


รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)



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

 คณะกรรมการตดิตามการด�าเนนิงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสัง่การนายกรฐัมนตร ีโดยคณะอนกุรรมการจดัท�า

รายงานผลการด�าเนนิงานของรัฐบาลประจ�าปีได้จดัท�า “รายงานผลการด�าเนนิงานของรฐับาล พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ีปีที ่๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)” ซึง่เป็นการรายงานต่อเนือ่งเป็นปีท่ี ๒ นบัตัง้แต่  

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรไีด้แถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรต่ีอรฐัสภาเม่ือวนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปีท่ี ๒ ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยยึดโยงกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏริปูประเทศ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ 

และสานต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกผ่านมาตรการทางการเงิน การคลัง  

และภาษี และการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

 รายงานผลการด�าเนนิงานของรฐับาลฯ ฉบบันี ้สะท้อนให้เหน็ถงึการบรหิารราชการแผ่นดนิภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งมีประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ 

และการด�าเนินงานเพื่อบริหารสถานการณ์และควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยรวบรวม 

ผลการด�าเนินงานจากส่วนราชการ แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร ผลการด�าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ผลการด�าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ผลการด�าเนินงาน 

ตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง และภาคผนวก เช่น สรุปผลการด�าเนินงานบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-๑๙ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือเยียวยา และรายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย

 คณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด�าเนินงาน 

ของรัฐบาลฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นข้อมูลที่ให้กับสมาชิกรัฐสภา  

ตลอดจนสร้างการรับรู้เกีย่วกบัการด�าเนินงานของรัฐบาลแก่สาธารณชน รวมท้ังเพือ่ประโยชน์ส�าหรบันกัเรยีน นกัศึกษา  

และผู้ที่สนใจ ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง หรือติดตามผลการด�าเนินงานของรัฐบาลต่อไป

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คำ�นำ�



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

ค�ำน�ำ	 	 	 ก
ประกำศพระบรมรำชโองกำร	 จ
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร		 (๑)
ผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ	 (43)	
นโยบำยหลัก	๑๒	ด้ำน	
	 นโยบำยข้อ	๑			 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย	์ ๑	
	 นโยบำยข้อ	๒			 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ	 1๗	
	 นโยบำยข้อ	๓			 การท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	 3๓	
	 นโยบำยข้อ	๔			 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก	 ๔๙	
	 นโยบำยข้อ	๕			 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย	 ๖๓	
	 นโยบำยข้อ	๖			 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	 15๑
	 นโยบำยข้อ	๗		 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก	 16๓	
	 นโยบำยข้อ	๘			 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย	 18๑	
	 นโยบำยข้อ	๙		 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม	 2๑๙	
	 นโยบำยข้อ	๑๐		 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน	 24๑	
	 นโยบำยข้อ	๑๑		 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ	 25๕	
	 นโยบำยข้อ	๑๒		 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม	 27๑	
นโยบำยเร่งด่วน	๑๒	เรื่อง	 	
	 เรื่องที่	๑	 	 การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชีวิตของประชาชน 	 2๘๗	
	 เรื่องที่	๒	 	 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 	 ๒๙๖	
	 เรื่องที่	๓	 	 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 	 30๓
	 เรื่องที่	๔	 	 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 	 3๐๙	
	 เรื่องที่	๕	 	 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 	 3๑๘	
	 เรื่องที่	๖	 	 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 	 32๓	
	 เรื่องที่	๗	 	 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 	 33๐	
	 เรื่องที่	๘	 	 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ�า	 3๓๕	
	 เรื่องที่	๙	 	 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 	 3๓๘	
	 เรื่องที่	๑๐	  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	 34๒	
	 เรื่องที่	๑๑	 	 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 	 3๔๗	
	 เรื่องที่	๑๒	 	 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด�าเนินการเพื่อแก้ไข	 3๕๒	
	 	 	 เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	
ภำคผนวก	 	 	 	
	 ภำคผนวก	ก	 	 สรุปผลการด�าเนินงานบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 	 3๕๔	
	 	 	 (โควิด-๑๙) และมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
	 ภำคผนวก	ข	 	 รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย	 3๗๕	
	 ภำคผนวก	ค	 	 ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 	 3๘๕	
	 ภำคผนวก	ง	 	 ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลประจ�าป	ี 3๘๘	
	 ภำคผนวก	จ	 	 ค�าสั่งปรับปรุงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลประจ�าป	ี 3๙๑	
	 ภำคผนวก	ฉ	 	 ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก	 ๓๙๒	

