบัสนนุผูป้ระกอบการ	

  ๒.๔.๑	 พัฒนาระบบการให ้บริการของหน ่วยงานของรัฐเพื่อปรับปรุงสภาพแวดำล ้อม	

ส�าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการภาครัฐตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป 

ของธนาคารโลกผ่านการพฒันาระบบบรกิารแบบดจิทิลั การปรบัแก้กฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรค และการปรบัลดระยะเวลา 

ติดต่อราชการ ควบคู่กับการพัฒนาตามแนวทางการประเมินใหม่ของธนาคารโลก ซึ่งเป็นการประเมินบรรยากาศ 

ของการด�าเนินธรุกจิและการลงทนุ (Business Enabling Environment: BEE) ทีข่ยายขอบเขตการประเมนิกว้างขวาง 

มากขึ้น เช่น ด้านบริการทางการเงินเพื่อประเมินระบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้านแรงงานเพื่อประเมิน 

ตลาดแรงงาน การจ้างงาน และการคุ้มครองแรงงาน และด้านการแข่งขันทางการตลาดเพื่อประเมินการส่งเสริม 

การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท�าแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ตามแนวทาง BEE เพ่ือยกระดับการพัฒนาสภาพแวดล้อมส�าหรบัการประกอบธรุกจิ และเตรยีมการรองรับการประเมนิ 

จากธนาคารโลก 

  ๒.๔.๒	 พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดำิจิทัลระหว่างประเทศของประเทศไทย	 (Thailand	National		

Digital	 Trade	 Platform:	 NDTP) โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนการ 

ด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายของกระบวนการน�าเข้า-ส่งออก  

ระหว่างระบบ National Single Window (NSW) ระบบ ASEAN Single Window (ASW) และระบบแพลตฟอร์ม 

การค้าดจิทิลัของต่างประเทศ รวมถงึเชือ่มโยงผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนท้ังภาคการประกันภยั ภาคการเงนิการธนาคาร  

ภาคผู ้ประกอบการน�าเข้า-ส่งออก และภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัสูง ทำให้ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งกรอกข้อมูลซ้ำ 

ในขั้นตอนต่าง ๆ  ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ 

ต้นแบบของแพลตฟอร์ม NDTP กบัแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศ  

The Networked Trade Platform (NTP) สาธารณรัฐสิงคโปร์  

และ TradeWaltz ประเทศญี่ปุ่น โดยจะนำเสนอผลการทดสอบ 

ระบบดังกล่าวให้กับประเทศคู่ค้าในเวทีการประชุมเอเปค 

ในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๕ เพ่ือแสดงฟงักช์นัและขดีความสามารถ 

ในการท�างานและเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความเห็น ตลอดจนหารือถึงกรอบความร่วมมือในการพัฒนา 

เชือ่มโยงระบบระหว่างประเทศ และผลกัดนัให้เกิดการขยายผลการพฒันาทีเ่ชือ่มโยงกนัทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 

ในระยะต่อไป ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น�าของภูมิภาคในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและของโลก 

เชื่อมโยงข้อมูล
และกระบวนการ 
การค้าระหว่างประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ทั้งน้ี การขับเคล่ือนการให้บริการแพลตฟอร์ม NDTP จะดำเนินการในรูปแบบการร่วมทุน 

ระหวา่งภาครฐัและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) โดยใหภ้าคเอกชนท่ีมคีวามชำนาญในการบรหิารจดัการ 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขนาดใหญ่เป็นกลไกหลกัในการให้บรกิารเชงิรกุเพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการบรหิารจดัการ  

และรัฐบาลจะสนับสนุนเชิงนโยบายและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมาใช้ระบบต่อไป

๓.	 การพัฒนาภาคเกษตร

	 ๓.๑	 การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายไดำ้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสำคัญ

   ๓.๑.๑	 มาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคาข้าว	ปีการผลิต	๒๕๖๔/๖๕	

   (๑) ด�าเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 

๓๐๙,๒๔๐ ราย กู้แล้ว ๑๙,๗๔๖.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นข้าวเปลือก ๑.๙๖๘ ล้านตัน

   (๒) ด�าเนินโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  

โดยจ่ายเงินกู้ให้เกษตรกรแล้ว จ�านวน ๖,๒๕๐.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นข้าวเปลือก ๐.๖๒๑ ล้านตัน 

   (๓) ด�าเนินโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก มีผู้เข้าร่วม 

โครงการฯ ๒๑๓ ราย จาก ๔๖ จังหวัด โรงสีเก็บสต็อกแล้ว ๒.๖๙๕ ล้านตัน

  ๓.๑.๒	 มาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดำเลี้ยงสัตว์	ปีการผลิต	๒๕๖๔/๖๕	

   (๑) ดำเนินโครงการสินเชื่ อ เพื่ อรวบรวมข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์และสร้างมูลค่า เพิ่ม 

โดยสถาบนัเกษตรกร ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงนิกู้ให้สถาบันเกษตรกรแล้ว ๖ สญัญา  

วงเงิน ๔๙.๑๐ ล้านบาท

   (๒) ด�าเนินโครงการชดเชยดอกเบ้ียในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อนุมัติผู้เข้าร่วม 

โครงการฯ จ�านวน ๒๙ ราย ใน ๑๓ จังหวัด และมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการชดเชยดอกเบี้ย จ�านวน ๒๓ ราย  

ใน ๑๑ จังหวัด 

  ๓.๑.๓	 มาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคามันส�าปะหลัง	ปีการผลิต	๒๕๖๔/๖๕

   (๑) ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส�าปะหลัง โดย ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู ้

ให้เกษตรกรแล้ว จำนวน ๑,๙๖๓ สัญญา จำนวนเงิน ๓๓๔.๐๙ ล้านบาท 

   (๒) ดำเนนิโครงการสินเชือ่เพือ่รวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลคา่เพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร  

ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกรแล้ว จำนวน ๑๑ สัญญา วงเงิน ๑๒๙.๗๐ ล้านบาท 

  ๓.๑.๔	 มาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน ปี	 ๒๕๖๔ โดยผลักดันการส่งออก 

น�้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๕๖๕ จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ ตัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ กรอบวงเงิน 

ด�าเนินการ ๓๐๙ ล้านบาท 
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 ๓.๒	 การลดำต้นทนุและเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติทีเ่หมาะสมและไม่ก่อให้เกดิำภาระทางการเงนิการคลงัของภาครัฐ	

  ๓.๒.๑	 ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	ปัจจัยการผลิต	

    (๑) ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี จ�านวน ๘๐๔,๗๒๔ ต้น 

   (๒) ผลติพชืและปัจจัยการผลติ ได้แก่ พืชไร่ ๑๕ ชนิด พืชสวน ๕๖ ชนิด ปัจจัยการผลิต  

๒๐ ชนิด โดยกระจายไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้ว ร้อยละ ๗๕.๑๐ ของผลผลิต

   (๓) ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์เพื่อรับรองมาตรฐานและออกใบรับรอง จำนวน ๑,๒๗๐ ตัวอย่าง 

   (๔) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี จำนวน ๑๓ ชนิดพันธุ์ โดยผลิตพันธุ์หลัก ๘,๓๐๐ ตัว 

เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ จำนวน ๘๑๘,๑๑๐ ตัว    

   (๕) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีและผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนาบ�ารุงพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ  

และกระจายให้กับเกษตรกรน�าไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ จ�านวน ๘๑๒,๔๖๓ ตัว 

  ๓.๒.๒	 พัฒนาทรัพยากรดำิน	

   (๑) ปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพดนิตามปัญหาดนิเปร้ียว ดนิกรด และดนิเค็ม จ�านวน ๙๘,๒๐๕ ไร่

   (๒)  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยส่งเสริมการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดิน 

และน้ำทั้งวิธีกลและวิธีพืช จำนวน ๖๐๖,๔๔๓.๕๐ ไร่

    (๓) เพิม่ประสทิธภิาพการใช้ประโยชน์ทีด่นิ  

โดยพัฒนาพ้ืนที่ทุ่งสัมฤทธิ�และเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิ 

มาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมท้ัง 

เ พ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมอินทรีย์และพืชหลังนา 

เพ่ือการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จำนวน ๗,๑๙๗ ไร่  

รวมถึงปรับรูปที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

ชุมชนนำร่องพะเยาโมเดล และสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที ่

ใหส้ามารถใช้ประโยชนอ์ยา่งมีประสทิธภิาพเพือ่ทำการเกษตร 

และเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี จำนวน ๑,๔๐๐ ไร่ 

   (๔) พัฒนาที่ดินในพื้นท่ีเฉพาะ เช่น พื้นท่ีลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  

พรุโต๊ะแดง ทุ่งรังสิต และทุ่งมหาราช รวม ๙,๘๕๖ ไร่ 

   (๕)  จดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ ฟืน้ฟแูละปรบัปรงุบำรุงดนิในพืน้ท่ีลุม่นำ้ จำนวน ๑๒ แห่ง  

รวมจ�านวน ๓,๗๒๐ ไร่

   (๖) จัดท�าฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดินและทรัพยากรดิน และปรับปรุงแผนการใช้ที่ดิน 

ระดับต�าบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ�านวน ๖๖ ต�าบล 

    (๗)  สร้างความตระหนกัในการรกัษาทรพัยากรดนิ โดยส่งเสริมการแลกเปลีย่นความรูเ้พือ่เผยแพร่ 

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป เช่น การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 

ผู้ ถือบัตรดินดี ให้สามารถพัฒนาที่ดินของตนเองให้มี 

ความอดุมสมบรูณเ์พิม่ข้ึน จำนวน ๓๖,๐๐๐ ราย การวเิคราะหด์นิ  

น้ำ พืช เพื่อจะได้ปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน ๔๘,๖๐๔ ตัวอย่าง 

การถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสาเพื่อปรับปรุงจุดเรียนรู ้

ด้านการพัฒนาดิน จำนวน ๓๕,๗๖๖ ราย และการสนับสนุน

การใช้สารอินทรียล์ดสารเคมีทางการเกษตรได้ ๔๓๕,๗๒๐ ราย 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๘) พัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดินและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

  ๓.๒.๓	 พัฒนาแหล่งน�้า	

   (๑) ก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้า 

ในสภาวะภัยแล้งหรือฤดูฝนทิ้งช่วง จ�านวน ๓๗,๐๘๖ บ่อ

   (๒) สง่เสริมการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้นำ้ในระดับไร่นา โดยถ่ายทอดความรูแ้บบมีสว่นร่วม

หลักสูตรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกรในแปลงเรียนรู้ จำนวน ๒,๖๐๐ ราย

  ๓.๒.๔	 ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	

    (๑)  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตร 

แบบแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกร โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ  

การตลาด การบริหารจัดการกลุม่ การลดต้นทุน การเพิม่ผลผลิต  

และการเชื่อมโยงตลาด ส่งผลให้มีพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่  

รวมจำนวน ๒,๓๑๓ แปลง

   (๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้บริหารจัดการ

ผลิตข้าว การเชื่อมโยงตลาด จำนวน ๔๕๘ แปลง

   (๓)  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าแบบแปลงใหญ่  

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น�้าในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๑,๕๐๖ ราย  

และยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม จ�านวน ๒๙๖ ราย 

   (๔)  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ จำนวน ๑๔ แปลง 

   (๕)  พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๕๓,๕๙๑ ไร่

   (๖)  พฒันาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพืน้ทีเ่ขตปฏิรปูทีดิ่น จำนวน ๔๐ แปลง

    (๗)  พฒันาการผลิตเข้าสูร่ะบบมาตรฐาน  

โดยพัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน 

การปฏบิตัทิางการเกษตรทีดี่ (Good Agriculture Practices: GAP)  

จำนวน ๕๐๒ ราย พฒันาทีป่รกึษาเกษตรกร เทคนคิการเปน็ผูต้รวจ 

ประเมินภายใต้โครงการ Q อาสา จำนวน ๕๘๐ ราย  

พัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ และผู้ปฏิบัติงานให้มีการจัดการและก�ากับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม ้

ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และพัฒนาระบบการรับรอง 

ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่โดยการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ จ�านวน ๑๐๐ ราย 

   (๘)  พัฒนาความรู้ด้านการจัดท�าบัญชีต้นทุนรายอาชีพ จ�านวน ๑๕,๗๐๒ ราย 

  ๓.๒.๕	 ธนาคารสนิค้าเกษตร รฐับาลได้จดัให้มธีนาคารปุ๋ยอนิทรย์ี จ�านวน ๗๖ แห่ง ธนาคารสนิค้าเกษตร 

ด้านการประมงแห่งใหม่ จ�านวน ๒๐ แห่ง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จ�านวน ๑๕ แห่ง และธนาคารหม่อนไหม 

แบบครบวงจร จ�านวน ๒ แห่ง 

พัฒนาทีป่รึกษาเกษตรกร
“โครงการ Q อาสา” 
๕๘๐ ราย
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  ๓.๒.๖	 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร	

   (๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท้ังในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม  

โดยถา่ยทอดความรูด้า้นการใชเ้ทคโนโลย ีการแปรรปู และการเพิม่มลูคา่สนิคา้ ใหแ้กเ่กษตรกร จำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย 

   (๒)  ส่งเสรมิการปลกูพชืหลากหลายฤดนูาปรงั โดยพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิค้าเกษตร 

จัดทำแปลงเรียนรู้ ขยายผลปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่นาปรังให้แก่เกษตรกร จำนวน ๖,๕๗๒ ราย

   (๓)  ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยผลิตพ่อพันธุ์โคนมและสร้างพันธุ์โคเนื้อ  

จำนวน ๑๘๒,๖๕๐ ตัว โดยมีการดูแลคุณภาพและจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม

    (๔)  พัฒนา สุ ขภาพสั ต ว์ เ พื่ อ ลดปัญหา 

สัตว์ป่วยหรือตาย จำนวน ๑๒.๙๙ ล้านตัว โดยมีการเฝ้าระวังโรค 

เชิงรุก ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์อุ บัติใหม่และอุบัติ ซ้ำ  

ตลอดจนบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เช่น ควบคุมโรคลัมปีสกิน 

ในโค-กระบือ โดยจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน และเวชภัณฑ์ 

เพื่อการฆ่่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะ

   (๕)  เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิต 

ข้าวครบวงจร โดยสามารถส่งเสริมให้มีพื้นที่การปลูกข้าว จำนวน ๑๑.๔๗ ล้านไร่ และขยายศักยภาพการผลิต 

เมลด็พันธุข้์าว โดยก่อสร้างศนูย์เมลด็พนัธุข้์าว (ต่อเนือ่ง) จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศนูย์เมลด็พนัธุข้์าวชัยภมิูและศนูย์เมลด็พนัธุ์ 

ขา้วสพุรรณบรุ ีนอกจากนี ้พฒันาเครอืขา่ยการผลติและกระจายเมลด็พนัธุข์า้ว รวมทัง้ตรวจตดิตามรา้นคา้เพือ่ตอ่อายุ

ใบรับรองร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop) จำนวน ๑๖๔ ร้านค้า รวมถึงพัฒนา

เทคโนโลยีในการประเมินลักษณะทางการเกษตรของข้าวและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในข้าว จำนวน ๒ วิธี 

ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในตัวอย่างข้าวและดิน และการตรวจวิเคราะห์ความหอมในข้าว 

  ๓.๒.๗	 ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดำการดำ้านการเกษตร

    (๑) ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน จำนวน ๔.๗๖ ล้านครัวเรือน โดยม ี

การเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกองค์กรให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

   (๒)  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง  

เพือ่พฒันาคุณภาพและสวัสดิการเกษตรกร จำนวน ๑.๔๘ ล้านราย

   (๓)  จัดท�าสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร  

๖ กิจกรรม ด�าเนินการร้อยละ ๗๘.๑๐ พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการ 

ทางการเกษตร และพฒันาศกัยภาพการตดิตามและวเิคราะห์ภยัพบิตัทิางการเกษตร ด�าเนนิการร้อยละ ๑๕ และประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๔๕

   (๔)  พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว จ�านวน ๔๖ ครั้ง 

   (๕)  พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อม 

ในการถ่ายทอดความรู้ จ�านวน ๒,๘๑๘ ราย 

  ๓.๒.๘	 ขับเคลื่อนงานวิจัย

   (๑) ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว จำนวน ๒ พันธุ์ มีผลดำเนินการ

ร้อยละ ๖๘.๕๔

   (๒) ขบัเคลือ่นผลงานวจิยัสูก่ารใชป้ระโยชนโ์ดยถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติพชื  

จำนวน ๖,๒๙๔ ราย

ขึ้ำนทะเบยีนและปรบัปรงุ
ทะเบยีนเกษตรกร
๔.๗๖ ล้านครัวเรือน 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๓.๒.๙	 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดำความสามารถการแข่งขันของประเทศ  

สนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ในการปรับโครงสร้างการผลิต 

ภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร  

รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพ ด�าเนินการร้อยละ ๒๔.๒๙

 ๓.๓		 การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่	

  ๓.๓.๑	 พฒันาเกษตรกรปราดำเปรือ่ง	(Smart	Farmer)

   (๑)  อบรมและพัฒนาเกษตรกรให้ เป็น 

Young Smart Farmer และพัฒนาให้เป็น Smart Farmer  

จำนวน ๑๑,๖๙๕ ราย

   (๒)  พฒันา Smart Farmer สูผู่ป้ระกอบการ 

เกษตรชั้นนำ (Agri-biz Idol) และพัฒนากลไกการขับเคลื่อน  

สร้างเครือข่าย และเผยแพร่ผลงานของผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ 

จำนวน ๙๐ ราย

   (๓)  พัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหม สู่ความเป็นมืออาชีพ จำนวน ๖๗๗ ราย

   (๔)  ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งปศสุตัว ์การแปรรปูพฒันาผลติภณัฑป์ศสุตัวใ์หก้บัเกษตรกร 

อาสาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน ๓,๘๕๑ ราย

   (๕)  สร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง จำนวน ๙๙๒ ราย

   (๖)  สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรม จำนวน ๗๐๐ ราย

   (๗)  พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง จ�านวน ๘๐๐ ราย

   (๘)  พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรเกษตรด้านบญัชสีูก่ารเป็น Smart Farmer จ�านวน ๑,๒๓๐ ราย 

   (๙) บ ่มเพาะเกษตรกรและผู ้ประกอบการเกษตรที่ เป ็น Young Smart Farmer  

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับเป็น Smart New Gen จ�านวน ๓๕๐ ราย 

   (๑๐) คัดเลอืกเกษตรกรทีม่ผีลงานธรุกิจเกษตรท่ีโดดเด่น ผลติภณัฑ์และบรกิารอยูใ่นห่วงโซ่ BCG  

และสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็น Top Smart New Gen จำนวน ๒๐ คน 

  ๓.๓.๒	 พัฒนาเกษตรกร	

    (๑)  ถา่ยทอดเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร  

ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร จำนวน ๑๑,๑๕๐ ราย  

โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  

กา รแปร รู ปทา งก า ร เ กษตรที่ ป ลอด ภั ย  

การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรแกนนำ  

และผู้ประกอบการบริหารระบบงานเกษตรอัจฉริยะ เช่น เทคโนโลยีการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคพืช 

และแมลงศตัรูพชืทางการเกษตร เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดนิและจัดการธาตอุาหารในการผลิตพืช และเทคโนโลยี 

การผลิตถั่วเขียวคุณภาพดี ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนแล้ว จำนวน ๔๐ ชุมชน ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่  

จังหวัดลำปาง น่าน กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ท้ังน้ี การถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกและการบริหารจัดการ 

แบบครบวงจรก่อให้เกิดรายได้ ๑๐,๒๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร
๑๑,๑๕๐ ราย ๔๐ ชุมชน
ก่อให้เกิดรายได้
๑๐,๒๐๐ บาท/ครวัเรือน/เดอืน
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   (๒) ผลักดันการใช้ BCG Model ขับเคลื่อนชุมชนให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจร 

เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรม 

ลุ่มน�้าโขง (BCG-Naga Belt Road) ในพื้นที่น�าร่อง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล�าปาง เชียงราย อุดรธานี และนครพนม  

โดยพฒันาเกษตรกรให้ปรบัเปลีย่นจาก “ผูซ้ือ้เมลด็พนัธุ”์ เป็น “ผูผ้ลติและ/หรอืจ�าหน่ายเมลด็พนัธุ”์ และพฒันาชมุชน 

นวัตกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว 

	 ๓.๔	 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

  ๓.๔.๑	 ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

   (๑) ผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนและวัสดุ

ย้อมสี จำนวน ๑๒,๕๑๒ ราย 

   (๒) อนุ รั กษ์ และ คุ้มครองหม่อนไหม  

โดยยกระดบัและพฒันาคณุภาพมาตรฐานหมอ่น จำนวน ๕๐๓ แปลง  

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานไหม จำนวน ๓๐๕ ราย  

อนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม จำนวน ๒๕ ลวดลาย  

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม  

จำนวน ๑๘ แห่ง และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและใช้ประโยชน์ 

จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี  

จ�านวน ๑๗ แห่ง 

   (๓)  บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม โดยสร้าง 

และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมวัยอ่อน จ�านวน ๕ แห่ง คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ 

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ�านวน ๑ ราย ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านหม่อนไหม จ�านวน ๑๓,๘๗๐ ราย  

และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม จ�านวน ๖๑๗ ราย

   (๔)  ส่งเสรมิเศรษฐกจิและการตลาดหม่อนไหม โดยจดังาน “ตรานกยงูพระราชทาน สบืสาน

ต�านานไหมไทย” ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีการประกวดเส้นไหม พร้อมจ�าหน่าย 

ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

   (๕) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อเนื่องและทั่วถึง ๒๙ แห่ง

   (๖)  พฒันานวตักรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหมอ่นไหมเพือ่เผยแพร่ผลงานวจิยัดา้นหมอ่นไหม 

ที่แล้วเสร็จสู่สาธารณชน ดำเนินการร้อยละ ๕๕

   (๗)  สง่เสรมิและพฒันามลูคา่สนิคา้เกษตรดา้นหมอ่นไหมใหแ้กเ่กษตรกรในภาคอตุสาหกรรม 

จำนวน ๓๑๐ ราย และภาคหตัถกรรม จำนวน ๒๙๕ ราย และยกระดบัและพฒันาคณุภาพมาตรฐานผลติภณัฑ์ผา้ไหมไทย  

(ตรานกยูงพระราชทาน) จ�านวน ๑๖๒,๓๕๗ เมตร

   (๘)  ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสนิค้าเกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถ่ินสูต่ลาดยคุใหม่ด้านหม่อนไหม  

จ�านวน ๓.๕๒๙๖ ล้านบาท

   (๙)  ส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตรตามอตัลกัษณ์และภมูปัิญญาท้องถิน่ โดยการอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารผลติสนิค้าเกษตรตามอตัลกัษณ์และภมูปัิญญาท้องถ่ินทีเ่หมาะสมกบัพืน้ท่ีแก่เกษตรกร จ�านวน ๑,๕๕๐ ราย

   (๑๐) พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  

จ�านวน ๖ จุด 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๑๑) ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองตามอัตลักษณ์พื้นถ่ินครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร การเพิ่มปริมาณพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แท้ และการกระจายพันธุ์ รวมไปถึงการพัฒนา 

ผลติภณัฑแ์ปรรปูดา้นปศสุตัวใ์หไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนสนิคา้เปน็สิง่บง่ช้ีทางภมูศิาสตร ์(Geographical Indications: GI)  

ดา้นปศุสตัว ์และการพัฒนาช่องทางการตลาดสินคา้อตัลกัษณ์พืน้ถ่ินให้มมีลูคา่สงูข้ึนและได้รบัการยอมรับจากผูบ้ริโภค 