ส�รบัญ



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

ประก�ศ

พระบรมร�ชโองก�ร



ประกาศพระบรมราชโองการ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประกำศ

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั มพีระบรมราชโองการ

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

ด้วยในการแต่งต้ัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ฉ



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

ประกำศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว มพีระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามทีไ่ด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ี

ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหาร

ราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 อีกต�าแหน่งหนึ่ง

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

 และความมั่นคงของมนุษย์

ช



ประกาศพระบรมราชโองการ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายถาวร เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ซ



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

ประกำศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว มพีระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามทีไ่ด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ี
ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน  
ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น

บดัน้ี นายกรฐัมนตรไีด้กราบบงัคมทูลว่า ได้มรีฐัมนตรลีาออกบางต�าแหน่ง สมควรแต่งตัง้รฐัมนตรแีทนต�าแหน่ง
ที่ว่างและเพิ่มเติมบางต�าแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย  เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 อีกต�าแหน่งหนึ่ง
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายอนุชา นาคาศัย  เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
นายปรีดี ดาวฉาย  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายสุชาติ ชมกลิ่น  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ฌ



ประกาศพระบรมราชโองการ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประกำศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั มพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 

ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศ

ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลาออกจากต�าแหน่ง สมควรแต่งตั้ง

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลังแทนต�าแหน่งท่ีว่าง เพือ่ความเหมาะสมและบงัเกดิประโยชน์ต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิ

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ญ



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

ประกำศ

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ

พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั มพีระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามทีไ่ด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ี

ตามประกาศลงวนัที ่๙ มถินุายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตัง้รฐัมนตรเีพือ่บรหิารราชการแผ่นดนิ ตามประกาศ 

ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรี ๓ ต�าแหน่ง ประกอบด้วย 

๑. นายถาวร เสนเนียม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เน่ืองจากเป็นผู้ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก ท�าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 

ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย สมควรแต่งต้ังรฐัมนตรีแทนต�าแหน่งทีว่่างและปรบัปรุงรฐัมนตรบีางต�าแหน่ง 

เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

๑. ให้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒.  ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฎ



ประกาศพระบรมราชโองการ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฏ

 นายสินิตย์ เลิศไกร  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

 นางสาวตรีนุช เทียนทอง  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี



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

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(2)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

๑.	 สภำพปัญหำก่อนเข้ำบริหำรประเทศ

 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 

มาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอก ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เนื่องจากการเกิดสงครามทางการค้าระหว่างประเทศข้ัวอ�านาจท่ีรุนแรงข้ึน รวมท้ังได้รับ 

ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเข้าสู่สังคมสูงวัย  

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ การก่อการร้าย 

อาชญากรรมข้ามชาติ และการโจมตีทางไซเบอร์ ขณะเดียวกันสภาวะแวดล้อมภายในประเทศมีความผันผวน  

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดต�่าลง ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวลงของการบริโภค การลงทุน และการส่งออก  

ส่งผลให้อตัราการว่างงานเพ่ิมขึน้ หน้ีสนิครัวเรือนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

มีแนวโน้มสูงขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลต่ออุปทานแรงงานในประเทศ การศึกษายังมีปัญหาทางด้านคุณภาพ 

และความเท่าเทียม มีความเหลื่อมล�้า รวมทั้งยังมีปัญหาภัยแล้ง น�้าท่วม มลพิษ และฝุ่นควัน ตลอดจนความแตกต่าง

ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสภาพการณ์ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายของรัฐบาล 

ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นประเด็นเร่งด่วน ขณะเดียวกันจะต้องมีการวางรากฐานการพัฒนา 

และการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุข 

ของคนไทยในระยะยาว โดยจะต้องสร้างสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา 

อย่างยั่งยืนต่อไป

๒.	 สถำนกำรณ์ภำยหลังเข้ำบริหำรประเทศ	

 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย

เมือ่วันที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๖๒ ซึง่ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้รบัมตรัิบรองจากเสยีงส่วนใหญ่ในการประชมุร่วมกนั

ของรัฐสภาตามมาตรา ๒๗๒ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ เมือ่วนัท่ี ๕ มถุินายน ๒๕๖๒ 

ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ รัฐบาลชุดนี้ประกอบด้วยพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล รวม ๒๑ พรรค 

ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมพลังประชาชาติไทย 

พรรคพลังท้องถิ่นไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคพลังชาติไทย  

พรรคประชาวิวัฒน์ พรรคพลังไทยรักไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคประชานิยม พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน  

พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคพลังธรรมใหม่  

และพรรคไทรักธรรม ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้ก�าหนดนโยบาย 

การบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัหมวด ๕ หน้าทีข่องรัฐ และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า 

อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน



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

 ทั้งนี้ ในช่วงปีแรกของการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  

รัฐบาลได้ด�าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ โดยยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