   (๑๒) ส่งเสรมิการขึน้ทะเบยีน GI ไทย  

ปัจจุบันมีสินค้า GI ไทย จำนวน ๑๖๑ สินค้า สร้างมูลค่า 

การตลาดกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้จัดทำคำขอ  

GI ไทยที่มีศักยภาพเพื่อขอรับความคุ้มครองในสาธารณรฐั 

ประชาชนจีน จำนวน ๓ สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 

ทุง่กลุารอ้งไห ้สม้โอทบัทมิสยามปากพนงั และมะขามหวาน 

เพชรบูรณ์ และสหภาพยุโรป จำนวน ๑ สินค้า ได้แก่  

ไวน์เขาใหญ่  

  ๓.๔.๒	 ส่งเสริมเกษตรปลอดำภัย

   (๑)  จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน ๑๕ เรื่อง

   (๒)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัย 

สินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน ๓๓๓ เรื่อง

   (๓)  พฒันาศกัยภาพดา้นการมาตรฐาน เชน่ พฒันาศกัยภาพผูต้รวจประเมนิ จำนวน ๓๐๘ ราย  

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินส�าหรับอาจารย์ผู้สอน จ�านวน ๖๒๘ ราย สร้างองค์ความรู้ด้านการมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเกี่ยวข้องให้แก่อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  

และวทิยาลยัประมง จ�านวน ๓๐๐ ราย และส่งเสริมการเช่ือมโยงตลาดสนิค้าเกษตรในรปูแบบออนไลน์ผ่าน DGTFarm  

จ�านวน ๒๒๑ ราย 

   (๔)  จดทะเบียนตรวจสอบรับรอง 

แหล่งผลิตพืชเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ 

คณุภาพ GAP พชื จำนวน ๑๑๒,๓๘๕ แปลง/๘๐,๕๘๑ ราย/ 

๔๘๕,๘๑๔.๓๘ ไ ร่  โดย ผ่านการ รับรอง  จำนวน 

๙๙,๘๔๗ แปลง/๖๙,๗๑๐ ราย/๔๓๕,๖๒๖.๗๘ ไร่  

และตรวจสอบและควบคุมโรงงานผลิตสินค้าเกษตร 

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานรับรองเอกชนให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP  

โดยตรวจรับรองคุณภาพแล้ว จ�านวน ๔๙๑ โรงงาน ผ่านการรับรอง จ�านวน ๒๖๘ โรงงาน

   (๕)  ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช โดยออกใบรับรองและควบคุมก�ากับดูแล 

จ�านวน ๑๑๕,๑๕๖ ตัวอย่าง ตรวจสอบปัจจัยการผลติการน�าเข้า และสนิค้าจากผูจ้�าหน่ายปุ๋ย วตัถุอนัตราย เมลด็พนัธุ์  

จ�านวน ๔๒,๙๑๕ ราย รวบรวมข้อมูลผลการออกใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช  

จ�านวน ๔๕๐,๓๐๘ ฉบับ

   (๖)  ส่ ง เสริมการใช้สารอินทรีย์ 

และลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร จำนวน ๖๗๒,๐๐๐ ไร่  

และส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินค้าเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืช 

และการใช้สารเคมอีย่างถกูต้องแก่เกษตรกร จำนวน ๖,๓๔๙ ราย

ขึ้ำนทะเบยีนสนิค้า GI ไทย
๑๖๑ สินค้า
มลูค่าการตลาด
๔๐,๐๐๐ ล้านบาท

รบัรองแหล่งผลติพืช
๙๙,๘๔๗ แปลง
รบัรองคุณภาพโรงงาน
๒๖๘ โรงงาน

ลดการใช้สารเคมี 
ทางการเกษตร
๖๗๒,๐๐๐ ไร่
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   (๗)  ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จัดอบรม 

ให้แก่เกษตรกรและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน จำนวน ๙,๒๔๐ ไร่

   (๘)  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตร 

ตามระบบมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย

   (๙)  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว จำนวน ๗๕,๒๙๗ แปลง

   (๑๐)  พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน โดยตรวจประเมินฟาร์ม โรงงาน แหล่งผลิต  

สถานแปรรูปสตัว์น�า้เบือ้งต้น จ�านวน ๑๔,๓๔๙ แห่ง ตรวจวเิคราะห์คณุภาพ ปัจจัยการผลติ คณุภาพวตัถุดบิ ผลิตภณัฑ์  

และแหล่งประมง จ�านวน ๕๖,๔๑๕ ตวัอย่าง เฝ้าระวงัโรคสตัว์น�า้เพือ่การส่งออกและในฟาร์ม จ�านวน ๕๓,๑๙๗ ตวัอย่าง  

เฝ้าระวังการลกัลอบน�าเข้าส่งออกสตัว์น�า้และผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ จ�านวน ๖๑,๔๙๒ ครัง้ และออกหนังสอืรบัรอง/ใบรบัรอง/ 

หนังสอือนญุาต/ใบอนญุาตคณุภาพสนิคา้ประมง จำนวน ๔๕๖,๐๓๒ ฉบบั นอกจากนี ้พฒันาระบบคณุภาพการตรวจสอบ 

รับรองสู่มาตรฐานสากล (International Organization for Standardization: ISO) โดยการจัดทำ รักษา  

และขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง จำนวน ๘๐ รายการ

   (๑๑)  ส่งเสรมิและพฒันาการแปรรูปผลติภณัฑ์ประมง โดยถ่ายทอดองค์ความรูด้้านเทคโนโลย ี

อตุสาหกรรม จ�านวน ๑๘๑ ราย ด้านการแปรรปูสตัว์น�า้ จ�านวน ๑๔๐ ราย และพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการแปรรูปสัตว์น�า้  

(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) จ�านวน ๔๑ ราย

   (๑๒) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 

๕๙,๑๖๖ แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จำนวน ๒๒๙,๔๓๘ ตัวอย่าง

   (๑๓)  พฒันาและสง่เสรมิอตุสาหกรรมฮาลาลดา้นปศสุตัว ์โดยตรวจประเมนิสถานประกอบการ 

ด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล จำนวน ๒๖๖ แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 

ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๖๕๗ ตัวอย่าง 

   (๑๔) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๕๔ แห่ง  

มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย จำนวน ๙๖๖ ราย

   (๑๕) พฒันาและส่งเสรมิอาชพีแก่เกษตรกรบนฐานความรูแ้ละเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมบนพืน้ท่ีสงู  

จำนวน ๑๓,๔๔๐ ราย 

  ๓.๔.๓	 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

   (๑)  ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน ๕๔ แห่ง รวมจำนวน ๘๔๖,๒๗๕.๑๕ ไร่  

โดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกร จำนวน ๑๖,๙๓๒ ราย

   (๒)  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

จำนวน ๕,๐๐๐ ราย

   (๓)  พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์ 

จำนวน ๑,๒๐๐ ราย

   (๔)  พัฒนาเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าวอินทรีย์ จำนวน ๓๖๒ ราย  

และตรวจประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสินค้า 

เกษตรอินทรีย์ และระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 จำนวน ๑๖๙ ราย

   (๕)  ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย 

ผูผ้ลติปศสุตัว์อนิทรย์ี โดยสามารถปรบัเปลีย่นรูปแบบการเลีย้งสตัว์เข้าสูร่ะบบการผลติปศสุตัว์อนิทรย์ีพฒันาตลาดสเีขยีว  

จ�านวน ๕๖ ราย และมีพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจรับรอง จ�านวน ๓๔๐.๘๗ ไร่

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๖) ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช จ�านวน ๔,๓๒๓ แปลง/๒๒,๗๓๓.๙๓ ไร่ ผ่านการรับรอง  

จ�านวน ๓,๑๒๐ แปลง/๑๗,๔๔๕.๑๐ ไร่ และตรวจโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ จ�านวน ๔๓ โรงงาน ผ่านการรับรอง  

จ�านวน ๔๐ โรงงาน

   (๗) ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์เพื่อให ้

เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายและเพิม่รายได้ โดยจัดงานแสดง 

และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในระดับประเทศและเชื่อมโยง 

ตลาดต่อยอดสินค้าเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัยในเชิงพาณิชย์ 

ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์รวมทั้งจำหน่ายสินค้า 

ของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๒๒ แห่ง ใน ๑๙ จังหวัด  

เกดิมลูคา่การจำหน่ายและเจรจาธุรกจิสนิค้าอนิทรียร์วมทัง้สิน้  

๒๒๑.๑๖ ล้านบาท

  ๓.๔.๔	 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีีใหม่

   (๑)  รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นเครือข่าย 

เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรต้นแบบและสมาชิก 

เครือข่าย จำนวน ๓๒,๓๓๓ ราย

   (๒)  ส่ ง เ ส ริ ม เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ 

ด้านการประมง โดยพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 

จำนวน ๘,๕๙๕ ราย และสนับสนนุปจัจยัการผลติ ๕,๕๔๐ ราย

   (๓)  จัดทำจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม ่

ด้านหม่อนไหม โดยส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร 

และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน ๕๘๔ ราย

   (๔)  ถ่ายทอดความรู้ให้ชาวนาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ จ�านวน ๕๘๔ ราย

   (๕)  สง่เสริมเกษตรกรให้ทำเกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหมแ่ละอบรมถ่ายทอดองค์ความรู ้

ให้แก่เกษตรกร ดำเนินการร้อยละ ๙๐.๓๐ 

  ๓.๔.๕	 ส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

   (๑)  บรหิารความหลากหลายทางชีวภาพ  

โดยอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ แมลงไว้ใช้ประโยชน์ 

ในด้านการศกึษาวจิยัและพฒันาการเกษตร จำนวน ๕๓,๘๔๓ สายพนัธุ์

   (๒)  อนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลาย 

ทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยขึ้นทะเบียน 

พนัธุส์ตัว์ อนรุกัษ์พนัธุพ์ชือาหารสตัว์ และครอบครองเชือ้จลุนิทรย์ี 

ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๗๕๐ สายพันธุ์

   (๓)  สง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสมนุไพร โดยถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติสมนุไพร 

ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์/GAP การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพร การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด 

ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑,๑๑๐ ราย รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ จำนวน ๔๐ แห่ง 

   (๔)  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ โดยถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกร จำนวน ๖๔๐ ราย

จ�าหน่ายสนิค้า
ของหมูบ้่านเกษตรอินทรีย์
๒๒ แห่ง ๑๙ จังหวัด
มลูค่าการจ�าหน่าย
๒๒๑.๑๖ ล้านบาท

อนรุกัษ์พืช จุลนิทรีย์ แมลง
๕๓,๘๔๓ สายพันธุ์
อนรุกัษ์พันธุส์ตัว์
๗๕๐ สายพันธุ์
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  ๓.๔.๖	 ส่งเสริมเกษตรแปรรูป โดยส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

จำนวน ๕๙ แห่ง และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้า 

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) คือ ผลิตภัณฑ์โจ๊กสำเร็จรูป

  ๓.๔.๗	 ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ	

    (๑)  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ต้ น แ บ บ 

เกษตรอจัฉรยิะ โดยจดัทำแปลงเรยีนรู้เทคโนโลยกีารเพิม่ประสทิธภิาพ 

การผลติสนิค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉรยิะ จำนวน ๕ แปลง

   (๒)  จดัทำแปลงเรียนรูท้ีมี่การใช้เทคโนโลยี 

เกษตรอัจฉริยะ ๕ แปลง ๑ โรงเรือน ๖ ชนิดพืช ได้แก่ มะม่วง  

ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน อ้อย และผักเคล 

   (๓)  ส่ ง เ ส ริ มก า ร ใช้ เ ค รื่ อ ง จั ก รกล 

ทางการเกษตร โดยถา่ยทอดเทคโนโลยอีงคค์วามรูใ้หแ้กเ่กษตรกร  

จำนวน ๔,๑๒๙ ราย

   (๔)  สร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน จำนวน ๕ แห่ง 

   (๕)  พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ๒ เทคโนโลยี 

และพัฒนาแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะในการติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว

   (๖)  จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์เพื่อบริหารจัดการแปลงพืชอาหารสัตว ์

และการส�ารองเสบียงสัตว์ จ�านวน ๗ แห่ง สามารถให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จ�านวน ๔,๙๘๓ ราย

   ๓.๔.๘	 พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้า

เกษตรชุมชน	(Farm	Outlet) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย 

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยมี Farm Outlet  

ที่ได้รับการส่งเสริม จำนวน ๖๙ แห่ง ใน ๔๐ จังหวัด เกิดมูลค่า 

การจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนรวมทั้งสิ้น ๒๑๗.๑๖ ล้านบาท 

 ๓.๕	 การดำูแลเกษตรกรผู้มีรายได้ำน้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดิำนทำกิน	 แหล่งเงินทุน	

โครงสร้างพื้นฐาน	และปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ

  ๓.๕.๑	 จดัำสรรทีด่ำนิทำกนิให้แก่คนยากจน	ผู้ยากไร	้และกลุม่เปราะบางทีข่าดำความม่ันคงดำา้นทีด่ำนิทำกนิ		

เขา้ใชป้ระโยชนพ์ืน้ท่ีเพือ่การเกษตร โดยมสีญัญาอนญุาตการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีเ่พือ่การเกษตร ซึง่มกีารดำเนนิการ 

ในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง จำนวน ๖,๙๐๒ ไร่ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีที่ดินเพื่อประกอบอาชีพการเกษตร  

รวมถึงมีการรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เช่น กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่  

กลุ่มเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา และวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงแพะ 

   ๓.๕.๒	 ดำำเนินโครงการธนารักษ์ประชารัฐ  

โดยสำรวจรั ง วั ดจั ดทำแผนที่ ผู้ ค รอบครองที่ ร าชพั สดุ 

และสอบสวนสทิธ ิจำนวน ๑๑,๑๕๐ ราย และจดัใหเ้ชา่เพือ่อยูอ่าศยั 

และเพื่อประกอบการเกษตร จำนวน ๔,๖๓๔ ราย นอกจากนี ้ 

มีการมอบสัญญาเช่าที่ ราชพัสดุ เ พ่ืออยู่อาศัยและทำกิน  

จำนวน ๑,๖๕๓ ราย 

พัฒนา Farm Outlet
๖๙ แห่ง ๔๐ จังหวัด
มลูค่าการจ�าหน่าย
๒๑๗.๑๖ ล้านบาท 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   ๓.๕.๓	 ดำำเนินโครงการสินเชื่อชุมชน	

สร้างไทย ธ.ก.ส. สนับสนนุสนิเชือ่วงเงนิ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  

ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงิน

ประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม  

และผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร เพื่อเป็นค่าลงทุน 

และค่าใช้จ่ายหมนุเวยีนในการดำเนินกิจการ ดอกเบีย้ร้อยละ  

๐.๐๑ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๓ ปี อนุมัติสินเชื่อแล้ว 

๔,๔๘๖ ราย เป็นเงิน ๒๐,๓๙๖ ล้านบาท

   ๓.๕.๔	 ดำ�าเนนิโครงการสนิเช่ือเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้ทีไ่ด้ำรบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดำ	

ของโรคติดำเชื้อไวรัสโคโรนา	 (โควิดำ-๑๙) เพ่ือชดเชยต้นทุนการด�าเนินงานร้อยละ ๒ ของวงเงินสินเช่ืออนุมัติ  

ระยะเวลา ๒ ปี จำนวนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท  

และความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากหนีเ้สยี (Non-Performing  

Loans: NPLs) ร้อยละ ๕๐ ของสินเชื่อที่อนุมัติ

ท้ังหมดจำนวนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 

เป็นจำนวนไม่เกิน ๑๐,๘๐๐ ล้านบาท มีการจ่ายสินเชื่อ

แลว้ ๑,๙๘๐,๔๖๔ ราย เปน็เงนิ ๑๙,๘๐๔.๖๔ ลา้นบาท 

  ๓.๕.๕	 ดำำเนนิมาตรการสินเช่ือสู้ภัย	COVID-19 โดย ธ.ก.ส. สนบัสนนุสนิเช่ือวงเงนิ ๑๐,๐๐๐ ลา้นบาท  

เพื่อเพ่ิมสภาพคล่องชั่วคราวในการด�ารงชีวิตให้แก่เกษตรกรรายย่อย วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ ๐.๓๕ ต่อเดอืน ระยะเวลากู ้๓ ปี ปลอดช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ใน ๖ เดอืนแรก อนมุติัสนิเชือ่  

จ�านวน ๓๓,๒๕๖ ราย เป็นเงิน ๓๓๑ ล้านบาท 

 ๓.๖	 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ได้แจกกล้าไม้ จำนวน ๑๑ ล้านกล้า ได้แก่  

(๑) แจกกล้าไม้ (ไม้บก) ภายใต้ “โครงการส่งสุขปีใหม่ มอบกล้าไม้มีค่าให้ประชาชน” จำนวน ๑๐ ล้านกล้า ๑๐ ชนิด  

เช่น พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล ณ กรมป่าไม้  

และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และ (๒) แจกกล้าไม้ (ไม้ป่าชายเลน) จำนวน ๑ ล้านกล้า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

ในประเทศไทย

 ๓.๗	 การส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายไดำ้เพิ่มขึ้น	ได้ด�าเนินการ ดังนี้

  ๓.๗.๑	 ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

สินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๘,๐๕๒ ราย

  ๓.๗.๒	 พัฒนาอาหารสัตว์ โดยผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ ดีตามมาตรฐาน ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 

อาหารสัตว์ของแต่ละชั้นพันธุ์ และปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดี จำนวน ๓๙,๒๕๐ ตัน และมีเกษตรกร 

ได้รับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) จำนวน ๕๖๖ ราย

  ๓.๗.๓	 เฝุ่้าระวังเชิงรุก	 ควบคุมและป้องกันโรค	 โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสุกร โรคกาฬโรคในม้า และโควิด-๑๙ ในสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยง รวมถึงตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์  

ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุอันตราย และบังคับใช้กฎหมาย 

และระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๑๗๔,๕๐๓ ตัวอย่าง 

อนมุตัสินิเช่ือชุมชนสร้างไทย
๔,๔๘๖ ราย 
๒๐,๓๙๖ ล้านบาท

อนมุตัสินิเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
ให้แก่ผู้ได้รบัผลกระทบโควิด-๑๙
๑.๙๘ ล้านราย เป็นเงิน 
๑๙,๘๐๔.๖๔ ล้านบาท
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  ๓.๗.๔	 คุ้มครองสวัสดำิภาพสัตว์ ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ รวมท้ังจัดตั้ง 

และกำกับดูแลสถานพยาบาลสัตวป์ระจำอำเภอ นอกจากนี ้มกีารให้บรกิารดูแลสุขภาพช้าง จำนวน ๑๓๑,๘๗๒ เชือก 

และบริการผ่าตัดทำหมันสัตว์ จำนวน ๑๗,๔๒๕ เชือก 

 ๓.๘	 การฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทำประมงให้เกิดำความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากร	

ทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

  ๓.๘.๑	 คัดำเลือกชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนประมง จ�านวน ๒๐๐ ชุมชน ๕๐ จังหวัด และจัดสรร 

งบประมาณอุดหนุนให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จ�านวน ๑๕๐ ชุมชน

  ๓.๘.๒	 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร  

จำนวน ๑,๗๓๙ ราย บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๘ แห่ง และจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด 

เทคโนโลยีสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ จำนวน ๑๕ แห่ง 

  ๓.๘.๓	 พฒันาศกัยภาพด้ำานการประมง โดยบรหิารจดัการด้านการประมงและแก้ไขปัญหาด้านการประมง  

๑๐,๒๒๒ ครั้ง เช่น ขุดลอกและกำจัดวัชพืชเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ และสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศด้านการประมง

๔.	 การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว

	 ๔.๑	 การพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว

  ๔.๑.๑	 โครงการพัฒนาและส่งเสริมเนินทรายงาม	(Sand	Dune)	ตำบลปากคลอง	อำเภอปะทิว		

จังหวัดำชุมพร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางชมทิวทัศน์โดยจัดท�าและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่  

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก จัดอบรมบุคลากร และจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

  ๔.๑.๒	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพน้ำพุร้อนจังหวัดำระนอง ได้จัดทำและเผยแพร่แนวทาง 

การพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติให้มีมาตรฐานสากลและแนวทาง 

การพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอำเภอเมือง จังหวัดระนอง  

ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทาง

น้ำพุร้อนเชื่อมโยงจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ 

  ๔.๑.๓	 โครงการพฒันาอตัลกัษณ์เมอืง เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเท่ียวอยา่งสรา้งสรรค ์โดยจดัทำแนวทาง

การพัฒนาและแนวคิดในการออกแบบ ในพื้นท่ีเมือง อำเภอ และชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ 

และสามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น

   ๔.๑.๔	 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมรดำกศิลปวัฒนธรรม	AR	 Smart	 Heritage เพื่อสร้าง 

ความน่าสนใจในการน�าเสนอข้อมูลมรดกวัฒนธรรมและแสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเป็น 

การนำเทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality: AR)  

และเทคโนโลยีโลกแห่งความจริง (Virtual Reality: VR) มาใช้ 

ในการนำเสนอข้อมูลมรดกวัฒนธรรมเพื่อสร้างความน่าสนใจ  

โดย AR Smart Heritage ซึ่งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับ 

ผู้เที่ยวชมโบราณสถานให้สามารถเห็นรูปแบบสันนิษฐานที่ปรากฏ

ซ้อนทับลงบนโบราณสถานจริง เพื่อให้ผู้เข้าชมได้จินตนาการเห็นถึง 

ความรุ่งเรืองของเมืองมรดกโลก ณ โบราณสถานภายในอุทยาน

ประวัติศาสตร์ 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   ๔.๑.๕	 จัดำทำแอปพลิเคชัน	 “เที่ยวเท่	 ๆ	 เสน่ห์เมืองไทย”  

เปน็แอปพลเิคชนัทีร่วบรวมขอ้มลู ๑๐ สดุยอดตน้แบบ “เทีย่วชมุชน ยลวถิ”ี และชมุชน 

คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 

ท่ีมศีกัยภาพและความพร้อมด้านการท่องเทีย่ว ในโครงการ “เทีย่วชุมชน ยลวถิ”ี  

๒๒๘ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

และประวัตศิาสตร์ เชน่ วดั ศาสนสถาน โบราณสถาน พพิธิภัณฑ์ท้องถ่ิน แหล่งทอ่งเท่ียว 

ทางธรรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การแสดงพ้ืนบ้าน ร้านจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าเกษตร และที่พักแบบโฮมสเตย์ รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ไหว้พระ นั่งรถสามล้อ 

ชมสวนเกษตร ลอ่งแพและแล่นเรือชมธรรมชาต ิโดยจัดทำเปน็แผนทีเ่ชือ่มโยงเสน้ทางการท่องเทีย่วเพือ่ให้นกัทอ่งเทีย่ว 

สามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกขึ้น และเป็นช่องทางการติดต่อให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถ 

ใช้ในการค้นหาเทศกาลประเพณีที่ส�าคัญของจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง ๑๒ เดือน ได้ด้วย ทั้งนี้ การใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว 

จะเป็นการสนับสนุนและช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน  

และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นทั่วประเทศ 

   ๔.๑.๖	 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่

การเป็นเมอืงแหง่ศิลปะ	(จงัหวดัำเชียงราย)	ภายใตโ้ครงการ	

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  

มีการจัดกิจกรรมถนนศิลปะ คร้ังท่ี ๒ “ART LOVER”  

ในงาน “Chiang Rai Art Festival 2022” ระหว่าง 

วันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ขัวศิลปะเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๔๐๐ คน  

โดยภายในงานประกอบดว้ยกจิกรรมแสดงศลิปะบนทอ้งถนน (Street Art) กาดหมัว้ครวัศลิป ์การสาธติและจำหนา่ย 

ผลงานศิลปะ การเสวนาศิลปะร่วมสมัย แฟชันโชว์ร่วมสมัย และการแข่งขันศิลปะเยาวชน 

   ๔.๑.๗	 โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน�้าโขง	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 กิจกรรม	

สวมหน้ากาก	 ยลงานศิลป์	 เช็คอินริมโขง	 “Mask	 Festival	 2022” เพื่อน�าทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น 

และเป็นเอกลกัษณ์เกีย่วกบัหน้ากากของจงัหวดัเลยมาพฒันาต่อยอดและสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ เช่น หน้ากากผตีาโขน  

อำเภอด่านซ้าย หน้ากากผีขนน้ำ อำเภอเชียงคาน และหน้ากากผีบุ้งเต้า อำเภอภูเรือ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ของนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ ์

ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทยและพื้นที่ 

ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อให้สามารถ 

พัฒนาต่อยอดเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่า 

ทางเศรษฐกจิแกป่ระเทศไทยและพืน้ทีใ่นแถบลุม่แมน่ำ้โขง  

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 

และการจำหน่ายของที่ระลึกในชุมชนอีกด้วย 
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 ๔.๒	 การดำึงดำูดำนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	รายไดำ้สูง

  ๔.๒.๑	 ผลักดัำนการเปิดำประเทศ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  

(โควิด-๑๙) ได้แก่ (๑) การจัดตั้งสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) (๒) การอนุญาตให้เรือสำราญ 

และกีฬา (เรือยอร์ช) สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเท่ียว และ (๓) การประชาสัมพันธ์  

เผยแพร่ข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก�าหนด 

แผนการฟ้ืนฟเูพือ่กระตุน้การเดนิทางท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วต่างชาตใินระยะแรก โดยอนญุาตให้นกัท่องเทีย่วต่างชาติ 

ทีไ่ด้รบัการฉดีวคัซนีตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสขุ  

และมีผลการตรวจโควิด-๑๙ เป็นลบ สามารถเดินทาง 

มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งเริ่ม 

ดำเนนิการในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็เป็นพืน้ทีแ่รกและได้ขยายผล 

ไปยังในพื้นที่จังหวัดนำร่องอื่น ๆ ดังนี้ 

    (๑) โครงการ Phuket Sandbox  

มนีกัท่องเทีย่วสะสม ต้ังแต่วนัที ่๑ กรกฎาคม-๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔  

จำนวน ๖๐,๖๔๙ คน

   (๒) โครงการ Samui Plus Model มีนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม- 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ�านวน ๑,๙๗๑ คน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม  

ทั้งในด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบและเข้าใจ สามารถควบคุม ป้องกัน 

การแพร่ระบาดในพืน้ทีไ่ด้ รวมทัง้สร้างความมัน่ใจแก่นกัท่องเทีย่ว โดยมกีารจดัท�าแผนต่าง ๆ  เช่น แผนกระจายวคัซนี 

แผนเผชิญเหตุ แผนพัฒนาเมือง และแผนการประชาสัมพันธ์ 

   ๔.๒.๒	 ขับเคลื่อนการเปิดำประเทศรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติเพื่อฟื ้นฟูการท่องเท่ียว	

ในเมอืงท่องเท่ียวส�าคญั รฐับาลได้จัดต้ังศูนย์ปฏบิตักิารแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉนิด้านการท่องเทีย่วและกฬีา ซึง่มหีน้าที ่

ตดิตามสถานการณ์ รวบรวม จดัท�า และแก้ไขปัญหาด้านการท่องเทีย่วและกฬีาท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙ ทั้งนี้ มีจ�านวนผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางอากาศสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔-

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จ�านวน ๘๑๖,๘๔๑ คน 

  ๔.๒.๓	 ผ่อนคลายมาตรการเดำินทางเข้าประเทศ	

   (๑) ยกเลิกมาตรการ Test & Go เพื่อผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศมีผลตั้งแต ่

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเปลี่ยนเป็นการตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-๑๙ ชนิดทดสอบแบบเบื้องต้น (Antigen  

Test Kit :  ATK) โดยมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ 

การเข้าประเทศ ดังนี้ 

     (๑.๑) ผู้เข้าประเทศจะต้อง 

ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ก่อนเข้าประเทศ  

โดยผู้ ฉีด วัคซีนต้องแสดงหลักฐานการฉีดครบโดส 

และประกันภัย ขณะที่ผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้ไม่ครบโดส 

ต้องแสดงหลักฐานการจองที่พักแบบกักตัวในโรงแรม  

(Alternative Quarantine: AQ) และหลักฐานประกันภัย

    (๑.๒) ต้องมีประกนัภัยทีค่รอบคลมุการรกัษาโควดิขัน้ต�า่ จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

    (๑.๓) ยกเลกิการตรวจเมือ่เดนิทางมาถึงส�าหรบัผูไ้ด้รบัวัคซีนครบตามเกณฑ์ และแนะน�า 

ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากพบเชื้อให้เข้ารับการรักษาตามกระบวนการ

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

89



    (๑.๔) ผูท้ีไ่ม่ได้รบัวคัซนีหรอืได้ไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด แสดง ระบุผลตรวจด้วยวธิเีกบ็ 

สารคดัหลัง่ทางเดนิหายใจส่วนบนเข้าตรวจวเิคราะห์ในห้องปฏบัิตกิาร (Real Time Polymerase Chain Reaction: 

RT-PCR) ก่อนเดินทางเข้าประเทศในระบบ Thailand Pass โดยไม่ต้องกักตัว หรือกักตัวตามระบบ AQ พร้อมทั้ง 

ให้ตรวจ RT-PCR วันที่ ๔-๕ และแนะนำให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากติดเชื้อให้เข้ารักษาตามระบบ

    (๑.๕) กรณเีปน็ผูเ้สีย่งสูงแนะนำให้กกัตวั ๕ วนั และสังเกตอาการ ๕ วนั รวมทัง้ตรวจ ATK  

วันที่ ๕ และ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

   (๒) ดำำเนนิมาตรการการเปิดำประเทศ	ตัง้แต่วนัที	่๑	มถินุายน	๒๕๖๕ เนือ่งจากสถานการณ์ 

โควิด-๑๙ เร่ิมคล่ีคลาย จึงให้มีการผ่อนคลายมาตรการส�าหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรท้ังทางอากาศ ทางบก  

และทางน�้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   (๓) ยกเลิกระบบ	 Thailand	 Pass และยกเลิกการท�าประกันสุขภาพส�าหรับนักท่องเที่ยว 

ต่างชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน  

(Certificate of Vaccination) หรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบด้วยวิธีตามที่ก�าหนด ท�าให้นักท่องเที่ยว 

ต่างชาตเิดนิทางเข้าประเทศไทยได้สะดวกยิง่ขึน้และช่วยดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวจากประเทศเพือ่นบ้านเดนิทางข้ามชายแดน 

มากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่า ในปี ๒๕๖๕ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย จ�านวน ๙ ล้านคน สร้างรายได้ 

รวม ๑.๕ ล้านล้านบาท โดยมีสถิติการท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้

รายการ จ�านวน

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	ระหว่างวันที่	๑	มกราคม	ถึงวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๕

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสม ๒,๐๒๒,๔๒๐ คน

(เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๔,๙๐๐)

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสม ๑.๑๗ แสนล้านบาท

การท่องเที่ยวในประเทศ	(ไทยเที่ยวไทย)	ระหว่างวันที่	๑	มกราคม	ถึงวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๕

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสะสม ๖๕,๕๓๐,๔๘๑ คน 

(เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๖๖.๔๐)

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยสะสม ๒.๙๗ แสนล้านบาท

ทั้งนี้ จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุด ๕ อันดับ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย  

ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา และจังหวัด 

ที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด ๓ อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และกาญจนบุรี

   นอกจากนี ้จากการผ่อนคลายมาตรการการเดนิทางเข้าประเทศ ประกอบกบัการบรหิารจดัการ

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศมีความเชื่อมั่น 

และเดินทางมาถ่ายท�าภาพยนตร์ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ จ�านวน ๑๗๕ เรื่อง เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจจ�านวน 

๑,๕๘๘.๗๖ ล้านบาท โดยมีสถิติการถ่ายท�าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ดังนี้

90 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๕



เดำือน จ�านวน	(เรื่อง) รายไดำ้	(ล้านบาท)

มกราคม ๑๗ ๑๒๑.๗๑

กุมภาพันธ์ ๑๖ ๑๙๒.๗๘

มีนาคม ๒๔ ๑๓๕.๙๗

เมษายน ๓๕ ๓๖๖.๐๓

พฤษภาคม ๒๕ ๑๙๒.๘๔

มิถุนายน ๒๗ ๓๑๘.๖๖

 ๔.๓	 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

   ๔.๓.๑	 ยกระดัำบมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตโควิดำ-๑๙ โดยด�าเนินโครงการ  

Amazing Thailand Safety & Health Adminstration: SHA เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 

และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิโดยมกีารให้ความรูค้วามเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ  

เช่น การจัดทำคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย การประชาสัมพันธ์ 

สร้างการรับรู้ การส่งเสริมการตลาด การขายผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์  

การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในทุกภาคส่วน รวมท้ังการผลักดัน 

มาตรฐาน SHA สูส่ากล โดยสภาการเดนิทางและการทอ่งเท่ียวโลก (World Travel  

& Tourism Council: WTTC) ได้ให้การรับรองสถานประกอบการท่ีได้รบัมาตรฐาน SHA  

ให้ได้มาตรฐาน Safe Travels โดยสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ควบคู่ กัน 

เพื่อประชาสัมพันธ์การตลาดได้

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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  ๔.๓.๒	 จัดำกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้ำานกิจกรรมภายใต้มาตรฐานกิจกรรม	

ค่ายพักแรม	 (Camping) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค่ายพักแรมมีมาตรฐานเนื่องจากกิจกรรม Camping  

ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะค่ายพักแรมพาณิชย์เชิงนิเวศ ท้ังนี้ มีการจัดทำหลักสูตร 

ส�าหรับการส่งเสรมิและพฒันาเพ่ือยกระดบัผูป้ระกอบการให้มีมาตรฐานและจดัอบรมในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ด้รบัความนยิม 

จากกลุ่มนักท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดนครนายก ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

  ๔.๓.๓	 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไดำ้รับมาตรฐานการท่องเท่ียวประเภทต่าง	 ๆ ได้แก่ มาตรฐาน 

การท่องเที่ยวอาเซียน มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (ด้านสินค้าและบริการ) มาตรฐานที่พักตามหลักเกณฑ์คุณภาพ 

ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ซึ่งจัดท�าและรับรองมาตรฐาน ดังนี้

   (๑) มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยด้านสินค้าและบริการ จ�านวน ๖ มาตรฐาน ได้แก่  

โฮมสเตย์ โรงแรม รีสอร์ท ห้องน�้าสาธารณะ รถตู ้ และเรือรับจ้าง โดยมีสถานประกอบการท่ีอยู ่ระหว่าง 

การรับรองทั้งสิ้น จำนวน ๖๕๗ แห่ง 

   (๒) มาตรฐานการท่องเทีย่วอาเซียน จำนวน ๖ มาตรฐาน ได้แก่ สปา โฮมสเตย์ โรงแรมสีเขียว  

การท่องเที่ยวชุมชน ห้องน้ำสาธารณะ และเมืองสะอาด โดยมีสถานประกอบการท่ีอยู่ระหว่างการรับรองท้ังสิ้น  

๑๒๗ แห่ง

   (๓) หลักเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) มีจำนวนท่ีพักนักเดินทาง 

ที่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด จ�านวน ๑,๑๔๔ แห่ง คิดเป็นจ�านวน ๓,๐๙๑ ห้อง 

 

 ๔.๔	 การดำูแลความปลอดำภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดำ	

  ๔.๔.๑	 เพิม่ความถ่ีในการออกตรวจตรา เพือ่รกัษาความปลอดภัย ให้บรกิารและอ�านวยความสะดวก 

และเฝ้าระวงัเหตทุีอ่าจจะเกดิกบันกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิพร้อมทัง้มกีารจดัเกบ็ข้อมลูการออกตรวจ 

ในรูปแบบดจิทิลั และส�ารวจจุดเสีย่งและจุดติดต้ังกล้องวงจรปิดเพือ่ตรวจสอบสภาพกล้องทีช่�ารดุบกพร่อง และจดัท�า 

มาตรการป้องกนัอาชญากรรมในพืน้ที ่รวมทัง้มกีารยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในแหล่งท่องเทีย่ว โดยสายตรวจ 

ต�ารวจท่องเทีย่วออกตรวจสถานท่ีท่องเทีย่ว สถานประกอบการ ร้านขายของทีร่ะลกึ โรงแรม และสถานีขนส่งในพืน้ที่  

นอกจากน้ี มีการเปิดตัวโครงการ “Tourist Police i lert u” Mobile Application ส�าหรับนักท่องเที่ยว  

92 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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โดยนักท่องเที่ยวสามารถกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือจากต�ารวจท่องเท่ียวได้โดยตรงตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และยังมี 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในงานสืบสวน 

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ลดความช�้าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

  ๔.๔.๒	 สร้างความเช่ือมัน่ด้ำานความปลอดำภยัในภาคคมนาคมขนส่งแก่ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว	

ดำว้ยการดำแูลรกัษาความปลอดำภยัใหไ้ดำม้าตรฐาน โดยมกีารอำนวยความสะดวกและความปลอดภยัในการเดนิทาง 

ของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  

รวมทั้งมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในภาคการคมนาคมขนส่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

ในทุกรูปแบบการเดินทาง

   ๔.๔.๓	 ดำ�าเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสร้างเสริม พัฒนา และยกระดับ 

ประชาชน เครือข่าย และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  

และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้อาสาสมัครท่องเท่ียวและกีฬามีมาตรฐานและท�างานในทิศทางเดียวกัน โดยต้ังเป้าหมาย 

ให้มอีาสาสมคัรท่องเทีย่วและกฬีาทัว่ประเทศ จ�านวน ๘๐,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ผูเ้ข้ารบัการอบรมทีไ่ด้รับคัดเลอืก 

จากหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัด เจ้าหน้าที่พลศึกษา อาสาสมัครต�ารวจท่องเที่ยว  

และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้มีการจัดสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกอบรมการเป็นวิทยากร 

หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่อง เที่ ยว 

และกีฬาแล้ว ๒ รุ่น รวมจำนวน ๒๐๔ คน 

  ๔.๔.๔	 จดัำเกบ็คา่ธรรมเนยีมการทอ่งเทีย่วภายในประเทศของนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเพือ่นำไปใช้ 

ในการชว่ยเหลอืหรอืสนบัสนนุการทอ่งเทีย่ว เชน่ การปรบัปรงุพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมคีวามเสือ่มโทรม การปรบัปรงุ 

สิ่งอ�านวยความสะดวก การพัฒนาสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเท่ียวให้มีความปลอดภัยท้ังด้านสุขอนามัย 

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถน�ามาใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น 

ระหว่างพ�านักในประเทศไทยผ่านการเยยีวยารกัษาภายใต้ความคุม้ครองของประกันภยั เพือ่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ 

ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว

 ๔.๕	 การส่งเสริมให้เกิดำการกระจายรายไดำ้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน	

  ๔.๕.๑	 จัดำกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่มีการจัดำการและให้บริการที่เน้น	

ดำ้านสุขภาพ	 (Healthy	 Homestay) ผ่านการเสริมสร้างจุดเด่นจากต้นทุนทางวัฒนธรรมทางสังคมและนำไปสู่ 

การท่องเท่ียวคุณภาพสูงอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการบริการด้านอาหารและกิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อให้สอดคล้อง 

กับโมเดลอารมณ์ดี มีความสุข (Happy Model)

  ๔.๕.๒	 จดัำกจิกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดำล้อม	(Eco-Friendly		

Homestay) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ในระดับชุมชน

  ๔.๕.๓	 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพทีพ่กันกัเดิำนทาง	(Home	Lodge) โดยการจดัอบรมการส่งเสรมิ 

และพัฒนาศกัยภาพทีพ่กันกัเดนิทางให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็เพือ่สร้างความเข้าใจหลกัเกณฑ์คณุภาพ 

ของทีพ่กันกัเดินทางเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสรมิเพือ่ยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารของผูป้ระกอบการขนาดกลาง 

และขนาดเล็กรวมถึงชุมชนในการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศและกระจายรายได ้

สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

อบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา
ให้มีมาตรฐาน ๒๐๔ คน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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   ๔.๕.๔	 ดำ�าเนนิโครงการส่งเสรมิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีำจิิทลัด้ำานการท่องเทีย่วในพ้ืนทีภ่าคเหนอื		

ภาคกลาง	และภาคใต้ โดยส่งเสรมิผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises:  

SMEs) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ�านวน ๑๘๓ ราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมดิจิทัลในการบริหารจัดการการขาย การบริหาร 

จดัการภายใน และโครงสร้างพืน้ฐาน และการส่งเสรมิและสนบัสนนุ  

SMEs รายย่อยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน ๓๐๐ ราย  

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั เช่น ระบบการวางแผน 

จัดการทรัพยากรขององค์กร และระบบการทำเกษตรอัจฉริยะ 

ผา่นการใช้เทคโนโลยี เพือ่ยกระดับคณุภาพชีวติของผูป้ระกอบการ 

กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัย นักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี รวมท้ัง 

ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้มีประสิทธิภาพ

๕.	 การพัฒนาการค้าการลงทนุเพือ่มุง่สู่การเป็นชาตกิารค้า	การบรกิาร	และการลงทนุในภูมภิาค

	 ๕.๑	 การส่งเสริมการค้าชายแดำนและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดำน

  ๕.๑.๑	 ส่งเสรมิการค้าชายแดำน โดยจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน  

มหกรรมการค้าชายแดน ในจังหวัดนครพนม แม่ฮ่องสอน สงขลา และยะลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณชายแดน  

โดยมีการเจรจาจับคูธุ่รกจิ (Business Matching) ระหว่าง 

ผู้ประกอบการไทย จำนวน ๑๒๖ ราย และผู้ประกอบการ 

จากประเทศเพือ่นบ้าน จำนวน ๖๖ ราย สามารถจับคู่เจรจา 

ทางธุรกิจได้ จำนวน ๑๕๘ คู่ มูลค่ารวม ๔๐.๕๘ ล้านบาท  

โดยมผีูป้ระกอบการออกร้านจำหน่ายสนิค้า จำนวน ๓๖๐ คหูา  

เกดิมูลค่าการค้ารวม ๖.๙๗ ลา้นบาท รวมทัง้มีการส่งเสริม 

ผูป้ระกอบการให้สามารถเข้าถงึแหล่งเงินทนุ ภายใต้โครงการ  

“จบัคูกู่เ้งนิ...สถาบนัการเงนิกบั SMEs ส่งออก” เพือ่ช่วยเหลอื 

ผู้ประกอบการให้มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียน 

ในธรุกจิ โดยการปล่อยสนิเชือ่ในอตัราดอกเบีย้พเิศษหรอืผอ่นปรนดอกเบ้ีย ซึง่เริม่ดำเนินการตัง้แต่วนัท่ี ๗ กรกฎาคม- 

๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ วงเงนิ ๗,๐๐๐ ลา้นบาท โดย ณ วนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มผีูป้ระกอบการไดร้บัอนมุตัสินิเช่ือ 

จำนวน ๑,๐๙๘ ราย วงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๕,๗๔๔.๘๐ ล้านบาท ท้ังนี้ มูลค่าการค้าชายแดน 

และผ่านแดนในปี ๒๕๖๔ มีมูลค่า ๑,๗๑๕,๓๔๕ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๓๐.๐๓ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

โดยเป็นมูลค่าการส่งออก ๑,๐๓๑,๓๓๐ ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า ๖๘๔,๐๑๕ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๕  

(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๕) มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน ๘๔๙,๒๙๒ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๓.๑๘  

เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น เปน็มลูค่าการสง่ออก ๕๐๖,๘๒๗ ลา้นบาท และมูลคา่การนำเข้า ๓๔๒,๔๖๕ ลา้นบาท 

ส่งเสริม SMEs 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
๔๘๓ ราย
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  ๕.๑.๒	 ลดำอุปสรรคและแก้ปัญหาการค้าชายแดำน	

   (๑) จัดประชุมหารือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

เมือ่วนัท่ี ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวพจิารณาเปิดด่านเพือ่ให้การขนส่งสนิค้า 

เป็นเหมอืนช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) โดยปัจจบุนัสาธารณรฐัประชาธปิไตย 

ประชาชนลาวได้เปิดด่านเพิม่แล้ว จ�านวน ๗ แห่ง (เพิม่จาก จ�านวน ๑๒ แห่ง เป็น จ�านวน ๑๙ แห่ง) ขณะท่ีประเทศไทย 

เปิดด่านแล้ว จำนวน ๒๕ แห่ง จากทัง้หมด จำนวน ๔๙ แห่ง

   (๒) ผลักดันการเปิดช่องทาง 

เข้าออกระหว่างประเทศทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวร  

จดุผ่อนปรนการค้า จดุผ่านแดนชัว่คราว จดุผ่อนปรนพิเศษ  

จดุผา่นแดนชัว่คราวเพือ่การทอ่งเทีย่ว และจดุผอ่นปรน 

เพือ่การทอ่งเทีย่ว ภายหลงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโควิด-๑๙ เพ่ือบรรเทาผลกระทบและขับเคล่ือน

เศรษฐกจิการคา้ชายแดน โดยประสานการผลกัดนัประเทศเพือ่นบา้นเพือ่เปดิชอ่งทางเขา้ออกระหวา่งประเทศทางบก  

ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

และประเทศมาเลเซยี ทัง้นี ้ประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้านได้ด�าเนนิการเปิดช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก 

ผ่านจดุผ่านแดนถาวรแล้ว ต้ังแต่วนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และด�าเนนิการเปิดช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก 

ผ่านจดุผ่อนปรนการค้า จุดผ่านแดนชัว่คราว จดุผ่อนปรนพเิศษ จดุผ่านแดนชัว่คราวเพือ่การท่องเท่ียว และจดุผ่อนปรน 

เพื่อการท่องเที่ยว เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ๕.๒	 การส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Commerce)	ข้ามพรมแดำน

  ๕.๒.๑	 ก่อสร้างศนูย์การขนส่งชายแดำน	

จังหวัดำนครพนม โดยมีแนวคิดให้เป็นศูนย์รวบรวม 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านการค้าชายแดน เพือ่อำนวย 

ความสะดวกในการขนส่งสินค้าบนเส้นทางสาย R12 

(ไทย-ลาว-เวยีดนาม-จนีตอนใต)้ ผา่นสะพานมติรภาพ 

ไทย-ลาว แห่งที ่๓ ซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างศูนย์ฯ  

และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ 

  ๕.๒.๒	 จัดำตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ	 จังหวัดำเชียงราย เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเป็นศนูย์กลางด้านโลจสิตกิส์ในภาคเหนอื สามารถรองรบัการเปลีย่นถ่ายตูสิ้นค้า  

และการเปลีย่นหัวลาก-หางพ่วงระหว่างรถบรรทกุไทยกบัรถบรรทกุต่างประเทศ รวมทัง้รองรบัการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ  

โดยมีพื้นที่รองรับการเชื่อมโยงกับระบบรางผ่านแนวรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

 ๕.๓	 การปรับปรงุระบบบริหารจัดำการการน�าเข้าส่งออกสนิค้าบรเิวณด่ำานชายแดำน	โดยน�าระบบตรวจสอบ	

ตูค้อนเทนเนอร์สินค้าด้ำวยเครือ่งเอกซเรย์	(x-Ray)	หรอืระบบโทรทศัน์วงจรปิดำ	(Closed-circuit	television:	CCTV)		

มาใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำ 

ร่างระเบยีบปฏบิตัสิำหรบัการตรวจปล่อยสินค้า เพือ่ให้มคีวามสะดวก  

รวดเร็ว โปร่งใส รวมทั้งมีความถูกต้องแม่นยำและเสริมสร้าง 

ความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า

ผลักดันการเปิดช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ
เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางเข้าออก 
ราชอาณาจักร

ใช้เครื่อง x-Ray
หรือ CCTV
ในการตรวจปล่อยสินค้า

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๖.	 การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

	 ๖.๑	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดำ้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับ	

การขนส่งและการเดำินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบไดำ้อย่างไร้รอยต่อ

  ๖.๑.๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดำ้านคมนาคมทางบก

   (๑) ทางถนน 

โครงการ การดำ�าเนินงาน ระยะทาง

โครงการที่แล้วเสร็จ เช่น

ทางหลวงหมายเลข ๒ สายนครราชสีมา- 

บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ (บ้านบิง)  

ในพื้นที่อ�าเภอเมืองและอ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ขยาย ๖ ช่องจราจร ๑๖.๒๑ กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ สาย อ�าเภออรัญประเทศ- 

อ�าเภอโคกสูง  อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ขยาย ๔ ช่องจราจร ๒๐ กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ สายปัตตานี-อ�าเภอเบตง ตอน  

บ้านตือลาฆ่อบาต๊ะ-บ้านตะบิงติงงี จังหวัดยะลา เพื่อยกระดับ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งรองรับการท่องเที่ยว  

และขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย

ขยาย ๔ ช่องจราจร ๑๘ กิโลเมตร

ทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง 

อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวง 

หมายเลข ๑๐๘ (ทล. ๑๐๘) ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง 

สันป่าตอง และบ้านทุ่งเสี้ยว

ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๔๔๐ เมตร

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น

ทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา 

ช่วงแยก ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒ 

(ด้านเหนือ)

มีผลการด�าเนินงาน 

ร้อยละ ๕๑.๐๔
๑๔.๙๐ กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข ๑๑ แยกอินทร์บุรี-อ�าเภอสากเหล็ก  

ช่วงแยกอินทร์บุรี-บ้านหนองบัวทอง ตอน ๒ จังหวัดพิจิตร 
มีผลการด�าเนินงาน 
ร้อยละ ๙๗.๖๖

๑๓.๔๐ กิโลเมตร

โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดำซื้อจัดำจ้าง	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕ เช่น

ถนนสาย ชพ. ๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๓-

บ้านมาบอ�ามฤต อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

อยู่ระหว่าง 

การจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒.๖๘ กิโลเมตร

ถนนสาย ลบ. ๑๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑-บ้านป่าหวาย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อยู่ระหว่าง 

การจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๗๕๒ กิโลเมตร
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   (๒) ทางราง

    (๒.๑) พัฒนาระบบรถไฟ 

โครงการ ผลการดำ�าเนินงาน

รถไฟชานเมือง เปิดำให้บริการแล้ว	๒	เส้นทาง ดังนี้

- สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง ๒๖.๓๐ กิโลเมตร 

- สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง ๑๕.๒๖ กิโลเมตร

ความร่วมมือระหว่าง	
รฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค	
ช่วงกรุงเทพมหานคร-
หนองคาย	ระยะที่	๑	
ช่วงกรุงเทพมหานคร-
นครราชสีมา

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ สัญญา คือ

- สัญญา ๑-๑ งานโยธา ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๙ สัญญา เช่น

- สัญญาที่ ๒-๑ งานโยธาช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร

- สัญญาที่ ๓-๓ งานโยธาช่วงบันไดม้า-ล�าตะคอง ระยะทาง ๒๖.๑๐ กิโลเมตร

- สญัญาท่ี ๓.๕ งานโยธาช่วงโคกกรวด-นครราชสมีา ระยะทาง ๑๒.๓๘ กิโลเมตร

- สัญญาที่ ๔-๗ งานโยธาช่วงสระบุรี-แก่งคอย ระยะทาง ๑๒.๙๙ กิโลเมตร

อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง ๑ สัญญา คือ

- สัญญาที่ ๔-๔ ศูนย์ซ่อมบ�ารุงเชียงรากน้อย

อยู่ระหว่างดำ�าเนินการลงนามในสัญญา ๓ สัญญา ดังนี้

- สัญญาที่ ๓-๑ งานโยธาช่วงแก่งคอย-กลางดงและช่วงปางอโศก-บันไดม้า  

ระยะทาง ๓๐.๒๑ กิโลเมตร

- สัญญาที่ ๔-๑ งานโยธาช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง ๑๕.๒๑ กิโลเมตร

- สัญญาที่ ๔-๕ งานโยธาช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ระยะทาง ๑๓.๓๐ กิโลเมตร

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๖

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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โครงการ ผลการดำ�าเนินงาน

รถไฟทางคู่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร

- สัญญาที่ ๑ (ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร) มีผลการด�าเนินงาน 

ร้อยละ ๙๔.๕๐ 

- สัญญาที่ ๒ (ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ) อยู่ระหว่างปรับแบบ 

และจัดท�ารายงานแนวทางการก่อสร้าง และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- สัญญาที่ ๓ (ช่วงอุโมงค์รถไฟ) มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๙๐.๙๑  

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๖

ช่วงลพบุรี-ปากน�้าโพ ๑๔๘ กิโลเมตร

- สัญญาที่ ๑ (ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม) มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๗๓.๑๑ 

- สัญญาที่ ๒ (ช่วงท่าแค-ปากน�้าโพ) มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๗๒.๘๑

ช่วงนครปฐม-หัวหิน ๑๖๙ กิโลเมตร

- สัญญาที่ ๑ (ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล) มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๖ 

- สัญญาที่ ๒ (ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน) มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๙๖.๔๘

ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ ์ระยะทาง ๘๔ กิโลเมตร มีผลการด�าเนินงาน 

ร้อยละ ๙๙.๙๖

ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร

- สัญญาที่ ๑ (ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย) มีผลการด�าเนินงาน 

ร้อยละ ๘๖.๑๒ 

- สัญญาที่ ๒ (ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร) มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๘๘.๒๑ 

รถไฟสายใหม่ - โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
โดยได้ลงนามสัญญาจ้างแล้ว 
- โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ และสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-
มุกดาหาร-นครพนม โดยได้ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
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    (๒.๒) พัฒนาระบบรถไฟฟ้า 

โครงการ ผลการดำ�าเนินงาน

รถไฟฟ้าสายสีชมพู 

ช่วงแคราย-มีนบุรี

- มีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๓.๓๔ 

- อยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถ และได้ทดสอบ 

การเดินรถเสมือนจริงแล้ว

- คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการบางส่วนในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖๖

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง

- มีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๖.๐๗

- อยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและตรวจสอบความเข้ากันได ้

ของโครงสร้างงานโยธา ขบวนรถไฟฟ้า และระบบจ่ายไฟฟ้า

- คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการบางส่วนในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖๖

รถไฟฟ้าสายสีส้ม 

ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี 

(สุวินทวงศ์) 

- มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๙.๙๙

- อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนเพื่อด�าเนินการติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า 

และเดินรถตลอดเส้นทาง

- คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๖๘

รถไฟฟ้าสายสีส้ม 

ช่วงบางขุนนนท์- 

ศูนย์วัฒนธรรมฯ

อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ดำเนินงานก่อสร้างส่วนตะวันตก  

ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถตลอดเส้นทาง 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 

(วงแหวนกาญจนาภิเษก)

- ลงนามก่อสร้างงานโยธาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

- อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ

- งานกรรมสิทธิ�ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๔.๒๕

รถไฟฟ้าสายสีน�้าตาล 

ช่วงแคราย-ล�าสาลี (บึงกุ่ม)

อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดความเหมาะสม  

และศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๓) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาค 

โครงการ การดำ�าเนินงาน

ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง 

(ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์- 

แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

อยู่ระหว่างจัดท�ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ  

โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเพื่อศึกษา 

รายละเอียดความเหมาะสมของรูปแบบการด�าเนินงาน 

ที่เหมาะสมของโครงการฯ แล้ว

ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา  

สายสีเขียว (ช่วงตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ�)

อยู่ระหว่างจัดท�ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ  

โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเพื่อศึกษา 

รายละเอียดความเหมาะสมของรูปแบบการด�าเนินงาน 

ที่เหมาะสมของโครงการฯ แล้ว

ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต 

ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม 

และปรับปรุงแบบรายละเอียดการให้เอกชนร่วมลงทุน

ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง 

(ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก- 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก)

จัดท�าร่างขอบเขตงาน (Term of reference: TOR)  

ราคากลาง และหลักเกณฑ์งานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ 

แล้วเสร็จ โดยจะคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม

โครงการในปี ๒๕๖๖

   (๔) อื่น	ๆ

    (๔.๑) ดำ ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร	

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ  

เพื่อ เป็นสถานี เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างประเทศ 

ผ่านการเชือ่มต่อระบบการขนส่งทางถนนกับทางรถไฟ รองรับ 

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย สาธารณะรฐัประชาชนจนี  

และสาธารณะรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สะพานมิตรภาพ 

ไทย-ลาว แห่งที ่๔ รวมทัง้เป็นศนูย์รวบรวมและกระจายสินค้า 

แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และด�าเนินพิธีการที่เกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออกในจุดเดียว ทั้งนี้ ได้ก่อสร้าง

ระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแบบไม่เต็มรูปแบบโดยการให้เช่าใช้พื้นท่ีและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องลงทนุเครือ่งมอือปุกรณ์และงานระบบอยูร่ะหว่างการคดัเลอืกเอกชน ตามขัน้ตอนของพระราชบญัญัติ

การร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสญัญาร่วมลงทนุกบัภาคเอกชนได้

ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 

    (๔.๒) ดำ�าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดำนจังหวัดำนครพนม เพื่อเป็น 

ศนูย์รวบรวมและกระจายสนิค้าในการรองรบักิจกรรมการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวียดนาม 

และภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ท�าการขนส่งผ่านถนนสาย R12 ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาวเข้ามายงัประเทศไทยโดยข้ามสะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งที ่๓ และเป็นศนูย์ให้บรกิารแบบเบด็เสร็จ 
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(One Stop Service) ในการด�าเนินพิธีการท่ีเก่ียวกับการน�าเข้าและส่งออกในจุดเดียว รวมท้ังสามารถรองรับ 

การเปลีย่นหวัลาก-หางลากระหว่างรถบรรทกุของประเทศไทยกบัรถบรรทกุของต่างประเทศและรองรบัการเชือ่มต่อ 

ระบบการขนส่งจากทางถนนไปสูท่างรถไฟสาย บ้านไผ่-นครพนม โดยอยูร่ะหว่างกระบวนการคดัเลอืกเอกชน (Public 

Private Partnership: PPP) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

    (๔.๓) ดำำเนินโครงการศึกษา	

ความเป็นไปได้ำในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตังิาน		

ณ	 จุดำตรวจ	 เพื่อความปลอดำภัยสำหรับผู้โดำยสาร	

และผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน โดยการนำเทคโนโลยี 

มาใช้วิเคราะห์และระบุข้อมูลสภาพรถโดยสารสาธารณะผ่านจุดตรวจด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อระบุลักษณะ 

ของวัตถุ ท�างานร่วมกับระบบตรวจสภาพรถ ระบบระบุต�าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS)  

ระบบรับเรือ่งร้องเรยีน และระบบอืน่ ๆ  เพือ่เพิม่ความรวดเรว็ในการควบคมุสภาพรถโดยสารสาธารณะ ซึง่อยูร่ะหว่าง 

การจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

    (๔.๔) ดำ�าเนินโครงการรถโดำยสาร	 Feeder	 Services	 เพื่อให้บริการเสริมในส่วน	

ที่ระบบหลักยังไม่ครอบคลุม ใน ๓ เส้นทาง ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร-แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคาย-สถานีรถไฟหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์  

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และท่าเรอืพระนัง่เกล้า-กาญจนบุร-ีด่านเจดย์ีสามองค์ ซึง่ปัจจุบันอยูร่ะหว่าง 

ขอความเห็นชอบการให้บริการรถโดยสารเช่ือมต่อแบบ Feeder Services จากผู้ประกอบการฝ่ายสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน ๒ เส้นทาง ได้แก่ (๑) ท่าอากาศยานน่านนคร-แขวงหลวงพระบาง (สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว) และ (๒) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคาย-สถานีรถไฟหนองคาย-นครหลวง

เวียงจันทน์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไข จ�านวน ๓ เส้นทาง ได้แก่  

(๑) ท่าเรือพระนั่งเกล้า-กาญจนบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ (๒) ท่าเรือพระนั่งเกล้า-ท่าช้าง และ (๓) ท่าเรือพระนั่งเกล้า-

คลองบางไผ่-จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ได้มีการหารือเพื่อก�าหนดจุดบริการรับส่งในพื้นที่ของท่าเรือพระนั่งเกล้าแล้ว

  ๖.๑.๒	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดำ้านคมนาคมทางน้ำ

   (๑) เปดิำใหบ้รกิารเดำนิเรอื	RoRo	Ferry	สำหรบัขนสง่ผูโ้ดำยสาร	รถยนต	์และรถบรรทกุสนิคา้	

เชื่อมระหว่างท่าเรือสัตหีบ-สงขลา ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกได้ประมาณ ๑๐๐ คัน  

และรองรบัผูโ้ดยสารได ้จำนวน ๕๘๖ คน โดยเปดิใหบ้รกิาร 

อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

   (๒) ดำำ เนิ น โ ค ร งกา ร พัฒนา	

ท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	๓ (ในส่วนของท่าเทียบเรือ F) 

ระยะเวลาสัมปทาน ๓๕ ปี ปัจจุบันมีความคืบหน้างาน 

กอ่สร้าง ดงัน้ี สว่นที ่๑ งานก่อสร้างงานทางทะเลอยู่ระหว่าง

ผูร้บัจา้งดำเนินการ สว่นที ่๒ งานก่อสร้างอาคาร ทา่เทียบเรือ  

ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค อยูร่ะหว่างการประกวดราคา 

และส่วนที ่๑-๔ งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  

อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ

น�าเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๖.๑.๓	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดำ้านคมนาคมทางอากาศ

   (๑) ดำ�าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรม ผลการดำ�าเนินงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ 

(ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยาน

ประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ 

และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ 

(งานโครงสร้างและงานระบบหลัก)

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ 

(ชั้น ๒-๔) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ 

(งานระบบย่อย)

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

งานจ้างก่อสร้างอาคารส�านักงานสายการบิน

และอาคารจอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1)

อยู่ระหว่างด�าเนินงานติดตั้งงานระบบประกอบ

อาคารส�านักงาน และอาคารที่จอดรถ 

โดยมีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๘๑.๘๔

งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสาร

ด้านทิศตะวันออก 

อยู่ระหว่างปรับแบบอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยาย

ด้านทิศตะวันออก เพื่อให้สอดคล้องกับ 

บริบททางการบินในปัจจุบัน

งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ด�าเนินการแล้วเสร็จ

งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ 

(Automated People Mover: APM)

อยู่ระหว่างทดสอบการท�างานร่วมกัน

ของแต่ละระบบและการทดสอบการเดินรถ

โดยมีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๙๔.๐๐
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กิจกรรม ผลการดำ�าเนินงาน

งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานล�าเลียงกระเป๋า 

(Baggage Handling System BHS)  

และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด  

(Explosive Detection Equipment: EDS) (ขาออก)

อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ Individual Carrier System 

(ICS) และเตรียมด�าเนินการทดสอบการท�างานร่วมกัน

ของแต่ละระบบ รวมถึงเชื่อมต่อระบบเดิม 

โดยมีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๙๒.๕๗

งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ BHS  

(ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) (CC6)

อยู่ระหว่างคณะท�างานพิจารณาจัดท�าร่างขอบเขต

และข้อก�าหนด (TOR) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ BHS 

(ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) โครงการพัฒนา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐) 

ทางวิ่งเส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ระหว่างปรับปรุงคุณภาพดิน งานถมชั้นทาง  

งานวางอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบินบนทางวิ่ง  

งานระบบระบายน�้า งานระบบไฟฟ้า งานระบบ

สาธารณูปโภค งานก่อสร้างอาคารไฟฟ้าสนามบิน 

และงานก่อสร้างอาคารดับเพลิง 

โดยมีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๓๙.๐๘

   (๒) พัฒนาท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค มีผลการดำเนินงานสำคัญ เช่น 

การดำ�าเนินการ ผลการดำ�าเนินงาน

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี ่ประกอบด้วย

๑) งานอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ ๓ และการปรับปรุงอาคารที่พัก 

ผู้โดยสาร หลังที่ ๑ และ ๒ พร้อมอาคารจอดรถยนต์ เพื่อให้สามารถรองรับ 

ผู้โดยสารได้มากขึ้นจากเดิม ๑,๕๐๐ คนต่อชั่วโมง/๔ ล้านคนต่อปี  

เป็น ๓,๐๐๐ คนต่อชั่วโมง/๘ ล้านคนต่อปี และสามารถจอดรถได้ ๒,๖๖๔ คัน

๒) งานก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน  

เพื่อให้ทางขับขนานสามารถรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินได ้

จากเดิม ๑๐ ล�า เป็น ๒๕ ล�าต่อชั่วโมง

ร้อยละ ๘๒.๐๑

ร้อยละ ๔๖.๒๒

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดำยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น 

เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากเดิม ๑,๐๐๐ คนต่อชั่วโมง/

๒.๘๘ ล้านคนต่อปี เป็น ๒,๐๐๐ คนต่อชั่วโมง/๕ ล้านคนต่อปี  

และสามารถจอดรถได้ ๕๕๐ คัน

ร้อยละ ๘๓.๑๗

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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การดำ�าเนินการ ผลการดำ�าเนินงาน

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดำยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน

นครศรีธรรมราช เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น 

จากเดิม ๖๐๐ คนต่อชั่วโมง/๑.๗๐ ล้านคนต่อปี เป็น ๑,๖๐๐ คนต่อชั่วโมง/

๔ ล้านคนต่อปี

ร้อยละ ๙๓.๑๒

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง ประกอบด้วย

๑) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานตรัง 

เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจากเดิม ๖๐๐ คนต่อชั่วโมง/

๑.๗ ล้านคนต่อปี เป็น ๑,๒๐๐ คนต่อชั่วโมง/๓.๔ ล้านคนต่อปี 

๒) โครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง สร้างทางขับ 

และลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน เพื่อให้สามารถรองรับ

อากาศยานขนาด B737 ได้จากเดิม ๔ ล�า เป็น ๑๔ ล�า ในเวลาเดียวกัน

๓) โครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง จากเดิม ๔๕ x ๒,๑๐๐ เมตร

เป็น ๔๕ x ๒,๙๙๐ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ

ร้อยละ ๕๔.๖๒

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ร้อยละ ๓.๕๘

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย ์ประกอบด้วย

๑) โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่และสิง่ก่อสร้างประกอบอืน่ ๆ  

พร้อมครุภัณฑ์อ�านวยความสะดวก เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น 

จากเดิม ๖๐๐ คนต่อชั่วโมง หรือ ๑.๗๐ ล้านคน/ปี เป็น ๑,๐๐๐ คนต่อชั่วโมง 

หรือ ๒.๘๐ ล้านคน/ปี พร้อมขยายถนนทางเข้า ก่อสร้างถนน 

และลานจอดรถยนต์หน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร

๒) โครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งจากเดิม ๔๕ x ๒,๑๐๐ เมตร

เป็น ๔๕ x ๒,๙๐๐ เมตร

ร้อยละ ๑๙.๑๔

ร้อยละ ๑๕.๕๔

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎีร์ธาน ีประกอบด้วย

๑) โครงการขยายลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน 

และติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน พร้อมระบบน�าจอดเพื่อให้สามารถรองรับ

อากาศยาน B737 จากเดิม ๕ ล�า เป็น ๑๑ ล�าในเวลาเดียวกัน

๒) โครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน

พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  

รองรับการขึ้นลงของอากาศยานจากเดิม ๙ ล�า เป็น ๑๘ ล�าต่อชั่วโมง

ร้อยละ ๕๙.๒๐

ร้อยละ ๒๒.๒๖

โครงการจัดำสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ

และอาคารส�านักงานแห่งใหม่	ณ	ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่	

(บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด) อยู่ระหว่าง 

การด�าเนินงานก่อสร้าง

ร้อยละ ๔๘
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   (๓) พฒันาบคุลากรดำา้นการบนิ อยูร่ะหวา่งจา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวเิคราะหค์วามเปน็ไปได ้

และขนาดการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา 

  ๖.๑.๔	 งานดำ้านการศึกษาแผนเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการเดำินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ	

ไดำ้อย่างไร้รอยต่อ เช่น

   (๑) ศกึษารปูแบบการพฒันาสถานเีปลีย่นถ่ายและกระจายสนิค้าของประเทศเชือ่มการขนส่งสนิค้า 

หลายรูปแบบและพัฒนาจุดพกัรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลัก ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพืน้ท่ีต่อเนือ่ง  

โดยอยู ่ระหว่างการศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการส�ารวจข้อมูลและพฤติกรรมการขนส่งสินค้า 

ด้วยรถบรรทุกในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๗

   (๒) โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพือ่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ได้คัดเลือกพื้นที่ทางเลือกท่าเรือที่เหมาะสมที่สุดฝั่งอันดามัน  

จังหวัดระนอง คือ พื้นที่แหลมอ่าวอ่าง และฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร คือ พื้นที่แหลมริ่ว และอยู่ระหว่างสรุปข้อมูล 

แนวเส้นทางเชื่อมโยง มูลค่าการลงทุน ผลตอบแทนทางการเงิน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  

โดยมีผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๔ 

   (๓) จั ดทำแผนโลจิ สติ กส ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยง 

ฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Econmic Corridor: EEC) กับประตูการค้า

ในพ้ืนทีภ่าคใต ้จงัหวดัระนอง ประกอบดว้ย ๕ กลยทุธ์  

ดังนี้ กลยุทธ์ท่ี	 ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทย 

และอันดามัน กลยุทธ์ที่	๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางเชื่อมโยงพื้นที่ EEC กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ 

จงัหวัดระนอง กลยทุธท์ี	่๓ การพัฒนาโครงข่ายถนนเช่ือมโยงพืน้ท่ี EEC กบัประตูการค้าในพืน้ท่ีภาคใต้ จงัหวัดระนอง  

กลยทุธ์ที	่๔ การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการขนส่งสนิค้า และกลยทุธ์ที	่๕ การพฒันาเพิม่บทบาทพืน้ทีห่ลงัท่า  

โดยมีผลการด�าเนินการร้อยละ ๙๙.๕๐ 

 ๖.๒	 การแก้ไขปัญหาจราจรติดำขัดำในพื้นที่เขตเมือง	

  ๖.๒.๑	 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดำการใช้ยานพาหนะส่วนตัว

   (๑) พฒันาการเดำนิเรอืโดำยสาร

คลองแสนแสบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในแต่ละท่า 

ให้เพียงพอ พัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ ติดตั้ง 

อุปกรณ์ GPS พร้อมให้บริการแอปพลิเคชันตรวจสอบ 

สถานะการเดนิเรอื เพิม่จำนวนเรอืใหบ้รกิารจาก ๕๕ ลำ  

เป็น ๖๐ ลำ พร้อมทั้งติดตั้งชูชีพประจำเรือโดยสาร 

ทุกลำ และพัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  

โดยดำเนินการแล้วใน ๓ ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรืออโศก  

ทา่เรือนานาเหนือ และท่าเรือทองหล่อ และอยูร่ะหว่าง 

ดำเนินการ ๑ ท่าเรือ คือ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ 

จัดท�าแผนโลจิสติกส์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้ำนที่ EEC กับประตูการค้า
ในพื้ำนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๒) พัฒนาท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดำวก โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