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

การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม การสร้างการเตบิโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

รวมถึงเร่งพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สงูควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการชะลอตวั

ทางเศรษฐกจิซึง่เกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลกในช่วงท่ีสงครามการค้าทวคีวามรนุแรงมากข้ึน โดยมมีาตรการ

ที่ส�าคัญ เช่น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งช่วยลดค่าครองชีพทั้งการซื้อสินค้า 

และการเดินทางของประชาชนที่มีรายได้น้อย การช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการประกันรายได้ให้แก่ผู ้ปลูกข้าว  

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

ในประเทศ การเพิ่มเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมท้ังการด�าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

และบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย 

 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ คือ โรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งรัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและควบคุมการระบาดของโรค 

โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถควบคุมการระบาดระลอกแรก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-

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

และเป็นข้อจ�ากัดต่อการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

รัฐบาลจึงได้ด�าเนินมาตรการทางการเงิน การคลัง และก่ึงการคลัง ท้ังในด้านมาตรการสินเช่ือ การพักช�าระหนี้  

การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับลดภาระภาษีและขยายเวลาการช�าระภาษี เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน 

และภาคธุรกิจ พร้อมทั้งได้มีการตราพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา  

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ในกรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ โดยใช้เงินกู้ภายใต้ ๓ แผนงาน  

ได้แก่ แผนงานที ่๑ มวีตัถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสขุ แผนงานที ่๒ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอื เยยีวยา 

และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ และแผนงานที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคม นอกจากนี้ ได้มีการตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อน�างบประมาณรายจ่าย

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

จากการระบาดของโควิด-๑๙ อีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ ๒ ของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้กลับมาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศในวงกว้าง แต่รัฐบาลยังคงไม่ย่อท้อในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ด�าเนินมาตรการต่าง ๆ  

เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เร่งจัดหาและฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุม  

ทัว่ถงึ และรวดเรว็ เพือ่ลดความเจ็บป่วยรนุแรงและเสยีชวีติ รวมถึงได้ตราพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงั

กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

และบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ  ให้แก่ประชาชน โดยรฐับาลยนืยนัถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะน�าพาประเทศให้รอดพ้นจากวกิฤตครัง้นี้ 

ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด และพลิกฟื้นประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่” เพื่อวางรากฐาน 

ของประเทศไทยให้สามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ในอนาคตที่ยากจะคาดเดาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(4)

๓.		แนวนโยบำยของรัฐบำล

 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ประกอบด้วย นโยบายหลกั ๑๒ ด้าน ได้แก่ ๑) การปกป้องและเชดิชสูถาบันพระมหากษตัรย์ิ ๒) การสร้างความมัน่คง 

และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ๓) การท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  

๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุข 

และหลกัประกนัทางสงัคม ๑๐) การฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละการรกัษาสิง่แวดล้อมเพือ่สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ ๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

และกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกัน ได้เสนอนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การแก้ไขปัญหาการด�ารงชีพ 

ของประชาชน ๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) มาตรการเศรษฐกิจ 

เพือ่รองรบัความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก ๔) การให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรและพฒันานวตักรรม ๕) การยกระดบั

ศกัยภาพของแรงงาน ๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกจิของประเทศสูอ่นาคต ๗) การเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑  

๘) การแก้ไขปัญหาทจุรติและประพฤติมชิอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมอืงและฝ่ายราชการประจ�า ๙) การแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  

๑๑) การจดัเตรียมมาตรการรองรบัภยัแล้งและอทุกภยั และ ๑๒) การสนบัสนนุให้มกีารศกึษา การรบัฟังความคดิเหน็ 

ของประชาชน และการด�าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๔.		ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของรัฐบำลในช่วงปีที่	๒	

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

และระดมสรรพก�าลังในการด�าเนินงานส�าคัญต่าง ๆ ดังนี้

	 ๔.๑	 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์

  รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๓ มถินุายน ๒๕๖๔ กจิกรรมเทดิพระเกยีรติ

พระบรมวงศานวุงศ์ จดัพธิบี�าเพญ็กศุลอทุศิถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๓ และสร้างความตระหนักรู ้ เผยแพร่  

และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ 

เพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรณุาธคิณุของพระมหากษัตรย์ิทกุพระองค์ โดยเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สร้างความรู ้

ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ  

และสื่อสังคมออนไลน์ 

  ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

และโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความดี  

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

ของหน่วยพระรำชทำนและประชำชนจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด�ำริ	 โดยด�าเนินการโครงการ 



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

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

ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมกิจกรรม ๗๒,๔๙๑ ครั้ง รวมจิตอาสา 