กิจกรรม ผลการดำ�าเนินงาน

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก

ในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้างและท่าเรือสาทร กรุงเทพมหานคร

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก

ในบริเวณท่าเทียบเรือท่าเตียน กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ ๖๗.๘๐

ปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น�้าเจ้าพระยาและคลองสาขา

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจ�าปี ๒๕๖๕

ร้อยละ ๓๓.๐๕

พัฒนาท่าเรือโดยสารและระบบอ�านวยความปลอดภัย  

เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

ร้อยละ ๕๔.๐๐

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือเกียกกาย  

กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ ๑๒.๘๗

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือบางโพ  

กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ ๗๖.๐๐

ปรับปรุงท่าเรือพายัพ ร้อยละ ๕๕.๘๐

  ๖.๒.๒	 พัฒนาระบบ	 Feeder	 เช่ือมต่อเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนและแผนพัฒนาการเชื่อมต่อ	

การเดำนิทาง ได้จดัท�าแผนพฒันาการเดนิทางทางน�า้ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล และการเชือ่มต่อการเดนิทาง 

รูปแบบอ่ืน โดยมีการคัดกรองคลองและแม่น�้าที่มี ศักยภาพ จ�านวน ๓๑ คลอง และแม่น�้าเจ ้าพระยา  

แบ่งการด�าเนินการเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) จ�านวน ๕ เส้นทาง ระยะกลาง  

(พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) จ�านวน ๕ เส้นทาง และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๕) จ�านวน ๔ เส้นทาง โดยมีเส้นทาง 

ในระยะเร่งด่วน ได้แก่ S1 : เส้นทางเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ช่วงวัดศรีบุญเรืองถึงถนนสุวินทวงศ์  

และเส้นทางเดินเรือในคลองบางล�าพู ช่วงสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงป้อมพระสุเมรุ S2 : เส้นทางเดินเรือ 

ในคลองขุดมหาสวัสดิ� ช่วงประตูน้ำมหาสวัสดิ�

ถึงวัดชัยพฤกษมาลา S3 : เส้นทางเดินเรือ

ในคลองบางกอกน้อย ช่วงวัดชะลอถึงศิริราช  

S4 : เส้นทางเดินเรือในคลองลาดพร้าว  

ช่วงสายไหมถึงพระโขนง และ S5 : เส้นทาง 

เดินเรือในคลองเปรมประชากร ช่วงวัดรังสิต

ถึงบางซื่อ 

จัดท�าแผนพัฒนาการเดินทางทางน�้า
ใน กทม. และปริมณฑล
และการเชื่อมต่อการเดินทาง 
รูปแบบอื่นแล้วเสร็จ
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  ๖.๒.๓	 พัฒนาดำ้านการบริหารจัดำการจราจร

   (๑) จดัำทำโมเดำลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดำการจราจรกรุงเทพมหานคร	

โดยศึกษาทบทวนระบบเทคโนโลยีสำหรับรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และบริหารจัดการจราจรท่ีมีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ในต่างประเทศ มีผลการดำเนินการร้อยละ ๗๐ 

   (๒) ศึกษาสำรวจการเดำินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 (Bangkok	Travel		

Demand	 Survey) โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลการด�าเนินการร้อยละ ๗๘.๖๖ 

   (๓) จัดำการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการอ�านวยความสะดวกการจราจร  

การบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการคืนพื้นผิวการจราจร ทั้งในช่วงเทศกาลส�าคัญและในห้วงเวลาปกติ 

  ๖.๒.๔	 พัฒนาถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดำขัดำ เช่น 

   (๑) ดำำเนินโครงการก่อสร้างทางยกระดำับบนทางหลวงหมายเลข	๓๕	สายธนบุรี-ปากท่อ	

(ถนนพระราม	 ๒)	 ตอนทางแยกต่างระดัำบบางขุนเทียน-เอกชัย แบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงทางแยกต่างระดับ 

บางขุนเทียนเอกชัย ตอน ๑ มีความคืบหน้าร้อยละ ๗๔.๗๕ ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย  

ตอน ๒ มีความคืบหน้าร้อยละ ๖๒.๕๖ และช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน ๓ มีความคืบหน้า 

ร้อยละ ๗๗.๘๖ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๘ 

   (๒) ดำำเนินโครงการทางพิเศษ	

สายพระราม	 ๓-ดำาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก-	

กรงุเทพมหานครด้ำานตะวนัตก โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับ 

ขนาด ๖ ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลาง 

ถนนพระรามที ่๒ และก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้เจ้าพระยาใหม่ 

ขนาด ๘ ช่องจราจร โดยมีความคืบหน้า เช่น

    (๒.๑) งานก่อสร้างทางยกระดบั 

ขนาด ๖ ช่องจราจร บริเวณถนนพระราม ๒ กิโลเมตร  

๖+๖๐๐ ถึงบริ เวณทางแยกต่างระดับดาวคะนอง  

ระยะทาง ๕.๓ กิโลเมตร มีความคืบหน้าร้อยละ ๔๙

    (๒.๒) งานก่อสร้างทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร และก่อสร้างสะพานขึง 

ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาขนาด ๘ ช่องจราจร มีความยาวช่วงสะพาน ๔๕๐ เมตร สิ้นสุดท่ีทางแยกต่างระดับบางโคล่  

ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ความคืบหน้าร้อยละ ๘๓.๑๖

    (๒.๓) งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร อยู่ระหว่าง 

จัดท�า TOR งานจ้างระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น ก�าหนดแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗

 ๖.๓	 การเสริมสร้างความมั่นคงทางดำ้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองไดำ้ โดยจัดท�าแผนพลังงานชาติ 

เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคต ผ่านการแต่งตั้งคณะทำงาน 

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐ และศึกษาแนวทางการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  

ในภาคพลังงานเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนย่อยรายสาขาและแผนพลังงานชาติ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

จัดทำแผนย่อยรายสาขา 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๖.๔	 การยกระดำับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย	 ทั่วถึง	 เพียงพอมั่นคง		

และมีเสถียรภาพ	

  ๖.๔.๑	 โครงการ	 Smart	 Metro	 Grid	

(ระบบโครงข่ายอัจฉริยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)  

เพือ่ยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้าให้มคีวามเชือ่ถอืได้ 

และมีประสิทธิภาพ ลดความจำเป็นในการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าสำรอง ลดจำนวนครัง้และโอกาสในการเกดิไฟฟ้าตก  

ไฟฟ้าดบั โดยดำเนนิการในพืน้ทีน่ำร่องบรเิวณถนนพระราม ๔  

พญาไท เพชรบุร ีและรัชดาภิเษก ซึง่ได้ติดต้ัง Smart Meter 

เรยีบร้อยแลว้ จ�านวน ๓๐,๐๒๒ ชดุ จากทัง้หมด ๓๓,๒๖๕ ชดุ  

และอยูร่ะหว่างเตรยีมทดสอบระบบ ทัง้นี ้มเีป้าหมายแล้วเสรจ็ 

ในปี ๒๕๖๕ 

  ๖.๔.๒	 ดำำเนินการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค

   (๑) สนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่ EEC  

ประกอบด้วย งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย 

ไฟฟ้าแรงสูงสายหลัก จำนวน ๑๒๐.๒๓๐ กิโลเมตร  

มีผลงานเชิงปริมาณร้อยละ ๒๑.๘๙ และแผนงานก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เช่น ก่อสร้าง/ปรับปรุง 

ระบบจำหน่ายแรงต่ำ จำนวน ๙๖๔.๒๗๒ กิโลเมตร  

และก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย  

จำนวน ๔๖๑.๕๖๕ กิโลเมตร มีผลงานเชิงปริมาณ 

ร้อยละ ๔๗.๘๐

   (๒) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

เช่น สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและต่ำ

   (๓) งานก่อสร้างระบบจ�าหน่ายใต้ดิน ๒๒/๓๓ กิโลโวลต์ ในพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่  

เทศบาลนครนครราชสมีา เมอืงพทัยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ มผีลการด�าเนนิงาน รวมทัง้สิน้ ๖๘.๕๖ วงจร-กโิลเมตร  

คิดเป็นร้อยละ ๓๙ 

  ๖.๔.๓	 ส่งเสรมิโรงไฟฟ้าชมุชนเพือ่เศรษฐกจิ

ฐานราก เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กลุ่มเกษตรกร 

ผูป้ลกูพชืพลงังานให้มรีายได้ทีแ่น่นอนจากการขายเชือ้เพลงิ  

ในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาและร่วมรับผลประโยชน์ 

ตอบแทนจากโรงไฟฟ้า รวมถึงให้โรงไฟฟ้ามีส่วนสนับสนุน 

การพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสังคมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  

โดยเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านโครงการ 

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)  

ปี ๒๕๖๔ เป้าหมายรวม ๑๕๐ เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 
สายหลัก ในพื้ำนที่ EEC  
จ�านวน ๑๒๐.๒๓๐ กิโลเมตร  
และก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�่า  
จ�านวน ๙๖๔.๒๗๒ กิโลเมตร
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๒ ประเภทเชื้อเพลิง ได้แก่ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย ปริมาณไม่เกินร้อยละ ๒๕)  

อย่างละ ๗๕ เมกะวัตต์ โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๓ ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย  

รวมจำนวน ๑๔๙.๕๐ เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน ๑๖ ราย และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จำนวน ๒๗ ราย 

  ๖.๔.๔	 ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและสถาน	ี

อัดำประจุไฟฟ้า โดยจัดทำมาตรการสนับสนุนเครื่อง 

อดัประจุไฟฟ้าและมาตรการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรม 

การผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมท้ังผลักดัน 

ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  

ทั้งน้ี ได้ขับเคลื่อนมาตรการและเตรียมเสนอมาตรการ 

ส่ ง เส ริม เพิ่ ม เ ติม  พ ร้อมทั้ ง เ ร่ ง ส่ ง เส ริมการ ติดตั้ ง 

สถานีอัดประจุ ไฟฟ้าให้ เพียงพอกับยานยนต์ไฟฟ้า  

โดยมมีาตรการเพือ่สนบัสนนุนโยบายของรฐัในการขบัเคลือ่น 

ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น 

   (๑) การตดิำตัง้สถานอีดัำประจไุฟฟ้า  

เพ่ือสนับสนนุการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบไฟฟ้า 

และสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

แบบชาร์จเร็วหรือ Quick Charge บนเส้นทางหลัก  

ทกุ ๆ  ๑๐๐ กโิลเมตร ปจัจุบนัเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว  

จำนวน ๗๓ สถานี ครอบคลุมพื้นที่ ๔๒ จังหวัด

   (๒) พัฒนา	 PEA	 VOLTA	 Platform เพื่อให้ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้บริการ 

อัดประจุไฟฟ้าที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยตนเองผ่าน PEA VOLTA Application  

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

   (๓) กำหนดำมาตรฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยปรับปรุง แก้ไข และจัดทำระเบียบ  

หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานของระบบไฟฟ้าทีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่สร้างความปลอดภยัในการใช้งาน และปรับปรุง 

มาตรฐานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�่าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น

   (๔) ดำ�าเนนิงานให้บรกิารส�าหรบัผูใ้ช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยการเพิม่ทางเลอืกในการขอใช้ไฟฟ้า 

ส�าหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กนอกเหนือจากการเพิ่มขนาดมิเตอร์ ให้สามารถขอติดตั้ง 

มิเตอร์เครื่องที่ ๒ ส�าหรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย 

การปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒ รวมจ�านวน ๑,๓๓๓ ราย)  

และส�าหรับผูป้ระกอบกจิการสถานอีดัประจไุฟฟ้า สามารถขอใช้ไฟฟ้าแบบอตัราท่ีควบคมุการใช้ไฟฟ้าของสถานชีาร์จ 

โดยไม่ดึงไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟตามบ้านเมื่อความจุไฟฟ้าของสถานีชาร์จไม่เพียงพอ (Low Priority) โดยที่การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคสามารถควบคุม ปรับลด หรือตัดการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุกรณีเกิดข้อจ�ากัดทางเทคนิค 

ของระบบไฟฟ้า มีอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ ๒.๖๓๖๙ บาทต่อหน่วย (ไม่รวมค่า Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้ใช้ถึงรอบ 

การใช ้ไฟฟ้าประจ�าเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หรือจนกว ่าจะมีการประกาศโครงสร ้างอัตราค ่าไฟฟ้าใหม่  

(ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขออัตรา Low Priority รวมจ�านวน ๔๑ ราย) 

ให้บริการสถานอีดัประจุไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์แล้ว ๗๓ สถานี
ใน ๔๒ จังหวัด

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๖.๔.๕	 โครงการโซล่าร์ภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนให้ภาคประชาชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

แสงอาทติยใ์ชเ้อง และสามารถนำสว่นทีเ่หลอืใชข้ายเข้าระบบของการไฟฟา้ฝา่ยจำหนา่ย ซึง่ในปี ๒๕๖๔ มเีป้าหมาย 

รบัซ้ือจากกลุม่บ้านอยูอ่าศัย ๕๐ เมกะวัตต์ โดยปรับเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุม่บ้านท่ีอยูอ่าศัยท่ีจำหน่ายไฟฟ้า 

เข้าระบบเป็น ๒.๒๐ บาทต่อหน่วย จากเดิมรับซื้อ 

ในราคาไมเ่กิน ๑.๖๘ บาทต่อหนว่ย เพือ่จูงใจใหล้งทนุเพิม่ข้ึน  

และมเีป้าหมายรบัซือ้จากกลุม่โรงเรยีน สถานศกึษา โรงพยาบาล  

และสูบน้ำเพื่อการเกษตร ๕๐ เมกะวัตต์ ราคารับซื้อไฟฟ้า  

๑ บาทต่อหน่วย โดยในปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมายรับซื้อ 

จากกลุ่มบ้านอยู่อาศัยแบบต่อเน่ืองปีละ ๑๐ เมกะวัตต์  

และกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำ 

เพือ่การเกษตร ๑๐ เมกกะวตัต์ โดยมผีลการดำเนนิงาน ดงันี้

   (๑) รอบการรับซือ้ปี ๒๕๖๔ ได้แก่ กลุม่บ้านทีอ่ยูอ่าศัย มผีูย้ืน่แบบค�าขอขายไฟฟ้าท่ีมเีอกสาร 

ครบถ้วน ๒,๔๒๓ ราย กำลังผลิตติดตั้ง ๑๓,๓๔๗.๘ kWp และมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วจำนวน ๔๘๐ ราย  

กำลังผลิตติดตั้ง ๒,๗๓๓.๓ kWp และกลุ่มโรงเรียน	สถานศึกษา	 โรงพยาบาล	และสูบน้ำเพื่อการเกษตร มีผู้ยื่น 

แบบคำขอขายไฟฟ้าที่มีเอกสารครบถ้วน ๒๗ ราย กำลังผลิตติดตั้ง ๒,๙๕๓.๙ kWp และทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว  

จำนวน ๑๕ ราย กำลังผลิตติดตั้ง ๑,๗๑๑.๘ kWp 

   (๒) รอบการรับซื้อปี ๒๕๖๕ ได้แก่ กลุ่มท่ีอยู่อาศัย มีผู้ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้า 

ที่มีเอกสารครบถ้วน ๓๙๘ ราย กำลังการผลิตติดตั้ง ๒,๐๘๐.๘๙๕ kWp และอยู่ระหว่างทำสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  

และกลุ่มโรงเรยีน	สถานศกึษา	โรงพยาบาล	และสบูนำ้เพือ่การเกษตร มผีูย้ืน่แบบคำขอขายไฟฟ้าทีม่เีอกสารครบถ้วน ๒ ราย  

กำลังการผลิตติดตั้ง ๑๖๔.๓๖ kWp และอยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 ๖.๕	 การพัฒนาระบบบริหารจัดำการน้ำประปา	

  ๖.๕.๑	 ดำำเนินโครงการปรับปรุงกิจการ

ประปาแผนหลัก	ครั้งที่	๙	

   (๑) ขยายกำลงัการผลตินำ้ทีโ่รงงาน 

ผลติน้ำมหาสวสัดิ� ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตรต่อวัน  

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๐.๘๓ และอยู่ระหว่าง 

การจัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

   (๒) ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ มีผลการดำเนินงาน ๑๗.๒๑ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

   (๓) ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ ถงัเกบ็น้ำใส จดัซ้ือ และติดต้ังเครือ่งสูบน้ำ มผีลการดำเนนิงาน 

ร้อยละ ๐.๑๖

   (๔) ก่อสร้างวางท่อประปา มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๑๔.๐๕

 	 ๖.๕.๒	 ขยายการให้บริการน�้าประปาอย่างท่ัวถึง	 เพียงพอ	 และม่ันคง โดยก่อสร้างวางท่อประปา 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง เป็นระยะทางสะสม ๑๔๗.๒๙๖ กิโลเมตร และปรับปรุงท่อจ่ายน�้า	

เพื่อลดำน�้าสูญเสีย ระยะทางสะสมจ�านวน ๑,๒๖๓.๖๗๘ กิโลเมตร มีผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๓๗.๒๒

 	 ๖.๕.๓	 ดำำเนินโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน ๒๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

จำนวน ๑๘๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา 

จำนวน ๑๙ โครงการ 
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  ๖.๕.๔	 ดำำเนินโครงการย้ายแนวท่อที่ได้ำรับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น จำนวน ๑๑ โครงการ  

ดำเนนิการแล้วเสรจ็ ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนนิการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ และยกเลกิโครงการ จำนวน ๔ โครงการ

  ๖.๕.๕	 ดำำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร จำนวน ๒๐ โครงการ  

ดำเนินการแล้วเสรจ็ จำนวน ๑๓ โครงการ อยูร่ะหว่างดำเนนิการก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างจดัหาผู้รบัจ้าง/รอทำสญัญา  

จ�านวน ๒ โครงการ ยังไม่เริ่มด�าเนินการ จ�านวน ๑ โครงการ และยกเลิกโครงการ จ�านวน ๑ โครงการ 

 	 ๖.๕.๖	 ดำ�าเนนิโครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธิภาพระบบท่อจ่ายน�า้ จ�านวน ๓๑ โครงการ ด�าเนนิการ

แล้วเสร็จ จ�านวน ๒๐ โครงการ อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง จ�านวน ๑๑ โครงการ

 ๖.๖	 การแก้ปัญหาระบบระบายน�้าและระบบบ�าบัดำน�้าเสีย	

  ๖.๖.๑	 ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดำการคุณภาพน�้า	 จ�านวน	 ๓	 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต�าบลบ้านฉาง  

จังหวัดระยอง เทศบาลต�าบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลต�าบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี

  ๖.๖.๒	 ก่อสร้างและเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัำการคณุภาพน�า้	จ�านวน	๔	แห่ง ได้แก่ เกาะพพีี  

ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และเทศบาล

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

  ๖.๖.๓	 ปริมาณน้ำเสียทีบ่ำบัดำได้ำตัง้แต่เดืำอนตุลาคม	๒๕๖๔-มิถนุายน	๒๕๖๕ ๖๕.๗๕ ล้านลกูบาศก์เมตร  

และสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ๑.๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร

๗.	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดำ้านดำิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ

	 ๗.๑	 การรกัษาคลืน่ความถ่ีและสทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดำาวเทยีมอนัเปน็สมบตัขิองชาตใิหเ้กดิำประโยชน์

แก่ประเทศชาติและประชาชน	และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์	และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ	5G

  ๗.๑.๑	 ดำำ เนิน โครงการ เน็ ตประชารั ฐ  

โดยให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูแก่หมูบ้่านในพืน้ท่ีห่างไกล  

จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้ าน มีผู้ ลงทะเบียนทั้ งหมด 

จำนวน ๑๑,๑๒๕,๑๔๗ คน รวมทั้งให้ผู้ประกอบกิจการ 

โทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 

แห่งชาติเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อให้บริการ 

แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี มีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่ือมต่อกับโครงข่ายเน็ตประชารัฐแล้ว  

จำนวน ๔ ราย และประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการแล้ว จำนวน ๒๕๘,๐๐๙ ครัวเรือน

  ๗.๑.๒	 ดำ�าเนนิโครงการยกระดำบัโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	

กิจกรรมที่	 ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น	 ASEAN	 Digital	 Hub  

ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

   กจิกรรมย่อยที	่๑ จดัหาอุปกรณ์เพิม่ความจุโครงข่ายขนาด ๒,๓๐๐ Gbps เพือ่เสรมิความแขง็แกร่ง

ในประเทศและเชือ่มโยงไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน ได้แก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ำ 

จงัหวดัชลบรุ ีเพชรบุร ีสงขลา และสตูล ซึง่ไดต้ดิตัง้อปุกรณแ์ลว้ จำนวน ๑๕๑ สถานี ได้ดำเนนิการตามแผนปรับปรุง 

ประสิทธิภาพโครงข่ายที่เพื่อทดแทนสถานีเพชรบุรีและสถานีศรีราชาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง 

ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   กิจกรรมย่อยที่	 ๒ ขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ (สาธารณรัฐสิงคโปร์  

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา) ของระบบที่มีอยู่ จำนวน ๑,๗๗๐ Gbps 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดใช้งานแล้ว จำนวน ๑,๒๑๐ Gbps  

   กิจกรรมย่อยที่	 ๓ สร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำเช่ือมต่อกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ที่เป็นภาคี รวม ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

ประเทศญีปุ่น่ และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ทัง้น้ี คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานได้ภายในไตรมาสที ่๔  

ปี ๒๕๖๖ 

  ๗.๑.๓	 ดำำเนนิโครงการบรกิารอนิเทอรเ์นต็

สาธารณะสูช่มุชน โดยให้บริการอนิเทอร์เนต็ ณ แหล่งเรียนรู้ 

ของชุมชน จำนวน ๘,๒๔๖ แห่ง เพื่อให้ประชาชน 

สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาอาชีพ สร้างธุรกิจ และเพิ่มรายได้ในชุมชน 

ผ่ าน เทค โน โล ยี ดิ จิทั ลอย่ า ง เท่ า เที ยม กัน  โดย มี 

ผู้ลงทะเบียนใช้งาน จำนวน ๓,๖๗๙,๑๖๔ ราย 

  ๗.๑.๔	 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสั งคมของประ เทศในดำ้ าน เทคโนโลยี 	 5G		

ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่ อน	 5G	 แห่งชาติ  

โดยดำเนนิโครงการนำรอ่งเกษตรดจิทิลัดว้ยเทคโนโลย ี5G  

ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย รวมทั้งดำเนิน 

โครงการนำร่องทีส่ำคัญตา่ง ๆ  เช่น (๑) โรงพยาบาลอัจฉรยิะ  

(Smart Hospital) ณ ศิริราชพยาบาล (๒) ระบบคัดกรอง 

และแจ้งเตือนสำหรับ Phuket Sandbox เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  

(๓) สถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ด้วยเทคโนโลยี 5G  

ณ สถานีกลางบางซื่อ (๔) บ้านฉาง 5G สมาร์ทซิตี้  

(5G Smart City) ในพื้นที่เทศบาลนครบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ (๕) เกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G  

ณ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�ามาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้ประโยชน์

เทคโนโลยี 5G 

 ๗.๒	 การพัฒนาการอ�านวยความสะดำวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า	 การน�าเข้าส่งออก	 และโลจิสติกส์	

ในรูปแบบดำิจิทัล	

  ๗.๒.๑	 ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดำใหญ่	 (Big	 Data	 Analytics)	

เพื่อการขนส่งสินค้าดำ้วยรถบรรทุกและการเดำินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ระยะที่	 ๑	

กรุงเทพมหานคร	 โดยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ 

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนา 

วิธีการและกระบวนการทำงานของระบบฯ โดยมีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๔.๒๐