ที่ร่วมท�ากิจกรรม ๘,๙๕๘,๙๒๐ คน 

	 ๔.๒	 กำรบริหำรจัดกำรกำรระบำดของโควิด-๑๙

  จากสถานการณ ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ เริ่มมีการระบาดในประเทศไทยตั้ งแต่ 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ดังนี้

	 	 ๔.๒.๑	 กำรจัดตั้ง	 “ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	 ๒๐๑๙		

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

และบรหิารจดัการสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ  เพือ่ลดผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนกบัประชาชนในทกุมติิ โดยในช่วงปี ๒๕๖๔ 

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

ควบคุมการแพร่ระบาดในระดับต่าง ๆ การจ�ากัดการเคลื่อนย้ายและด�าเนินกิจกรรมของบุคคล การก�าหนดพ้ืนท่ี 

และช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน การห้ามการรวมกลุ่มเกิน ๕ คนขึ้นไป การให้บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

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

ในห้างสรรพสินค้า [เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มโดยให้สั่งแบบจัดส่ง (Delivery)  

และธนาคาร] รวมถึงการสั่งปิดกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  

	 	 ๔.๒.๒	 กำรจดัตัง้ศนูย์แรกรบั-ส่งต่อผูป่้วยโควิด-๑๙		จำกกรณผีูป่้วยตกค้ำงไม่สำมำรถเข้ำสูร่ะบบบรกิำร	

หรือโรงพยำบำลได้ โดยปรับปรุงอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรับผู้ป่วย 

พักค้าง พร้อมรับ ประสาน และส่งต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้าสู่กระบวนการรักษาตามระดับอาการ รวมถึงจัดตั้ง 

โรงพยาบาลบุษราคัมเพื่อเป ็นศูนย ์กลางการดูแลผู ้ป่วยโควิด-๑๙ เกณฑ์สี เหลือง (อาการปานกลาง)  

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๓ เมืองทองธานี นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีศูนย์แรกรับ-ส่งต่อและโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับ

ผู้ป่วยตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

	 	 ๔.๒.๓	 กำรเร่งฉดีวคัซนีโควิด-๑๙	เฉลีย่ประมำณ	๓	แสนโดสต่อวนั โดยได้มีการฉดีวคัซนีให้แก่ประชาชน

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

บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุและผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงู เพือ่ลดการเสยีชวีติและการป่วยรนุแรง โดยได้ฉีดวัคซนี 

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

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

ซึ่งรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ โดยจะฉีดให้ครอบคลุมในพื้นที่ระบาดสูงสุดก่อน 

	 	 ๔.๒.๔	 กำรจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙	ณ	สถำนีกลำงบำงซื่อ สามารถรองรับประชาชนได้วันละ 

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

ระบบความปลอดภัยด้านสุขภาพ ในระยะแรกเน้นการให้บริการกลุ่มบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ  

ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่ม ๗ โรคเรื้อรัง กลุ่มโรคอ้วน และสตรีมีครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ข้ึนไป และต้ังแต่ 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ทั้งนี้ มีผู้ใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีน 

สถานีกลางบางซื่อกว่า ๑ ล้านคน และให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ไปแล้วกว่า ๑.๒ ล้านโดส 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(6)

	 	 ๔.๒.๕	 กำรด�ำเนินมำตรกำร	Home	Isolation	(HI)	หรือกำรแยกกักตัวที่บ้ำน โดยสถานพยาบาล 

จะพจิารณาให้ผู้ป่วยโควดิ-๑๙ ทีไ่ม่มอีาการและมศีกัยภาพในการดแูลตนเองได้แยกกกัตวัทีบ้่าน โดยอยูใ่นความดแูล 

ของแพทย์และพยาบาลผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  แบ่งเป็นผูป่้วยทีอ่ยูร่ะหว่างรอเข้ารบัการรกัษา 

ในโรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านระหว่างรอเตียงได้ และผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษา 

ทีโ่รงพยาบาลหรอืสถานทีท่ีร่ฐัจดัให้แล้วอย่างน้อย ๑๐ วนั และจ�าหน่ายกลบับ้านเพือ่รกัษาต่อเนือ่งทีบ้่าน โดยวธิ ีHI 

ทั้งนี้ ในการด�าเนินมาตรการ HI จะมีการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในระหว่างกักตัว โดยจัดส่งอาหารให้ผู้ป่วย  

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

ตามดุลพินิจของแพทย์ รวมทั้งติดตามอาการผ่านระบบ Telemedicine โดยมีผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้าร่วมมาตรการ HI  

จ�านวน ๖๓,๗๕๗ ราย 

	 	 ๔.๒.๖	 กำรจัดหำวัคซีนโควิด-๑๙	 ทำงเลือก	 โมเดอร์นำ	 เพื่อให้ประชาชนมีวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้น  

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

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

จะน�าเข้ามาในช่วงแรกไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๔ และไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๖๕ 

	 ๔.๓	 มำตรกำรกำรคลังเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบต่อประชำชนและผู ้ประกอบกำร	

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙			

	 	 ๔.๓.๑	 โครงกำรเรำไม่ท้ิงกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุด 

ประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ หรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบอื่น ๆ  

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

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

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

	 	 ๔.๓.๒ โครงกำรช่วยเหลอืผู้มบีตัรสวัสดกิำรแห่งรฐั เพือ่ช่วยเหลือเยยีวยาให้แก่ผูม้บีตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ 

ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

ซึ่งท�าให้กลุ่มคนดังกล่าวมีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ โดยจ่ายเงินเยียวยา  

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

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

	 	 ๔.๓.๓	 โครงกำรเพิ่มก�ำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ	 เป็นการช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า 

บริโภคอุปโภคที่จ�าเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน (ร้านธงฟ้าฯ) ให้แก่ผู ้มีบัตร 

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

และลดภาระค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระยะที่	 ๑ เดือนตุลาคม- 

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

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

จ�านวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน

	 	 ๔.๓.๔	 โครงกำรคนละครึ่ง เป็นโครงการที่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่าย 

ร้อยละ ๕๐ ส�าหรับการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป (ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

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

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

ได้แก่ ระยะที	่๑ ผูม้สีทิธเิข้าร่วมโครงการไม่เกนิ ๑๐ ล้านคน ได้รบัสทิธภิาครฐัร่วมจ่ายไม่เกนิ ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวนั 



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

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

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

ได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาทต่อคน ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 

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

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

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

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

	 	 ๔.๓.๕	 มำตรกำรช้อปดมีคีนื เพือ่กระตุน้การบรโิภคในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ ผ่านกลุม่ผูม้คีวามสามารถ 

ในการใช้จ่าย โดยมีกลุ ่มเป้าหมายประมาณ ๓.๗ ล้านคน ตลอดจนช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู ้มีหน้าที ่

เสยีภาษเีงนิได้ และยงัเป็นการสนบัสนนุผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นระบบภาษมีลูค่าเพิม่ รวมทัง้ส่งเสรมิการผลติสินค้าท้องถิน่ 

โดยมาตรการนี้เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ 

ที่จ่ายให้แก่ผู ้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และสินค้า 

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

และรับบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท�าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  

จ�านวน ๒๓,๘๖๖.๙๕ ล้านบาท

	 	 ๔.๓.๖	 โครงกำรเรำชนะ	เพือ่ช่วยเหลอืด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ระลอกใหม่ โดยสนับสนนุวงเงนิเพ่ือช่วยเหลอืไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาทต่อคน ตลอดระยะเวลา 

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

เป็นรายสปัดาห์ ในระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพือ่น�าไปใช้ช�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารกบัผูป้ระกอบการ 

ทีเ่ข้าร่วมโครงการ และสามารถสะสมเพือ่ใช้จ่ายได้จนถึงวนัท่ี ๓๐ มถุินายน ๒๕๖๔ โดยมผีูใ้ช้สทิธติามโครงการเราชนะ 

ประมาณ ๓๒.๘ ล้านคน วงเงินรวม ๒๗๓,๔๘๒ ล้านบาท

	 	 ๔.๓.๗	 โครงกำรย่ิงใช้ยิ่งได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้ซื้อที่มีก�าลังซ้ือ  

และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยก�าหนดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน ๔ ล้านคน  

ทีช่�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารตามประเภททีก่�าหนดให้แก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่ดิตัง้แอปพลเิคชนั 

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

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

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

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

	 	 ๔.๓.๘	 โครงกำรเรำเทีย่วด้วยกนั	เพือ่กระตุน้การใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเท่ียวภายในประเทศ 

ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนการสร้างงาน 

และฟื ้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม	 โดยได้ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจ�านวนการจองห้องพัก  

จากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน ๑๐ คืนต่อ ๑ สิทธิ เพิ่มเป็น ๑๕ คืนต่อ ๑ สิทธิ ขยายช่วงเวลาการจองที่พัก 

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

เป็น ๖ ล้านคืน เพ่ิมโรงแรมผูป้ระกอบการทีไ่ม่มใีบอนญุาตประกอบกจิการโรงแรมแต่มีหมายเลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษ ี



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(8)

และมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และอนุมัติให้ธุรกิจและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 

ในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวสามารถใช้ระบบคูปองออนไลน์ (e-Voucher) ได้ ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่ง 

ภาคท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ และปรับปรุงเกณฑ์สนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน  