ให้บริการอนิเทอร์เนต็  
ณ แหล่งเรียนรูข้องชุมชน 
๘,๒๔๖ แห่ง
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  ๗.๒.๒	 ดำำเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลดำ้านการขนส่งและโลจิสติกส์	

ของประเทศ	ผ่านระบบ	National	Single	Windows	(NSW) เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของหนว่ยงาน 

ที่ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลสินค้าและยานพาหนะท่ีใช้ขนส่งสินค้าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอ�านวยความสะดวก 

แก่ผู้ประกอบการในการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงครั้งเดียว โดยหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้อัตโนมัต ิ

ผา่นระบบ NSW ทัง้นี ้ปจัจุบนัอยูร่ะหว่างการศึกษากระบวนการและขัน้ตอนทีเ่กีย่วข้องกับเอกสารใบสัง่ปล่อยสินค้า 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๗.๒.๓	 ปรับปรุงระบบติดำตามสถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูล	 (NSW	 e-Tracking)	 เพื่อรองรับ	

การตรวจสอบเอกสารที่ เชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่าน	 ASEAN	 Single	 Window	 โดยจัดทำระบบ  

NSW e-Tracking ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งท้ังภาครฐัและภาคเอกชนใชง้าน ซึง่ได้มกีารปรบัปรงุระบบเพือ่รองรบัขอ้มลู 

ที่มีการเชื่อมโยงเพิ่มขึ้นและมีการเปิดใช้ระบบแล้ว

 ๗.๓	 การส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย	

ทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาดำ		

  ๗.๓.๑	 ดำำเนินโครงการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ	 e-Commerce เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต 

สินค้าชุมชนมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นผ่านระบบออนไลน์ โดยจำหน่ายสินค้าผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  

ทั้งทางเว็บไซต์ ThailandPostMart.com และการวางจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยมีผู้ประกอบการร้านค้า 

เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน ๙๘๖ ร้านค้า  

เป็นร้านค้าทัว่ไป จำนวน ๖๕๔ ร้านค้า และร้านค้าชุมชน  

จำนวน ๓๓๒ รา้นคา้ มรีายการสนิคา้ชมุชนทีจ่ำหนา่ย  

จำนวน ๓,๐๐๐ รายการ และมียอดจำหน่าย 

สินค้าชุมชนรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ล้านบาท ส่งผลให้ 

ผู้ผลิตสินค้าชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่าย

สินค้าชุมชนผ่านระบบดังกล่าว

  ๗.๓.๒	 ดำ�าเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม	 National	 Delivery	 เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ	

ในยุควิถีชีวิตใหม่	 (New	Normal) โดยจัดท�าแพลตฟอร์มดิจิทัล “eatsHUB” ส�าหรับจัดส่งสินค้า (Delivery)  

และส่งเสริมการค้าขาย (Commerce) ที่เรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ต�่ากว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุน 

ให้กับผู้ประกอบการ MSMEs รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว 

ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและกลุ่มไรเดอร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น 

ชุมพร เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุบลราชธานี 

พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี 

เพชรบุรี ระยอง สงขลา และนครศรีธรรมราช โดยมี 

ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 

๒๑,๑๒๙ ราย และไรเดอร์ จำนวน ๒,๖๓๐ ราย 

ทั้งน้ี ในช่วงแรกได้เปิดให้บริการ ๗ จังหวัด ได้แก่ 

กรงุเทพมหานคร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เชยีงใหม่ 

นครราชสมีา อดุรธานี ขอนแกน่ และชมุพร มรีา้นคา้ 

ให้บรกิาร ๒,๒๓๔ ราย และไรเดอร์ให้บรกิาร ๑,๘๔๕ ราย  

โดยจะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 

เพ่ิมช่องทางจ�าหน่ายสนิค้าชมุชน 
๓,๐๐๐ รายการ ผ่านไปรษณย์ี  
และ ThailandPostMart
มยีอดจ�าหน่าย ๒๐๐ ล้านบาท

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๗.๓.๓	 ดำำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มดำิจิทัลด้ำานอาหารและการท่องเท่ียว		

(Digital	 Food	 Tourism)	 เพื่อสร้างโอกาสในยุค	 Post-COVID โดยพัฒนาแพลตฟอร์มแนะนำประสบการณ์ 

การรับประทานอาหาร สันทนาการ และการท่องเที่ยว “SafeT Travel” (MULTI FOOD TOURISM PLATFORM)  

ซ่ึงมีแพลตฟอร์มที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๗ แพลตฟอร์ม/ระบบ ได้แก่ (๑) เว็บเพจ (๒) แอปพลิเคชัน (๓) ระบบ 

และเคร่ืองหมายแสดงความน่าเชือ่ถอืในการประกอบธรุกจิพาณิชย์และอเิลก็ทรอนกิส์ (Trustmark) (๔) ระบบข้อมลู 

ผูใ้ห้บรกิาร (๕) ระบบโต้ตอบกบัผูใ้ช้งาน (๖) ระบบการจองครบวงจร และ (๗) ระบบเปรยีบเทียบราคาการจองห้องพกั  

นอกจากน้ี มีการเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหารและการท่องเท่ียวในกลุ่มร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก 

กิจกรรมสนัทนาการ และอืน่ ๆ  รวมจ�านวน ๖,๕๒๗ รายการ เพือ่จดัท�าสารสนเทศในรปูแบบดจิทัิล (Digital Content)  

ส�าหรับประชาสมัพันธ์ จ�านวน ๑,๐๐๐ ชดุข้อมลู รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ผ่านเพจ Facebook “Thai Taste Journey” 

และ www.thaitastejourney.com

  ๗.๓.๔	 ดำำเนินโครงการทรานส์ฟอร์มตลาดำสดำสู่ยุค	 New	 Normal โดยส่งเสริมการขายสินค้า  

การจดัสง่สนิคา้ และการยกระดบัการบรหิารจดัการผา่นแพลตฟอรม์ดจิทิลั และสรา้งการรบัรูเ้ก่ียวกบัแพลตฟอรม์ดจิทิลั 

ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ค้าหาบเร่หรือแผงลอยสามารถด�าเนินธุรกิจและประกอบอาชีพได้อย่างเท่าทัน 

ในยุคปัจจุบัน โดยดำเนินการใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี 

นครปฐม ปทมุธาน ีนนทบรีุ สมทุรสาคร และสมทุรปราการ โดยมผีูป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ราย  

มีสินค้าจำหน่ายมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ รายการ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา 

หรือเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๙๔๒,๔๘๕ ครั้ง

  ๗.๓.๕	 สนบัสนนุภารกจิคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิสใ์นการคุ้มครองผูใ้ชบ้รกิารธรุกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 :	 1212	ETDA โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์แบบครบวงจร ๒๔ ชั่วโมง  

และขยายบทบาทของศูนย์รบัเรือ่งร้องเรยีนปัญหาออนไลน์ ๑๒๑๒ (1212 Online Complaint Center: 1212 OCC)  

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียนปัญหาออนไลน์ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๔๑,๙๐๔ ครั้ง และสามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ร้อยละ ๙๕.๑๗  

โดยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายมากที่สุด และผู้รับบริการได้รับ 

ความพึงพอใจในการให้บริการในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

  ๗.๓.๖	 ดำ�าเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศดำ้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 [กิจกรรม	

จัดำตั้งสถาบันพัฒนาผู้ให้บริการ	Digital	 Service	 (ETDA	Academy)] โดยมีการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรม 

ด้าน Digital Service การเสริมสร้างก�าลงัคนทีม่คุีณภาพ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนการท�าธรุกรรมออนไลน์ 

เพื่อสร้างอาชีพ ทักษะใหม่ และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ที่สอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี ๗ หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน ๔,๗๔๕ คน 

  ๗.๓.๗	 เพิม่ขีดำความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกจิไทยด้ำวยดิำจทิลั โดยการยกระดบัขดีความสามารถ 

ของวิสาหกิจไทยในการใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ค�าปรึกษา 

แนะน�าเชิงลึกในการใช้ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มด้าน Digital Marketing แก่ผู้ประกอบการ จ�านวน ๖๑๕ ราย  

รวมทัง้จดัฝกึอบรมและใหค้ำปรกึษาเชงิลกึเพือ่พฒันา 

ศกัยภาพผูป้ระกอบการใหส้ามารถทำการคา้ออนไลน ์

ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ มเีป้าหมายดำเนนิการ  

จำนวน ๓๐๐ กิจการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  

๘๘ กิจการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  

๒๑๒ กิจการ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้  
การใช้ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม
ด้าน Digital Marketing
ให้แก่ผูป้ระกอบการ ๖๑๕ ราย
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  ๗.๓.๘	 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย	

ในภาคการผลติและบรกิารสามารถเข้าถึงตลาดำ โดยสง่เสรมิการจำหนา่ยสนิคา้สิง่บง่ช้ีทางภมูศิาสตร ์(Geographical  

Indications: GI) ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  

ตลอดจนสร้างช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า GI ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น www.ShopAt24.com  

www.facebook.com/GI-Thailand marketplace.thaismileair.com และแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์  

Lazada รวมทั้งประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่าย 

สินค้าผ่านผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ 

ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ Facebook “เพจอีจัน” 

  ๗.๓.๙	 พฒันาระบบตลาดำกลางของคลสัเตอร์และจดัำทำเครอืข่ายด้ำานการตลาดำภายใต้โครงการพฒันา	

และยกระดัำบคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้คลัสเตอร์แปรรูปอาหารและคลัสเตอร์สมุนไพร 

เพื่อสุขภาพกัญชง-กัญชาสามารถใช้ประโยชน์จากระบบร่วมกัน ได้แก่ (๑) ระบบตลาดกลางของคลัสเตอร์ 

และการจดัท�าเครอืข่ายด้านการตลาดร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ของภาครฐัและเอกชนทัง้ตลาดออนไลน์และออฟไลน์  

รวมไปถงึการสร้างนวตักรรมทางการตลาด และ (๒) ระบบการใช้ข้อมลูร่วมกนั (Data Sharing) เพือ่เป็นแหล่งข้อมลู 

แต่ละคลัสเตอร์และการพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (Cluster Development Agent: CDA) เพื่อให้สามารถ 

ดูแลระบบ Data Sharing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘.	 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดำ้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัยและพัฒนา		
และนวัตกรรม

	 ๘.๑	 การพัฒนาสภาพแวดำล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัย	

และพัฒนา	และนวัตกรรม	

  ๘.๑.๑	 บริหารจัดำการพื้นที่ให้เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

   (๑) ดำำ เนิ น โ ค ร งกา ร พัฒนา

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก		

(Eastern	Economic	Corridor	of	Innovation:	EECi) 

เพ่ือรองรับการขยายผลงานวิจัย การทดสอบการสาธิต 

เทคโนโลย ีการประเมนิความเปน็ไปไดท้ัง้ในเชงิเทคโนโลย ี

และเชงิเศรษฐศาสตร ์รวมถงึการปรบัแปลงเทคโนโลยข้ัีนสงู 

จากต่างประเทศมาสู่การใช้ประโยชน์จรงิ มอีาคารสำนกังานใหญ่ 

ตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง กำหนดเปิด 

อย่ าง เป็นทางการช่ วง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕  

เพือ่ใหก้ารประชมุกลุม่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในเอเชยี-

แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) 

ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

    (๑.๑)  จัดำตั้งเมืองนวัตกรรมชีวภาพ	 (BIOPOLIS) เพื่อส่งเสริมการแปรรูปชีวมวล  

รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีมูลค่าต่ำไปสู่สารสกัดท่ีมีมูลค่าสูงเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมชีวภัณฑ์  

อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง โดยได้พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี	 (Biorefinery)  

เพือ่ใหบ้รกิารการทดสอบกระบวนการการผลติและผลติผลติภณัฑชี์วภาพ พฒันาโรงเรือนปลูกพืชและโรงงานผลิตพชื		

ส่งเสริมการจ�าหน่ายสนิค้า GI 
ผ่านช่องทางออนไลน์

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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(Smart	Green	house) เพือ่ทดลองปลกูพชืสมนุไพรในสภาพแวดล้อมท่ีมกีารควบคมุและคดัเลือกสายพนัธุส์มนุไพร 

ที่มีปริมาณสารส�าคัญสูง และจัดำท�าศูนย์สาธิตเกษตรอัจฉริยะ	(Smart	Farming	Demo	Site) ในพื้นที่ EECi 

    (๑.๒) จัดำตัง้เมืองนวตักรรมระบบอตัโนมติั	หุน่ยนต์	และระบบอเิล็กทรอนกิส์อจัฉรยิะ		

(ARIPOLIS) โดยพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center) เพื่อให้ค�าปรึกษา 

ในการยกระดบัการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีด�าเนนิการตดิตัง้แพลตฟอร์มไอโอทแีละระบบวเิคราะห์ข้อมลูอตุสาหกรรม  

(Industrial IoT and Data Analytics Platform: IDA) เพื่อทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้ได้ตามมาตรฐาน และจัดตั้งโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่มี 

ความปลอดภัยเพื่อรองรับและพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สังกะสีไอออน (Zinc-ion battery)  

    (๑.๓) สรา้งเครือ่งกำเนดิำแสงซนิโครตรอนระดำบัพลงังาน	3	GeV เพือ่เป็นศนูยก์ลางวิจยั 

ด้านแสงซินโครตรอนชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในอนาคต โดยน�าไปประยุกต์ใช ้ในงานวิจัย 

ด้านการแพทย์ ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมวสัดขุัน้สงู ด้านสิง่แวดล้อม และด้านโบราณคดี ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๒

   (๒) พัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยด�าเนินการ ดังนี้

    (๒.๑)  จัดำท�าร่างพระราชบัญญัติกจิการอวกาศ เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านเทคโนโลย ี

อวกาศและดำเนินกิจกรรมอวกาศระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการลงทุน สร้างรายได้ และการจ้างงาน 

ในอุตสาหกรรมอวกาศภายในประเทศ

    (๒.๒) สง่เสรมิการลงทนุด้ำานอุตสาหกรรมการบนิและอวกาศในพืน้ที	่EEC เพือ่ใหเ้กดิ 

การลงทุนและการใช้งานในธุรกิจสถานีภาคพื้นสำหรับดาวเทียมวงโคจรต่ำเพิ่มข้ึนในอุตสาหกรรมสถานีสื่อสาร 

ดาวเทียมภาคพื้นดิน (Network Ground Station) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ  

โดยคาดว่าจะเกดิมลูค่าการลงทนุวจัิยไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท และมมีลูค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ล้านบาท

    (๒.๓) จัดำตั้งศูนย์ทดำสอบมาตรฐานช้ินส่วนอากาศยานและดำาวเทียมแห่งชาติ  

ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ สร้าง ประกอบ และทดสอบดาวเทียม โดยเฉพาะดาวเทียม 

ขนาดเลก็ (น�า้หนัก ๑๐-๕๐๐ กโิลกรมั) ภายใต้โครงการ THEOS-2 รวมทัง้ยกระดบัการรบัรองมาตรฐานการทดสอบ 

และระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้มีความสามารถในระดับสากล 

  ๘.๑.๒	 สร้างพื้นฐานแห่งการพัฒนา	

   (๑) ดำำเนินโครงการการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(ววน.) ดังนี้

     (๑.๑)  จัดำทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ	ววน.	พ.ศ.	๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อเป็น 

แนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมของประเทศให้เกิดความสอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน  

เช่น แผนที่น�าทางเทคโนโลยีแห่งชาติ มาตรการสนับสนุนทุนส�าหรับผู ้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย 

และนวัตกรรม มาตรการด้านภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในภาคเอกชน ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Information System: NSTIS) 

    (๑.๒)  พัฒนากลไกด้ำานงบประมาณ มุ่งเน้นให้หน่วยรับงบประมาณในระบบ ววน.  

ผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ 

   (๒)  จัดำท�าพระราชบญัญัตส่ิงเสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม	พ.ศ.	๒๕๖๔ 

เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการน�าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์หรอืสาธารณประโยชน์ท้ังในด้านนโยบายเศรษฐกจิ  

และสังคม และให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐได้ นอกจากนี้  

ได้จัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022” เมื่อวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๖๕  

116 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๕



ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติดังกล่าวและเพื่อส่งเสริมให้เกิด 

การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน ววน. ไปใช้ประโยชน์ 

   (๓) จัดำตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม	 (Innovation	 Fund) เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยได้ 

สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท  

เพื่ อสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ท่ีมีศั กยภาพ 

และ เกิ ดผลกระทบ เชิ งบวกทางด้ านการผลิ ต  

การค้า การลงทุน การจัดการ และการตลาด รวมถึง 

โครงการที่สามารถเห็นผลลัพธ์เร็ว (Quick wins)  

ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

   (๔) บริหารและพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสัตว์	

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

จ�านวน ๔๐๐ คนต่อปี และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�างานไปใช้ในการสร้างผลงานวจิยัและนวตักรรม จ�านวน ๔ หน่วยงาน

   (๕) จดัำท�ามาตรการสนบัสนนุทนุส�าหรบัภาคเอกชนเพือ่พฒันาผลงานวจัิยและนวตักรรม

ตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาดำ	 เพื่อเป็นการพัฒนากลไก มาตรการ เครื่องมือสนับสนุน 

การสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัยสู่ตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ 

เพื่อยกระดับไปสู่ผู ้ประกอบการเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตและตลาดระดับโลก โดยจัดท�านโยบาย	 “ก้าวสู่การเป็น	

ประเทศทีขั่บเคลือ่นด้ำวยธรุกิจทีเ่ตบิโตอย่างก้าวกระโดำดำ” รวมถงึท�าการจดักลุม่และพฒันามาตรการกลไกสนบัสนนุ 

ด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม การส่งเสริมกำลังคนทักษะสูง  

การสง่เสรมิดา้นการตลาดและการเขา้สูต่ลาดโลก และการเพิม่ประสทิธผิลและกำไร นอกจากนี ้ไดพ้ฒันาผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจฐานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

  ๘.๑.๓		พัฒนาบุคลากรดำ้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	

   (๑)  ดำำเนินโครงการสนับสนุน

นกัเรยีนทนุรฐับาลทางด้ำานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ระยะที่	 ๓	 ระยะที่	 ๓+	 และระยะที่	 ๔ เพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับสูง ๖ สาขาวิชาหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ 

และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีโลหะวัสดุ เทคโนโลย ี

อเิล็กทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร ์วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน นาโนเทคโนโลย ีและสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนได้ปรับแนวทางการจัดสรรทุนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี โดยเน้นกรอบสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสงัคม เพิม่สาขาใหมท่ีส่ำคัญเพือ่รองรบัความตอ้งการในอนาคต โดยมผีูไ้ดร้บัจัดสรรทนุแลว้ จำนวน ๓,๒๔๘ ทนุ  

สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน ๑,๗๕๘ คน และมีผลงานวิจัย/วิชาการ ประมาณ ๗,๗๐๐ รายการ ซึ่งเป็นผลงานวิจัย 

ทีไ่ด้รบัรางวลัระดบัชาติทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังมกีารขอสทิธบัิตรและอนสุทิธบัิตร มากกว่า ๑๘๐ รายการ 

กองทนุพัฒนานวตักรรม 
เพ่ืออุตสาหกรรม
สนบัสนนุงบประมาณ  
๑,๐๐๐ ล้านบาท  
ส�าหรบัโครงการนวตักรรม

สนับสนุนทุนการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓,๒๔๘ ทุน
มีผลงานวิจัย ๗,๗๐๐ รายการ

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๒) ดำ�าเนนิโครงการสนบัสนนุการจัดำตัง้ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีน	โดำยการก�ากบัดำแูล	

ของมหาวทิยาลยั	(โครงการ	วมว.)	ระยะที	่๒ เพือ่สนบัสนนุการจดัหลกัสตูรการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ในหลักสูตรเฉพาะส�าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ  

โดยมีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รวมจ�านวน ๓,๐๐๗ คน โดยเลือกศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ ๓๘.๑๘ สาขาแพทยศาสตร์ร้อยละ ๓๓.๑๒ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ร้อยละ ๒๐.๖๒ และสาขาสังคมศาสตร์

ร้อยละ ๙.๐๘ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๕ โครงการ วมว. ระยะที่ ๒ มีนักเรียนรวม ๘๖๒ คน

   (๓)  ดำำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		

ผ่านการฝุ่ึกอบรมโครงการ	 “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”	 (ลูกไก่) เพื่อสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

ใหม้คีวามเขม้แขง็ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

พรอ้มทัง้ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

ของประเทศ โดยสามารถสร้างความร่วมมือ 

ทางวิ ช าก า ร ในการพัฒนาบุ คล ากรวิ จั ย 

และนวัตกรรมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 

จำนวน ๑๕ หน่วยงาน

   (๔)  พัฒนาผู้จัดำการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	 (RDI	 Managers) เพื่อแก้ปัญหา 

การขาดแคลนผูจั้ดการงานวิจัย พฒันาและนวัตกรรมของประเทศ และพัฒนาผูจั้ดการงานวิจยัฯ เช่น กลุม่มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานระดับกรมในกระทรวงต่าง ๆ หน่วยบริหารและจัดการทุน และเจ้าหน้าท่ีจากเอกชนท่ีทำงานร่วมวิจัย 

กับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๘.๒	 การสร้างระบบจัดำการข้อมูลเพื่อรองรับบริหารจัดำการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดำยพัฒนา	

ระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต	ิ(National	Research	and	Innovation	Information	System:		

NRIIS) เพือ่ใชใ้นการยืน่คำของบประมาณ จดัสรรงบประมาณ ตดิตามการใชง้บประมาณ นำงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์  

ตลอดจนประเมนิผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบของงานวิจยั รวมถงึเป็นการสร้างฐานข้อมลูงานวจิยัของประเทศทัง้หมด 

ให้มีเอกภาพ มีความปลอดภัย และมีสิทธิในการเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนของระบบบริหารจัดการ 

งานวจิยัของประเทศและการสนับสนุนงานวจัิยของประเทศ ทัง้นี ้ระบบ NRIIS จะท�าให้ผูใ้ช้กลุม่ต่าง ๆ  ได้รบัประโยชน์ 

เช่น นกัวจิยัสามารถเสนอขอรบัทนุวจัิยจากแหล่งต่าง ๆ  โดยใช้แบบฟอร์มเดยีวเพือ่ยืน่ข้อเสนอ สามารถตดิตามสถานะ 

ของโครงการวิจัยได้ และหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศจะมีข้อมูลภาพรวมงบประมาณและงานวิจัย 

ของประเทศเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาการวิจัยของประเทศ 

 ๘.๓	 การเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางดำ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่	

ให้เกิดำประสิทธิภาพสูงสุดำ	

  ๘.๓.๑	 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทยและอทุยานวทิยาศาสตร์ภมูภิาค  

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนทุกระดับ สามารถเชือ่มโยงผูเ้ชีย่วชาญ หน่วยงานสนับสนุน 

ของภาครัฐและสถาบันการศึกษาให้ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้น  

เป็นแหล่งบ่มเพาะผูป้ระกอบการธรุกจิสร้างใหม่ (Start-up) เพือ่ให้เกดิเทคโนโลยใีหม่ ๆ  เข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิทีมี่นวตักรรมเป็นฐาน  

รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลผลิตและนวัตกรรมในการจัดทำทำวิจัยและพัฒนาให้แก่ภาคเอกชน  

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเอกชนใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๔๗ ราย  

และใชบ้รกิารอทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค เชน่ อทุยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนอื จงัหวดัเชยีงใหม ่อทุยานวทิยาศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา จ�านวน ๑๕,๐๐๐ คน 

พฒันาบคุลกรวิจยัและนวตักรรม
ผ่านโครงการ “สร้างนกัวิจัยรุน่ใหม่” 
(ลูกไก่) และสร้างเครือข่าย 
ด้านการวิจัย ๑๕ หน่วยงาน