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

เฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ภาคท่องเท่ียวพึ่งพารายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติสูง ประกอบด้วย 

จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย 

	 	 ๔.๓.๙	 มำตรกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ส�ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่โดยภำครัฐและภำคเอกชน  

เพ่ือช่วยเหลือผู ้จบการศึกษาใหม่ให้มีงานท�า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการท�างาน  

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

	 	 ๔.๓.๑๐	มำตรกำรกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยูช่ัว่ครำวเป็นกรณพิีเศษ	(Smart	Visa) ได้ปรบัปรงุ

ขอบเขตของกิจกรรมและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้กว้างข้ึน ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนา Startup Ecosystem  

และนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาอื่นนอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติมกลุ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ไม่มีสัญญาจ้างงานในประเทศ ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงินได้ข้ันต�่าส�าหรับผู้เช่ียวชาญทักษะสูง 

บางกลุ่ม และการผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์การท�างานและวุฒิการศึกษาของผู้บริหารระดับสูง  

และอนุญาตให้ผู้ถือ Smart Visa ท�างานนอกเหนือจากที่ได้รับการรับรองได้ในบางกรณี

	 	 ๔.๓.๑๑	กำรสนบัสนนุสินเชือ่ในอตัรำดอกเบ้ียเป็นธรรมให้กลุ่มประชำชนฐำนรำก/ผู้ประกอบกำรรำยย่อย	

ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙	 ได้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง 

ในการด�ารงชวิีต บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครวั และป้องกนัการเป็นหนีน้อกระบบกว่า ๓.๒ ล้านราย 

เป็นเงิน ๕๖,๖๘๐ ล้านบาท โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ไม่มีเครดิต ไม่มีประวัติทางการเงิน 

ส่งผลให้มีประชาชนฐานราก/ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือในระบบได้รับโอกาสเข้าถึงสินเช่ือ

กว่า ๒.๕๓ ล้านราย

	 	 ๔.๓.๑๒	กำรสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำให้แก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	

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

รวมกว่า ๒๔,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๑๖๒,๕๑๙ ล้านบาท เพื่อบรรเทาเยียวยาและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ส�าหรับเสริมสภาพคล่อง ลงทุน และแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

	 	 ๔.๓.๑๓	มำตรกำรกำรผ่อนปรนภำระหนีเ้พือ่บรรเทำผลกระทบและป้องกนัสนิเชือ่ไม่ก่อให้เกดิรำยได้	

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

รัฐบาลได้ออกมาตรการพักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนส�าหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อบุคคล 

สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อ SMEs โดยมีลูกค้าเข้าร่วมมาตรการกว่า ๒.๕ ล้านราย ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ในปี ๒๕๖๔ รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนการช�าระหนี้เพิ่มเติม 

เพ่ือบรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือลูกหนี้ต่อเนื่อง ส�าหรับลูกค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัดและพื้นที่อื่น  

(แล้วแต่กรณีความรุนแรงที่ได้รับผลกระทบ) รวมถึงลูกหนี้ที่ไม่สามารถช�าระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้เดิมได้  

และยงัให้ความช่วยเหลอืโดยพกัช�าระหนีใ้ห้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากมาตรการควบคมุและป้องกันการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ 

เช่น ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันที่ได้รับผลกระทบ 

ท�าให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง หรือขาดรายได้ โดยพักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด ๖ เดือน 



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

	 ๔.๔	 กำรเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยว

  รัฐบาลก�าหนดแผนการฟื้นฟูเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในระยะแรก 

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

	 	 ๔.๔.๑	 โครงกำร	 Phuket	 Sandbox เป็นโครงการที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙  

ครบแล้วสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยนักท่องเท่ียว 

ทีไ่ด้รบัวคัซีนจะต้องพกับนเกาะภูเกต็อย่างน้อย ๑๔ คนื หากต้องการเดนิทางต่อไปยงัจังหวดัอืน่ ทัง้นี ้มนีกัท่องเทีย่ว 

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

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

(ข้อมูลค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

	 	 ๔.๔.๒	 โครงกำร	Samui	Plus	Model เป็นโครงการทีเ่ริม่ด�าเนนิการตัง้แต่วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ จะต้องพักบนเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า อย่างน้อย ๑๔ คืน  

หากต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ทั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๑ วัน 

จ�านวน ๕๒ คน

	 ๔.๕	 กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกร

	 	 ๔.๕.๑	 โครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกรผูป้ลกูข้ำวนำปี	ปี	๒๕๖๓/๖๔	เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้าว 

และป้องกนัความเสีย่งด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทนุ โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นเกษตรกรทีข้ึ่นทะเบียนเกษตรกร 