118 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๕



  ๘.๓.๒	 จัดำตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innopolis) โดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการ  

(Service Platform) เพื่อส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service: OSS)  

เพ่ือเชื่อมโยงบริการและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยมีผู้ประกอบการ 

ด้านอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนา จำนวน ๔๓๗ ราย และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร  

จำนวน ๕๒ ผลิตภัณฑ์ 

 	 ๘.๓.๓ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		

(National	 S&T	 Infrastructure:	 NSTI)	 ดำ้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการทางด้านเทคนิควิชาการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและสร้างเครือข่าย

การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลการดำเนินงาน เช่น 

   (๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ

แห่งชาติ	 (National	 Biobank	 of	 Thailand:	 NBT) 

สามารถเก็บรักษา อนุรกัษ์ทรัพยากรชีวภาพ เช่น เมล็ดพืช  

จำนวน ๒๘ ตวัอย่าง พชืในระบบปลอดเชือ้ จำนวน ๒๐ ชนิด  

และจุลินทรีย์ จำนวน ๑๐๘ ตัวอย่าง 

   (๒) ศู น ย์ โ อ มิ ก ส์ แ ห่ ง ช า ติ		

(National	Omics	Center:	NOC) สามารถพัฒนาวิธกีาร 

ตรวจสอบทางการศึกษาขอ้มลูทางพนัธกุรรม (Genomics)  

ข้อมลูการแสดงออกของพันธกุรรมในระดับกรดไรโบนิวคลีอกิ  

(Ribonucleic acid: RNA) (Transcriptomics) ขอ้มลูการแสดงออกของโปรตนี (Proteomics) และขอ้มลูสารชวีเคมี 

หรือสารเมตาบอไลท์ (Metabolomics) แบบองค์รวม โดยตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ�ของเมล็ดพันธุ์พืช  

จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ตัวอย่าง และตรวจวินิจฉัยโรคในเมล็ดพืช จ�านวน ๓๐๐ ตัวอย่าง

   (๓) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 (Technology	 and		

Informatics	Institute	for	Sustainability:	TIIS) สามารถจัดท�าข้อมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิต สนับสนุน 

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและการแข่งขันในระดับสากล โดยปัจจุบัน 

ได้พัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดทำแนวทางรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสม 

กับบริบทไทยและการพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัด

   (๔) ศนูยท์รพัยากรคอมพิวเตอร์เพือ่การคำนวณขัน้สงู	(NSTDA	Supercomputer	Center:		

ThaiSC) ให้บริการด้านการคำนวณประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศท่ีต้องการ 

ความรวดเร็วและความแม่นย�าสูง เช่น น�าระบบ Supercomputer สนับสนุนทรัพยากรการค�านวณเพื่องานวิจัย 

ด้านการถอดรหัสพันธุกรรมของโควิด-๑๙

  ๘.๓.๔	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานดำ้านคุณภาพ	 (National	 Quality		

Infrastructure:	NQI) ดำเนินการ ดังนี้ 

   (๑) ยกระดำับ ผู้ประกอบการ	

Start	 up	 และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดำกลาง	

และขนาดำย่อม	(Small	and	Medium	Enterprises:		

SMEs)	 ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น  

ซึง่สามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

พฒันาผูป้ระกอบการ Start up  
และ SMEs ๑๖ ราย
สร้างมูลค่า  
๑๖๓.๗๕ ล้านบาท

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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ให้ผู้ประกอบการ Start up และผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๑๖ ราย เกิดมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๑๖๓.๗๕ ล้านบาท  

   (๒)  จัดำตั้งศูนย์บริการ	วิเคราะห์	ทดำสอบมาตรฐานและรับรอง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 

ของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ โดยให้บริการวิเคราะห์ 

และทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล จ�านวน ๓๐๐ ราย ๑๘,๓๒๑ รายการ 

   (๓) จัดำตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษด้ำานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพืน้ทีอ่าคารศนูย์ถ่ายทอด 

เทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จังหวัดปทุมธานี 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุน 

ด้านการวิจัยพัฒนาและการเชื่อมโยงระหว่าง 

ภาคอตุสาหกรรมกบัภาคการวจัิย โดยผูป้ระกอบการ 

ทีเ่ขา้ไปลงทนุในพืน้ทีข่อง วว. จะไดร้บัการลดหยอ่น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๕๐ เพิ่มเติมอีก ๕ ปี 

หรอืยกเว้นภาษีเงินได้นติบิคุคลเพิม่เติมเป็นเวลา ๒ ปี 

  ๘.๓.๕	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์	

จากโครงสร้างพื้นฐานดำ้านเทคโนโลยีมาตรวิทยา	

   (๑) สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางสำหรับเวลามาตรฐานประเทศไทย เพื่อพัฒนา 

ความสามารถในการให้บริการถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยและยกระดับความแม่นยำและเสถียรภาพ 

ในการถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทย 

   (๒) พฒันาระบบวัดำสภาพนำความร้อนของวัสดุำฉนวนความร้อนเพือ่ส่งเสริมการประหยัด 

พลังงานและเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าในการส่งออกวัสดุฉนวนความร้อนภายในประเทศ  

โดยมีการพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ (๑) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (๒) ชุดเครื่องมือมาตรฐานการวัดอุณหภูมิ  

และ (๓) วัสดุอ้างอิงรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดเครื่องมือวัดสภาพนำความร้อน

   (๓) พัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดำการสั่นสะเทือนและเสียง เพื่อใช้เป็น 

มาตรฐานการสอบเทยีบเครือ่งวดัเสยีงและการสัน่สะเทอืนในประเทศ เพือ่ให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่าง ๆ   

ใช้งานในกระบวนการโลจิสติกส์และด้านคมนาคมขนส่ง

   (๔) พัฒนาผู ้ประกอบการ	 SMEs	 สู ่อุตสาหกรรม	 ๔.๐	 ดำ้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา  

โดยให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงวิชาการให้กับผู ้ประกอบการ กลุ ่มอุตสาหกรรม S-curve รวมถึงออกแบบ 

และสร้างเครื่องมือต้นแบบ เช่น ระบบควบคุมความดันเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตที่สูงขึ้น

   (๕) ยกระดำับมาตรฐานและการทดำสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร	

แห่งอนาคต เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ผลการวัดทางเคมีและชีวภาพเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 

และก�าหนดมาตรฐานสินค้าส�าหรับส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยมีการพัฒนามาตรฐาน 

การวัดและวัสดุอ้างอิงมาตรฐานการวัด เช่น สารหนูในอาหารทะเล เชื้อไวรัสจากหมู และค่าความหวาน 

   (๖) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดำิจิทัล	 ข้อมูล		

และปัญญาประดิำษฐ ์เพือ่พฒันานวัตกรรมเทคโนโลยกีารวดัดา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัใิหก้บัผูป้ระกอบการไทย 

ไดใ้ช้ประโยชน์ เช่น การพัฒนามาตรฐานการทวนสอบสมรรถนะของหุน่ยนต์อตุสาหกรรมและเครือ่งจักรกลอัตโนมัต ิ

ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนาระบบการวัดชิ้นส่วนต่าง ๆ แบบอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยใช้สมรรถนะของหุ่นยนต ์

อุตสาหกรรมทดแทนการใช้งานเครื่องมือวัดอื่น ๆ ที่มีราคาสูงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9283

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ ๕๐ เพิ่มเติม ๕ ปี
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เพิ่มเติมเป็นเวลา ๒ ปี
ให้แก่ผู้ลงทุนในพื้ำนที่
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   (๗) พัฒนามาตรฐานการวัดำทางการแพทย์ โดยพัฒนาค่ามาตรฐานการวัดแห่งชาติ 

ทางการแพทย์ให้แก่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  

เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์รวมถึงผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 

สถานพยาบาลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และประชาชนท่ัวไป เช่น พัฒนาเครื่องวิเคราะห์เครื่องกระตุกหัวใจ 

เครื่องวัดออกซิเจนแบบผสมอากาศอัตราการไหลสูง และเครื่องมือวิเคราะห์การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 

  ๘.๓.๖	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	

   (๑) ดำ�าเนินโครงการระบบดำาวเทียมส�ารวจเพ่ือการพัฒนา	 (THEOS-2) โดยพัฒนา 

แอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม เช่น การบริหารจัดการผังเมือง การบริหารจัดการ 

ทรพัยากรธรรมชาติ การจัดการด้านการเกษตร และการจัดการ 

ภัยพิบัติ  โดยเฉพาะการพัฒนาข้อมูลจากดาวเทียม 

สู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Actionable  

Intelligence Policy: AIP) เพื่อให้เกิดการนำข้อมูล 

จากดาวเทียมไปใช้ ในการกำหนดนโยบายสำคัญ 

ของประเทศ โดยมกีารสรา้งดำาวเทียมหลัก ๑ ดวง มกีำหนด 

การยงินำสง่ดาวเทยีม ในชว่งตน้ป ี๒๕๖๖ และดำาวเทยีมเลก็  

๑ ดวง ขนาดประมาณ ๑๐๐-๑๑๐ กิโลกรัม เพื่อสำรวจ

ทรัพยากร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบ

   (๒) พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดำสินใจเพื่อการบริหารจัดำการไฟป�า	 หมอกควัน		

และฝุุ่�นละอองเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากเซนเซอร์ภาคพื้นดินและส่งเสริมและบูรณาการข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม 

ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานจังหวัด ๑๗ จังหวัด

   (๓) พัฒนาระบบติดำตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้ำวยดัำชนีภัยแล้งจากข้อมูลดำาวเทียม  

เพ่ือตดิตามสถานการณภ์ยัแลง้เชงิอตุุนยิมวทิยาจากปรมิาณนำ้ฝนสะสม ปรมิาณนำ้ฝนพยากรณส์ะสม ดชันพีชืพรรณ  

ดัชนีความชื้นในดิน และปริมาณน้ำในเขื่อน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้ง 

   (๔) ประเมินและติดำตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝุ่ั�ง โดยพัฒนาระบบแผนที่ 

ทางทะเลและชายฝ่ังแบบออนไลน์ (Marine GI Portal Platform) เพือ่เชือ่มโยงกบัฐานข้อมลูทีเ่กีย่วข้องสำหรบัการบรหิาร 

จัดการคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

   (๕) พฒันาแพลตฟอร์มขอ้มูลมหภาคเชิงพ้ืนท่ีแบบเปิดำของคนไทยทุกคน	(Open	Platform		

Spatial	 Big	 Data	 for	 all	 Thailand) เพื่อให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่า 

จะสามารถจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ จำนวน ๕ เรื่อง และมีภาครัฐ เอกชน ประชาชน 

เป็นผู้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ คน

  ๘.๓.๗	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน	

   (๑) ดำำเนินโครงการใช้ประโยชน์

โครงสร้างพื้นฐานด้ำานแสงซินโครตรอน โดยให้บริการ 

เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในการพัฒนาสินค้า จำนวน 

๑๐๓ ชิ้นงาน เช่น สร้างตู้สำหรับครอบเตียงผู้ ป่วย 

แบบความดันลบ ห้องแยกโรคความดันลบ การติดตั้ง 

ระบบเครื่องกรองอากาศในรถตู้โดยสารขนาด ๙ ที่นั่ง  

และหน้ากากผ้าไหมเพ่ือทดแทนหน้ากากทางการแพทย์  

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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รวมทัง้สามารถให้บรกิารวิเคราะห์ทดสอบงานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยด้ีานแสงซินโครตรอน จ�านวน ๘๒ รายการ  

และสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SMEs 

จำนวน ๓ ราย

   (๒) ถ่ายทอดำองค์ความรู้และการพัฒนากำลังคนดำ้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน	

และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม และการเข้าถึงสื่อในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

จำนวน ๒๑๘ คน และมีบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทีไ่ด้รบัการส่งเสริมความรูค้วามเชีย่วชาญ 

เกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง จำนวน ๒๓๗ ราย 

  ๘.๓.๘	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัมมันตรังส ีได้แก่ (๑) กำกับดำูแลความปลอดำภัยของวัสดำุท่ีม	ี

กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบในกลุ่มสินค้าต่าง ๆ เช่น กลุ่มสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ 

และอุตสาหกรรมเศษโลหะ และ (๒) จัดำท�าข้อมูลสารสนเทศดำ้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ เพื่อความมั่นคง 

ปลอดภัยของประชาชนและเป็นฐานข้อมูลด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

 	 ๘.๓.๙	 ส่ง เสริมการใช้ประโยชน์จาก	

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ พฒันา “เครือ่งโทคาแมค (Tokamak)”  

หรือดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ เป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต 

เพือ่คนไทยซึง่เป็นในการกกัเกบ็พลาสมาด้วยสนามแม่เหลก็ 

และเป็นอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาวิจัยเรื่องพลังงาน 

นิวเคลียร์ฟิวชัน โดยนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรม 

ด้านอาหาร รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมามาใน 

อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขอนามัยโดยเพื่อบำบัด 

แผลติดเชื้อและแผลเรื้อรัง พร้อมช่วยกระตุ้นการสร้าง

เส้นเลือดเนื้อเยื่อใหม่ 

  ๘.๓.๑๐ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดำาราศาสตร์ ให้บรกิารโครงสร้างพ้ืนฐานในการส่งเสรมิ  

ค้นคว้า วิจยัและพฒันาทางด้านดาราศาสตร์และวทิยาศาสตร์ท่ีเกีย่วข้อง โดยเปิดให้บรกิารหอดูดาวในภมูภิาคต่าง ๆ   

มีผู้เข้าใช้บริการ จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ได้น�าเทคโนโลยีดาราศาสตร์มาประยุกต์สร้างนวัตกรรม 

ด้านดาราศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือส�าหรับใช้ในการศึกษา 

ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ เช่น การข้ึนรูปช้ินงานความละเอียดสูงเพื่อน�ามาประดิษฐ์อุปกรณ์ 

ทางดาราศาสตร์ พัฒนาต้นแบบเครื่องช่วยหายใจ ข้อสะโพก และขาเทียม 

  ๘.๓.๑๑ สง่เสริมการใช้ประโยชน์จากชีววิทยาศาสตร์ เพือ่พฒันาขีดความสามารถดา้นชีววทิยาศาสตร์ 

และสุขภาพของประเทศไทย โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการแพทย์ ดังนี้ 

   (๑) ดำำเนินโครงการส่งเสริมต้นแบบการผลิตยาชีววัตถุ เพื่อลดการนำเข้าและพัฒนา 

วิธีการรักษาแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีความจ�าเพาะต่อตัวบุคคล เช่น ยาเม็ดอมใต้ลิ้นกัญชา และยาขี้ผึ้งกัญชา

   (๒) ดำ�าเนินโครงการสร ้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดำดำ	

ของเทคโนโลยีด้ำานชีววทิยาศาสตร์ เช่น ต้นแบบข้อสะโพกเทยีม แกนโลหะใส่ในโพรงกระดกู และเลนส์แก้วตาเทยีม 

แบบพับได้

   (๓) ดำ�าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการดำ้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ  

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เช่น รากฟันเทียม และเครื่องช่วยฝึกเดินในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
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   (๔) ดำำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้ำวยนวัตกรรมการแพทย	์

และสุขภาพเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย เช่น เครื่องทำลายเชื้อ 

ในอากาศดว้ยรงัสอีลัตรา้ไวโอเลตผสานเทคนคิเชงิไฟฟา้สถติ เครือ่งตน้แบบการทดสอบประสทิธภิาพการกรองอนภุาค 

ของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 แบบอัตโนมัติ

  ๘.๓.๑๒	พัฒนาดำ้านระบบขนส่งทางราง โดยด�าเนินการ ดังนี้ 

   (๑) ดำำเนินโครงการพัฒนาการ	

วเิคราะห์และทดำสอบระบบรางรถไฟความเรว็สงู โดยจดัตัง้  

“ศนูยท์ดำสอบมาตรฐานระบบขนสง่ทางราง” ในสังกดั วว.  

เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ 

ในระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยทดสอบวิเคราะห์ 

และให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์  

ในระบบขนสง่ต่าง ๆ  ดว้ยหอ้งปฏบิติิัการทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัย 

ร่วมไทย-จีน ด้านรถไฟความเร็วสูง (Thailand-China 

Joint Research Center on High Speed Rail System)  

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการทดสอบรถไฟ 

ความเร็วสงูของประเทศ (High Speed Rail state key lab)  

ที่ได้มาตรฐานมีความพร้อมในการให้บริการทดสอบ

   (๒) ดำำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้ำานระบบขนส่งทางรางเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม	

เป้าหมายของประเทศ โดยพัฒนาโปรแกรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพระบบขนส่งทางราง 

โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านมาตรวิทยา มาตรฐานการทดสอบ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐและเอกชนได้ทันที ทั้งนี้ มีบุคลากร 

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรางที่ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน ๙ ราย 

   (๓) พัฒนาขีดำความสามารถทางการวัดำเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้ำานการขนส่ง	

และโลจิสตกิส ์โดยกอ่สรา้งอาคารพฒันามาตรฐานการวดัเพือ่รองรบัการพฒันาระบบราง ณ เทคโนธาน ีจงัหวดัปทมุธานี 

เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาขีดความสามารถในการสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ 

 ๘.๔	 การสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน	 ห้องปฏิบัติการต้นแบบท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานดำ้านวิทยาศาสตร	์	

เทคโนโลยี	วิจัยและนวัตกรรมในระดำับต้นน้ำ	

  ๘.๔.๑	 พฒันาโรงงาน	ห้องปฏบิตักิารต้นแบบทีเ่ป็นโครงสร้างพืน้ฐานด้ำานวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี		

วิจัยและนวัตกรรมในระดำับต้นน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ Start up กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  

และส่งเสริมให้เข้าถึงและใช้โครงสร้างพื้นฐาน 

ในการสร้างนวัตกรรม เพ่ิมผลิตภาพการผลิต  

การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการลดข้อจำกัด 

ทางการตลาดจากมาตรการต่าง ๆ ซ่ึงมี 

ผูป้ระกอบการทีม่าใช้บรกิารพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร 

จำนวน ๑๙๖ รายการ  คิ ด เป็นมู ลค่ า 

รายได้ ๒.๔ ล้านบาท 

พัฒนาโรงงาน/ห้องปฏบิตักิารต้นแบบ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
๑๙๖ รายการ
สร้างรายได้ ๒.๔ ล้านบาท

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๘.๔.๒	 สร้างศักยภาพในการบริการด้ำานบรรจุภณัฑ์อย่างครบวงจรเพือ่ยกระดัำบ	SMEs โดยใหบ้รกิาร 

การออกแบบบรรจุภณัฑ ์การบริการทดสอบวัสดแุละบรรจภุณัฑ ์ตลอดจนการประเมินและยดือายกุารเกบ็ผลติภณัฑ์  

รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู ้ประกอบการ SMEs  

สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ในตลาดสากลอย่างยั่งยืน 

  ๘.๔.๓	 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้ำานการผลิตและวิเคราะห์ทดำสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	

ในระดัำบอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในการผลิตเครื่องสำอางไทยให้มีมาตรฐาน  

และเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ 

  ๘.๔.๔	 จัดำตั้งศูนย์ทดำสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ เขตสวนป่าลาดกระทิง ตำบลกระทิง  

อำเภอสนามชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบยางล้อให้ได้ตามมาตรฐาน มอก. ๒๗๒๑-๒๕๕๙  

(UN R117) รวมทั้งเป็นจุดทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น เข็มขัดนิรภัยส�าหรับรถยนต์ ระบบเบรกมือ  

และการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง

๙.	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่

	 ๙.๑	 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่

  ๙.๑.๑	 จัดำตั้งสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิำจิทัล	 (IoT	 &	 Digital	 Innovation	 Institute)  

เพือ่ขบัเคลือ่นการพัฒนาเทคโนโลย ีนวัตกรรม และอตุสาหกรรมดจิทัิล โดยสร้างระบบนเิวศดจิทัิล (Digital Ecosystem)  

และแพลตฟอร์มแบบเปิด (Open Platform) 

สำหรับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รวมถึงให้บริการ 

โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  

เพือ่การพฒันา วเิคราะห ์ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยี 

และนวตักรรมดจิทิลัขัน้สงู เชน่ IoT, Data Science,  

5G Applications, Smart Devices, High Value-Added  

Software, Robotics, Cloud และ Digital Services  

ทั้งนี้ สถาบันไอโอทีฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  

จดัตัง้ “สถาบันวจิยัปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย”  

เพ่ือเป็นศนูย์กลางการให้บรกิารส�าหรบัการพฒันาอตุสาหกรรมและนวตักรรมด้านปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence: AI)  

และระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ่ (Cloud Computing) ท่ีครบวงจร และ IoT Innovation lab ให้บริการ

ทดสอบอุปกรณ์ IoT และเป็นพื้นที่ส�าหรับผู้ผลิตนวัตกรรมดิจิทัลในการท�างานร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อให้ออกแบบ 

และทดลองผลิตได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์สามารถออกสู่ตลาดได้เร็วมากขึ้น 

  ๙.๑.๒	 พัฒนา	 Digital	 Ecosystem เพื่อสนับสนุนการปรับตัวเป็นประเทศไทย ๔.๐ และอนาคต  

ภายใต้โครงการ Thailand Digital Valley โดยมีการสร้างอาคารส�าหรับให้บริการบริษัท Startup เข้ามาทดลอง 

ท�างาน (อาคาร TVD2) ซึ่งมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างประมาณ ร้อยละ ๙๒.๓๒ รวมถึงก่อสร้างอาคารส�าหรับ 

ทดลองนวัตกรรมด้าน ‘Deep Tech’ หรือ AI, รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 5G, Cloud และ IoT  

(อาคาร TVD3) ซึ่งมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างประมาณ ร้อยละ ๑๒.๖๑ 
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  ๙.๑.๓	 สง่เสริมการใช้งานและรับรองระบบควบคุมการประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส	์(e-Meeting) 

โดยรัฐบาลได้ตรวจรับรองระบบควบคุมการประชุม e-Meeting เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ 

การประชุมทีต่อ้งการให้มผีลทางกฎหมาย รวมทัง้การประชุมวาระลับ การลงคะแนนเสียงโหวต (e-Voting) สง่ผลให้ 

หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และเป็นการเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ 

  ๙.๑.๔	 เผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้	 พร้อมยกระดำับทักษะบุคลากรเชิงปฏิบัติการและสร้าง	

ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

   (๑) จดัำอบรมและพฒันาหลกัสตูร	

ร่วมกับพันธมิตร จำนวน ๖ หลักสูตร เช่น Program 

Developer (Coding, Programming, Application  

& Website Development) Smart Farmer (Smart Farm)  

และ Digital Content Social Media Influencer  

โดยถ่ายทอดผ่าน www.hackathailand.com และไดพ้ฒันา 

กำลงัคนดา้นเทคโนโลยตีา่ง ๆ  เช่น การผสมผสานโลกเสมือน  

(Augmented Reality: AR) เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality: VR)  

เทคโนโลยีการผสมระหว่าง AR และ VR (Mixed Reality: MR) และเทคโนโลยีสามมิติ (3Dimension: 3D) ในระดับ 

เบือ้งตน้ จำนวน ๑๔,๒๗๗ คน และในระดบัปานกลาง (Intermediate) จำนวน ๓,๘๑๔ คน นอกจากนี ้ไดพ้ฒันาทกัษะ 

ด้านการใช้งานหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าในระดับเบื้องต้นให้กับนักศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ คน 

   (๒) จั ดำนิ ท ร รศการ เผยแพร	่

องค์ความรู้ดำ้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดำิจิทัล	

แห่งอนาคต	ครอบคลุม ๓ กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ 

อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

และอุตสาหกรรมการขนส่ง พร้อมเปิดพื้นที่นำเสนอสินค้า 

และบริการในกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ทางดิจิทัล  

(Digital Startup) เมือ่วันที ่๒๘ มนีาคม-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕  

มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๕๖,๐๒๒ คน 

  ๙.๑.๕	 ดำำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	๒๕๖๒

   (๑) จดัำทำกฎีหมายลำดำบัรองภายใตพ้ระราชบญัญติัคุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคล	พ.ศ.	๒๕๖๒		

โดยรัฐบาลได้จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองเสร็จแล้ว รวมจำนวน ๒๙ ฉบับ โดยผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติ 

ของกฎหมายได้มีการออกกฎหมายลำดับรองภายใต้ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

จำนวน ๑๓ ฉบับ เช่น ประกาศคณะกรรมการคุ้มครอง 

ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการ 

ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก  

พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๒) จดัำทำแนวปฏิบัตเิก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

(ร่าง) แนวปฏิบัติฯ จำนวน ๗ ด้าน ได้แก่ (๑) สาธารณสุข (๒) ค้าปลีกและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  

(๓) การศึกษา (๔) การขนส่งและโลจิสติกส์ (๕) การท่องเท่ียว (๖) อสังหาริมทรัพย์และการบริหารทรัพย์สิน  

และ (๗) หน่วยงานของรัฐ 

   (๓) สร้างความรู้ความเข้าใจและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล	

ส่วนบุคคล	พ.ศ.	๒๕๖๒ โดยจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจเป็นประจ�า 

ทุกเดือน ให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น โทรศัพท์ อีเมล  

การติดต่อด้วยตัวเอง และพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ค�าปรึกษา 

  ๙.๑.๖	 พัฒนาการให้บริการดำ้านทรัพย์สินทางปัญญา	

   (๑) บรกิารจดำทะเบียนแบบเร่งด่ำวน		

(Fast	 Track) ได้แก่ การจดทะเบียนและการต่ออายุ 

เครื่ องหมายการค้าและการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุเร่งดว่น นอกจากนี ้มกีารให้ 

บริการออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียน 

สิทธิบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)  

รวมถึงบริการข้อมูลรายการสินค้าและบริการท่ีรับ 

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใน ๘๙ ประเทศทั่วโลก  

เป็นภาษาไทยได้ด้วยตนเอง การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร 

ระหว่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ (e-PCT) และการบริการ 

ให้ค�าปรึกษาสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Tele-Patents)

   (๒) แก ้ ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 และที่แก ้ เพิ่ม เติม		

โดำยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕ โดยปรับปรุงข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ  

และน�ากระบวนการ “Notice and Takedown” หรือการก�าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ�สามารถส่งค�าแจ้งเตือน 

ไปยังผู้ให้บริการโดยตรง เพื่อให้น�าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ�ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของตนได้ 

อย่างทนัท่วงทแีทนการขอค�าสัง่ศาล การก�าหนดความผิดและบทก�าหนดโทษส�าหรบัการให้บรกิาร ผลติ ขาย หรอืแจกจ่าย  

ซ่ึงบริการผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ท�าให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล รวมทั้งขยายอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ� 

ในงานภาพถ่ายเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ�ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

   (๓)  พัฒนาระบบบริการกลางทรัพย์สินทางปัญญา	 (IP	 Central	 Service)	 เพื่อรองรับ	

การเป็นรัฐบาลดำิจิทัล โดยบูรณาการช่องทางการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเทคโนโลย ี

ทีท่นัสมยัและมีความน่าเชือ่ถอืในระดบัสากล เช่น เทคโนโลยีลงลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิสด์ว้ยใบรบัรองอเิลก็ทรอนกิส์  

ระบบการชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ ระบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บการให้ 

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถยื่นจดทะเบียน 

ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 
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  ๙.๑.๗	 พัฒนาและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	 เช่น		

เครือ่งช้ีวดัำเศรษฐกิจการค้า เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบ่งชีถ้งึภาวะเศรษฐกจิ ความสามารถในการผลติ และการบริโภค 

ของประเทศไทย ระบบสารสนเทศเชิงลึกดำ้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อให้บริการข้อมูลการค้าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ 

และประชาชนในการวางแผนธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้า ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า.com เพื่อติดตาม วิเคราะห์  

และประเมนิสถานการณ์การค้าทีส่�าคญั ได้แก่ (๑) ข้อมลูสนิค้าเกษตรส�าคญั (๒) ข้อมลูเศรษฐกิจจงัหวดั เศรษฐกิจฐานราก  

และการค้าชายแดน และ (๓) ข้อมลูธรุกจิบริการ โดยมกีารเข้าใช้งานเวบ็ไซต์เฉลีย่ ๕,๐๐๐ ครัง้ต่อเดือน และส่งเสรมิ

ให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าให้แก่อุตสาหกรรม 

เกษตรและอาหาร โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป  

การจ�าหน่าย รวมถึงข้อมูลการรับรองมาตรฐาน ผ่านทาง www.TraceThai.com โดยมีจ�านวนผู้ใช้งานระบบ  

จ�านวน ๖๙ กลุ่ม/ราย 

 ๙.๒	 การเร่งรัดำพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดำกลางและขนาดำย่อมทั้งในภาคการผลิตและบริการ	

ให้สามารถแข่งขันไดำ้	

  ๙.๒.๑	 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในภาพรวม

    (๑) พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่	 (New	 Economy	 Academy:	 NEA)  

ผ่านกิจกรรมอบรม/สัมมนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในช่องทางออนไลน์ จ�านวน ๑๑๑,๔๕๔ ราย 

   (๒) พัฒนาผู้ประกอบการไทยผ่านความร่วมมือกลุ่มอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	

[กัมพูชา	 (Cambodia)	 ลาว	 (Laos)	 เมียนมาร์	 (Myanmar)	 เวียดำนาม	 (Vietnam)	 และไทย	 (Thailand)	

(CLMVT)] เกิดผลลัพธ์ด้านการค้า การลงทุนที่สามารถนำไปใช้สร้างรายได้ คิดเป็นมูลค่า ๓๐๘ ล้านบาท 

   (๓) พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต	Next	Normal เพื่อสร้างผู้ประกอบการ 

ธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ โดยให้โค้ชธุรกิจ นักวิเคราะห์ และท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ 

และมีประสบการณ์เฉพาะทางให้คำปรึกษาและร่วมกันวางแผนพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติสู่ความสำเร็จ 

ของธุรกจิยกระดับความสามารถทางธุรกจิ Technology for all จากโค้ชธรุกจิเพือ่ให้สอดคล้องกับ Next Normal Trend  

ทีเ่หมาะสมกบัขีดความสามารถและศกัยภาพของผูป้ระกอบการ ซึง่มผีูป้ระกอบการ จำนวน ๕๓ ราย ไดร้บัการเพิม่พนู 

องค์ความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ และโค้ชธุรกิจลงพื้นท่ีให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติ 

สู่ความสำเร็จของธุรกิจ 

   (๔) พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ	

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดำับ จำนวน ๘๙๖ ราย  

และจัดงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ 

จนัทบรีุ ๒๐๒๑-๒๐๒๒” ระหว่างวนัที ่๓-๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕  

ณ จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๑,๔๘๐ คน  

เกดิมลูค่าการซ้ือขายจากการเจรจาธรุกจิ (Business Matching)  

ในลกัษณะผสมผสาน (Hybrid) รวมทัง้สิน้ ๒๔๘.๓๘ ล้านบาท

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๕) ดำ�าเนินโครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปล่ียนแปลง โดยให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก 

ด้านการต่อยอดโมเดลธุรกิจ (Business Model) รูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต  

โดยด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๖๖ กิจการ 

   (๖) ดำ�าเนนิโครงการยกระดัำบศนูย์ปฏริปูอตุสาหกรรมสูค่วามยัง่ยืน โดยให้ค�าปรกึษาแนะน�า 

เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องมืออย่างง่าย รวมท้ังการปรับปรุง 

กระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๘๔ กิจการ

   (๗) ยกระดำบัผลติภณัฑศ์ลิปาชพี	

และศลิปหตัถกรรมไทยสูส่ากล โดยจดัประชุมสร้างเครือข่าย 

เชื่อมโยงสมาชิก จัดกิจกรรมส่งเสริมการตระหนัก 

และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ 

ศิลปหัตถกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย 

ทางออนไลนแ์ละงานแสดงสนิคา้ ปจัจบุนัมผีูป้ระกอบอาชพี 

สร้างผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมได้รบัการพฒันาศกัยภาพแล้ว 

รวม ๓,๒๑๖ ราย และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ ์

ศิลปหัตถกรรม ณ จุดจำหน่าย SACICT Shop เกิดมูลค่า 

๒๐๒.๕๗ ล้านบาท 

   (๘) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดำ้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างผู้ประกอบการ 

มืออาชีพให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น จัดำกิจกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อภาคธุรกิจ	 (IP4B	 2022) สามารถพัฒนาผู้ประกอบการ จ�านวน ๒๐ ราย รวมทั้งสิ้น  

๒๐ ผลิตภัณฑ์ เกิดมูลค่าจากการจับคู่ทางธุรกิจกว่า  

๑๓๑ ล้านบาท ให้บริการด้ำานทรัพย์สินทางปัญญา	

เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ 

แนวโน้มสิทธิบัตร จำนวน ๒,๙๐๐ ครั้ง และส่งเสริม 

ผลงานศิลปะออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบโทเค็นเข้ารหัส  

(Non-Fungible Token: NFT ART) ของไทยด้วยการจดลขิสทิธิ� 

และให้ ได้ รั บสัญลั กษณ์  © in fo rmed to  D IP  

เพื่อทำการซื้อขายผลงานศิลปะดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม  

“CORAL” จ�านวน ๕๑ ผลงาน มีมูลค่าการซื้อขายกว่า ๑๕ ล้านบาท รวมทั้งจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา  

(IP Fair 2021-2022) ซึ่งจัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จ�านวน ๓๕๗ ผลงาน มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ  

จ�านวน ๑๑๐ คู่ เกิดมูลค่าการค้า ๔๒ ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกช่องทาง จ�านวน ๘๙,๐๐๐ ราย 

  ๙.๒.๒	 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ	SMEs

   (๑) พัฒนาผู ้ประกอบการและ	 SMEs	 สู ่สากล ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น  

การสร้างธรุกจิให้มธีรรมาภบิาล การเข้าถงึแหล่งทนุด้วยกฎหมายหลกัประกนัทางธรุกจิ การเพิม่ขดีความสามารถธรุกจิ 

ให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ และการเพ่ิมโอกาสการค้าด้วย e-Commerce มีผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ได้รับการพัฒนา จ�านวน ๒๑,๐๐๐ ราย 

ส่งเสริมผลงาน NFT ART
๕๑ ผลงาน
มูลค่าซื้ำอขาย
๑๕ ล้านบาท

พัฒนาผู้ประกอบการ
อาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ 
ศิลปหัตถกรรม
๓,๒๑๖ ราย
เกิดมูลค่า
๒๐๒.๕๗ ล้านบาท
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   (๒) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดัำบเติบโต	 (SMEs	 Regular	 Level) ซ่ึงเป็นการส่งเสริม 

และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการโดยให้องค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน  

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยจัดอบรม 

เชงิปฏบิติัการเชงิลกึในดา้นตา่ง ๆ  และใหค้ำปรกึษาแนะนำ 

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และเพิม่ 

มูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงยกระดับมาตรฐาน 

ให้ได้การยอมรับจากสากล มีผู้ประกอบการ SMEs  

ได้รับการอบรม จำนวน ๓,๓๔๗ ราย และได้รับ 

การเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

จำนวน ๑,๐๒๘ ราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม  

๑,๒๐๐ ล้านบาท 

   (๓) ดำ�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ โดยอบรมแรงงานในกิจการ SMEs  

กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ จ�านวน ๑๗,๙๐๗ ราย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

และให้กลุ่มแรงงานดังกล่าวมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมแปลกใหม่ และประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

จากเทคโนโลยี 

   (๔) ดำำเนินโครงการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ โดยพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา 

ศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๕๐๐ กิจการ 

    (๕) ดำ�าเนินโครงการพัฒนาและยกระดัำบผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยพัฒนา 

ด้านการเพ่ิมผลิตภาพและการตลาดให้แก่ผู้เริ่มต้นธุรกิจค้าปลีกอาหารเพื่อให้สามารถจัดตั้งหรือขยายการลงทุน 

ในธรุกจิได้อย่างมอือาชพี รวมทัง้พัฒนาองค์ความรูแ้ละทกัษะในการบรหิารจดัการด้วยการตลาดพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์  

(e-Commerce) ให้แก่ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จ�านวน ๘๐ กิจการ 

   (๖) ดำ�าเนินโครงการปฏริปูอุตสาหกรรมศกัยภาพสูอ่ตุสาหกรรมเพ่ิมมลูค่า โดยการให้ค�าปรึกษา 

แนะน�าเชงิลกึด้านการปรบัปรงุกระบวนการผลติด้วยเทคโนโลยจีรวด ๓ ข้ัน เพือ่ผลกัดนั SMEs สู ่๔.๐ (3 Stage Rocket)  

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Automation) และการพัฒนาสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง  

จ�านวน ๑๖๐ กิจการ 

   (๗) ดำ�าเนินโครงการเร่งรัดำการจดำทะเบียนเครื่องจักรของ	 SMEs เพื่อถ่ายทอดความรู้ 

และให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือลดต้นทุนด้านพลังงาน 

และส่ิงแวดล้อม โดยคัดเลือกสถานประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๕๐ ราย และจัดฝึกอบรม  

ตรวจสอบ และให้ค�าปรึกษาแก่สถานประกอบการดังกล่าวเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

   (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ไดำ้รับการต่อยอดำพัฒนา	 (SME	SCALE	UP)  

โดยน�างานวจิยั เทคโนโลย ีหรอืแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ  ไปใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ และสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 

ระหว่างหน่วยงานในการพัฒนา วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�านวน ๕๘ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน จ�านวน ๑๙ หน่วย รวมทั้งคัดเลือกผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่ได้รับการต่อยอด 

การพฒันาโดยการน�างานวจิยั เทคโนโลย ีนวตักรรม หรอืแนวทางการพฒันาไปใช้ในธรุกจิแล้ว รวมจ�านวน ๑๐๑ กจิการ  

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๕๔.๕๗ ล้านบาท 

พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
๓,๓๔๗ ราย
มูลค่าทางเศรษฐกิจรวม
๑,๒๐๐ ล้านบาท

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๙) ยกระดำับผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาธุรกิจ	SME	ในระยะเริ่มต้น	(Boost	up	New		

Entrepreneurs) ให้สามารถรเิริม่และสร้างธรุกจิได้อย่างมอือาชพี โดยน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการด�าเนนิธรุกิจ  

พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอด ให้ค�าปรึกษา  

พัฒนา และติดตามผลการด�าเนินกิจการ จ�านวน ๔๐๑ ราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๘๐ ล้านบาท

   (๑๐) จัดำการประกวดำ	 MSME	

National	Award เพื่อค้นหาต้นแบบวิสาหกิจขนาดกลาง  

ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro Small and Medium  

Enterprises: MSME) ทีม่คีวามสามารถในการดำเนนิกจิการ 

ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

ซ่ึงมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล  

จำนวน ๑,๐๐๒ ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกพัฒนา 

และยกระดับผูป้ระกอบการสูม่าตรฐานการบริหารจดัการธุรกจิ  

จำนวน ๔๐ ราย โดยมีรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลสุดยอด  

SME แห่งชาติ รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม  

รางวลั SME โดดเดน่ดา้นเศรษฐกจิหมนุเวยีน และรางวลั SME  

โดดเด่นด้านการปรับกลยุทธ์พิชิตโควิด-๑๙ 

   (๑๑) ดำำเนินโครงการ	“SME	Scale		

Up	to	Digital	Transformation” (ปรบัธรุกจิเพือ่รบัมอื

กับกระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล)  

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและดิจิทัล 

ไปใชด้ำเนินธรุกจิ สง่ผลตอ่การสรา้งผลติภาพชว่ยลดตน้ทนุ 

ในการผลิต 

   (๑๒) ดำ�าเนนิมาตรการช่วยเหลือธรุกจิ	ฝุ่�าวกิฤตโควดิำ-๑๙ เพือ่ส่งเสรมิ SMEs เข้าสูม่าตรฐาน 

มาตรฐานความปลอดภยัด้านสุขอนามยั (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA/SHAPlus)  

ยกระดับทางการตลาด และเปิดช่องทางการตลาดฝากร้านฟรี รวมถึงจัดท�าโครงการ “SME Re-Start ธุรกิจ  

พลิกฟื้นท่องเที่ยวไทย” ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินควบคู่มาตรการการพัฒนา ๓ เติม ได้แก่ (๑) เติมความ

รู้ผนึกพันธมิตรด้านทิศทางการท่องเที่ยว (๒) เติมช่องทางการตลาดจัดท�า e-Catalog และ (๓) เติมเทคโนโลย ี

ด้วยแพลตฟอร์มให้บริการด้านท่องเที่ยว นอกจากนี้ ดำ�าเนินโครงการ	 “Business	Matching	 ส่งเสริม	 SMEs	

ขยายช่องทางจัดำจ�าหน่าย” โดยร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างธุรกิจให้เติบโตสู่การแข่งขันทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ 

   (๑๓) ดำ�าเนินโครงการ	“สร้างสื่อการเรียนรู้	 e-Learning	ส�าหรับ	SMEs” สร้างชุดความรู ้

ด้านการบรหิารจดัการธรุกจิทีค่รอบคลมุด้านการตลาด การผลติ การบรหิารจดัการ การบญัชแีละการเงนิ การเตรยีม 

ความพร้อมสู่แหล่งทุน และการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย สะดวก  

ทุกที่ทุกเวลา โดยปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าถึงเว็บไซต์ wdev.smebank.co.th แล้วจ�านวน ๑๐๕,๕๗๓ ราย 

   (๑๔) ดำ�าเนนิโครงการ	“SME	D	Coach	ภายใต้	SME	D	Care	Center” เพือ่เป็นศนูย์บรกิาร 

ให้ค�าปรึกษาครบวงจร ตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจ SMEs พร้อมคอร์ส e-Learning ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าใช ้

บริการแล้ว ๑๒๗ ราย 
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  ๙.๒.๓	 ให้การค�้าประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ

   (๑) ดำ�าเนินโครงการค�้าประกันสินเชื่อ	บสย.	SMEs	สร้างชาติ	(PGS	ระยะท่ี	๙)  

เพ่ือช่วยเหลอื SMEs ผ่านการค�า้ประกนัสนิเช่ือของบรรษทัประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ด�าเนนิไป 

อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ โดยให้การค�้าประกันสินเชื่อ วงเงิน ๘๑,๔๕๒ ล้านบาท 

   (๒) ดำ�าเนนิโครงการค�า้ประกนัสินเชือ่เพ่ือผูป้ระกอบการ	Micro	Entrepreneurs	ระยะที	่๔  

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการค�้าประกันสินเชื่อของ บสย. ให้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อ 

สถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้การค�้าประกันสินเชื่อ วงเงิน ๑๗,๒๑๖ ล้านบาท 

   (๓) ดำ�าเนนิโครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ตามพระราชก�าหนดำการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู	

ผู้ประกอบธุรกิจที่ไดำ้รับผลกระทบจากการระบาดำของโรคติดำเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือ 

ผูป้ระกอบธรุกจิในการเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิให้สามารถกลบัมาประกอบธรุกิจหรือฟ้ืนตวักจิการจากการได้รบั 

ผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยให้การค�้าประกันสินเชื่อ วงเงิน ๑๐๖,๙๕๒ ล้านบาท 

   (๔) ดำ�าเนินโครงการค�้าประกันสินเชื่อ	 Portfolio	 Guarantee	 Scheme	 ระยะพิเศษ		

Soft	Loan	Extra เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อภายใต้พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทีจ่ะครบก�าหนดเวลาช�าระหนีค้นื ให้ยงัคงได้รับสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้สามารถด�าเนนิกจิการ 

และการจ้างงานภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน โดยให้การค�้าประกันสินเชื่อ วงเงิน ๒๙๙ ล้านบาท 

 ๙.๓	 การส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดำกลางและขนาดำย่อมยุคใหม่	

  ๙.๓.๑	 ดำ�าเนนิโครงการน�าร่อง	“Local	SME	Startup	&	Scale	Up	Development:	วศิวกรสงัคม		

(ซ่อมและสร้างให้สงัคมเข้มแข็ง)”	ระยะที	่๑	ผ่านระบบ	SME	Academy	365	ภายใต้งานพฒันาระบบให้บรกิาร		

SME	ACCESS	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕ โดยได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MoU) กบัมหาวทิยาลยัราชภฏั  

จ�านวน ๓๘ แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ�าเป็น (Soft Skill) ส�าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่นักศึกษา 

เพือ่น�าไปเริม่ธรุกจิหรือต่อยอดธรุกจิผ่านแพลตฟอร์ม SME Academy 365 โดยการพัฒนาหลกัสูตรและรวบรวมองค์ความรู้ 

จากหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เช่น หลักสูตรการเล่าเรื่องดิจิทัล กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 

ในยุควิถีชีวิตใหม่ หลักสูตรการตลาดส�าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ และหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 

  ๙.๓.๒	 ดำ�าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	 (SME-Early	 Stage:	 All	 Stars) โดยพัฒนา 

และยกระดบัผูป้ระกอบการในการจดัตัง้ธรุกิจให้ยัง่ยนืและสามารถแข่งขนัได้ ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมและได้รบัการพฒันา 

และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก (SME All Stars) จ�านวน ๒,๘๓๕ ราย ได้รับการทดสอบตลาดแล้ว 

จ�านวน ๖๑๔ ราย และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๒๕๐ ล้านบาท 

  ๙.๓.๓	 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว	 (๑๐๔	 วัน) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่ม 

พัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และประสบภัยพิบัติ  

ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

จ�านวน ๒,๙๐๕ ราย 

  ๙.๓.๔	 กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ	(๑๑๐	วัน) โดยสนับสนุนการต่อยอดพัฒนา 

ทักษะอาชีพจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) มีผู้เข้าร่วมจ�านวน ๑,๐๘๐ ราย 

  ๙.๓.๕	 กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำ�าเนินธุรกิจสตร ี โดยพัฒนามาตรฐานการจัดการองค์กร 

และมาตรฐานสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน ๓๙๖ ราย 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๙.๔	 การดำงึดำดูำบคุลากรทีม่ทีกัษะสงูเข้ามาบ่มเพาะผูป้ระกอบการขนาดำกลางและขนาดำย่อมยุคใหม่ของไทย		

โดยการพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ	 Coach	 Online	 ภายใต้งานพัฒนาระบบให้บริการ		

SME	ACCESS เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะให้แก่ผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าธุรกิจ (โค้ช) ภายใต้โครงการ  

Train the Coach ด้วยแนวคิดเครื่องมือและกระบวนการที่น�าไปสู่ Digital Transformation เป็นที่ปรึกษาที่ม ี

ความชำนาญและสามารถเป็นตวัช่วยให้ธรุกจิขบัเคลือ่นได้ 

ตามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยมีผู้ลงทะเบียน 

ในฐานข้อมูลที่ปรึกษา จำนวน ๕๐๐ คน ลงทะเบียน 

เป็นโค้ช Biz Transformer จำนวน ๑๐ คน และม ี

ผู้ประกอบการเข้ารับคำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย  

และประเมินศักยภาพธุรกิจ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย  

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๗๔.๗๘ ล้านบาท

ผู้ประกอบการเข้ารับค�าปรึกษา
๑,๐๐๐ ราย
มูลค่าทางเศรษฐกิจรวม
๑๗๔.๗๘ ล้านบาท

132 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๕
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