ผูป้ลกูข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ ซ่ึงก�าหนดให้ใช้วนัเกบ็เกีย่วแต่ละแปลงเป็นวนัใช้สทิธคิ�านวณชดเชยส่วนต่าง โดยมเีกษตรกร

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

	 	 ๔.๕.๒	 โครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกนำปี	 ปีกำรผลิต	 ๒๕๖๓/๖๔	 เป็นมาตรการ 

คู่ขนานกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๖๓/๖๔ เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงที่

ผลผลติออกมาจ�านวนมากให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการต้องเกบ็ข้าวเปลอืกไว้ไนยุง้ฉาง 

ของตนเองเท่าน้ัน วงเงินกู ้เกษตรกรรายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

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

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

๑๖๐,๓๘๕.๙๐ ตัน

	 	 ๔.๕.๓	 โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี	 เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียง 

ด้านการผลิตและสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึงและได้รับความคุ ้มครองตลอดฤดูการผลิต 

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

พืน้ท่ีเอาประกนั ๔๔.๓๘ ล้านไร่ จ่ายค่าสินไหม ๕๒๐.๖๓ ล้านบาท และปีการผลิต ๒๕๖๔ มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

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

	 	 ๔.๕.๔ โครงกำรประกันภัยข้ำวโพดเล้ียงสัตว์	 มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับโครงการประกันภัย 

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

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

พื้นที่เอาประกัน จ�านวน ๑.๔๙ ล้านไร่ 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(10)

	 	 ๔.๕.๕	 โครงกำรเงินช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร ่อ ้อยเพื่อซื้อป ัจจัยกำรผลิต	 ฤดูกำรผลิต	

ปี	๒๕๖๒/๒๕๖๓	 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย 

กับส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อย 

และน�้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นคู ่สัญญากับโรงงานหรือมีการส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ ่มชาวไร่อ้อย 

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

ที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย วงเงิน ๓,๕๐๐ ล้านบาท อัตราตันละ ๙๒ บาท โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

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

  ๔.๕.๖ โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ ่น	 PM
2.5

	 ฤดูกำรผลิต	

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

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

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

ให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM
2.5

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

	 ๔.๖	 กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน	๒.๕	ไมครอน	(PM
2.5
)	

  รัฐบาลให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM
2.5

) ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้ก�าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันอย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศให้  

“กำรแก้ไขปัญหำมลพิษด้ำนฝุ่นละอองเป็นวำระแห่งชำติ”	ก�าหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแก้ไข

ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ป้องกันและลดการเกิดมลพิษ 

ที่ต้นทางหรือแหล่งก�าเนิด เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 

โดยในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 

เพื่อยกระดับมาตรการเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงวิกฤต และจัดท�าแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหา 

มลพิษด้านฝุ่นละออง ๑๒ แผน มุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างการรับรู ้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)  

เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และประสานติดตาม บูรณาการการด�าเนินงาน 

ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงสื่อสารประสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

แก่สาธารณชน

	 ๔.๗	 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

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

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

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

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

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

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

รัฐบาลได้เห็นชอบต่อโครงการขนาดใหญ่และโครงการส�าคัญท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต ่อการแก้ไขปัญหาด้านน�้าสูง 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ รวม ๓๘ โครงการ ทั้งนี้ หากโครงการทั้งหมดขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายจะสามารถ 

เพิ่มปริมาณน�้าเก็บกักได้ ๖๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ ๑.๔ ล้านไร่ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์  

จ�านวน ๓๑๒,๖๑๒ ครัวเรือน  



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

 นอกจากนี ้เพือ่รองรบัภยัแล้งและอทุกภยั รฐับาลได้ด�าเนินมาตรการป้องกัน “ก่อน” เกดิภยั การให้ความช่วยเหลือ 

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

สถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึก�าหนดมาตรการ “บรรเทาความเดอืดร้อน” ของประชาชนให้ได้มากท่ีสดุและทนัท่วงที 

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

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

การบริหารจัดการน�้าในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ มีการประกาศภัยแล้งเพียง ๙ หมู่บ้าน และในส่วนความเสียหาย 

ที่เกิดจากสถานการณ์น�้าท่วมและอุทกภัย รัฐบาลใช้แนวทางการท�างานเชิงป้องกัน ตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นที่เส่ียง  

การแจ้งเตือนล่วงหน้า และการบรหิารจัดการแหล่งน�า้ท่ีแต่ละหน่วยงานรับผดิชอบร่วมกัน ท�าให้ปี ๒๕๖๒ ซ่ึงเป็นปีแรก 

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

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

๕.		 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยหลัก	๑๒	ด้ำน	

	 ๕.๑	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑		กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์				

  รัฐบาลให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ

ด้วยความจงรกัภกัด ีและเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิและพระราชกรณยีกจิ 

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๑.๑	 กำรสืบสำน	 รักษำ	 ต่อยอดศำสตร์พระรำชำ	 และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมำเป็นหลักส�ำคัญ	 เช่น จัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศำนุวงศ์	

เนื่องในโอกำสต่ำง	 ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมพระรำโชบำย	 โดยด�าเนินโครงการพระราชทาน 

ในพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั “โคก หนอง นา แห่งน�า้ใจและความหวงั กรมราชทัณฑ์” เพือ่ใช้เป็นหลักสตูรอบรม 

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

และด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

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

ทรัพยากรน�าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ทีม่อียูใ่นประเทศไทย และต่อยอดศำสตร์พระรำชำและโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ เช่น ด�าเนนิโครงการ 

พระราชด�ารติามรอยเบ้ืองพระยคุลบาทและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ�าปี ๒๕๖๔ โดยการศกึษาเรยีนรู้ 

ผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และรับฟังการบรรยาย ณ ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

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

๑ จงัหวดั ๑ ศนูย์เรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารต้ินแบบ โดยตัง้ศนูย์เรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ระดับอ�าเภอ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด 

	 	 ๕.๑.๒	 กำรต่อยอดกำรด�ำเนินกำรของหน่วยพระรำชทำนและประชำชนจิตอำสำพระรำชทำน	

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

รวมทั้งสิ้น ๖,๘๖๘,๐๑๘ คน โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ 

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

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

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

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



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(12)

	 	 ๕.๑.๓	 กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้	เผยแพร่	และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง		

และเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน	ตลอดจนพระมหำกรุณำธิคุณ

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

ณ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนหลวง ร.๙ 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  

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

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

เผยแพร่มิวสิควิดีโอเพลง “พรุ ่งนี้ประเทศไทย” และด�าเนินโครงการค่ายเยาวชนรู ้งานสืบสานพระราชด�าริ  

(RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๑ 

	 ๕.๒	 นโยบำยหลกั	ข้อ	๒		กำรสร้ำงควำมม่ันคงและควำมปลอดภยัของประเทศ	และควำมสงบสุขของประเทศ

  รัฐบาลด�าเนินการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

เพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๒.๑	 กำรรกัษำและป้องกันอธปิไตยและควำมมัน่คงภำยในของประเทศ	เช่น จดัท�าแผนบรูณาการ 

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕)	เพือ่ใช้เป็นกรอบทศิทางในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 

ด้านความม่ันคงให้มีเอกภาพสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เตรียมความพร้อม 

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

ผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศไปสู่การปฏิบัติในพื้นท่ี ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ด้านแรงงานไปสูก่ารปฏบิตัภิายใต้กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention, Prosecution, 

Protection และ Partnership) มีแรงงานได้รับการคุ้มครองและไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน 

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ�านวน ๑๘๙,๗๙๕ คน และป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

และการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย	โดยตรวจสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๑,๖๕๖ แห่ง ลกูจ้างได้รับการคุม้ครอง 

จ�านวน ๕๒,๖๒๘ คน 

	 	 ๕.๒.๒	 กำรปลกูจติส�ำนกึ	เกยีรติภมู	ิและศกัดิศ์รคีวำมเป็นชำตไิทย	กำรมีจติสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วม	

ท�ำประโยชน์ให้ประเทศ	รกัษำผลประโยชน์ของชำต	ิควำมสำมัคคปีรองดองและควำมเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ระหว่ำงกัน	

ของประชำชน	 เช่น ด�าเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและช่วยเหลือประชาชน	 โดยเสริมสร้างเครือข่าย 

ด้านกิจการพลเรือนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ด�าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก 

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

แล้วอย่างน้อย ๒๒,๐๖๙ แผน นอกจากนี ้ได้ส่งเสรมิสงัคมพหวุฒันธรรมและเศรษฐกจิชมุชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง สู่อาเซียนบนพื้นฐาน 

ความเข้มแข็งของชุมชน และต่อยอดสร้างเศรษฐกิจชุมชนภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

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

	 	 ๕.๒.๓	 กำรพฒันำและเสรมิสร้ำงกำรเมอืงกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุขท่ีมีธรรมำภิบำล	ควำมรกัชำต	ิและควำมเป็นน�ำ้หนึง่ใจเดยีวกนั	เช่น ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิวถีิชีวติ 

แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยวิทยากรแกนน�าระดับอ�าเภอไปขยายผลให้แก่ 

อาสาสมคัรต้นแบบประชาธปิไตยระดับหมูบ้่านขบัเคลือ่นหลกัการส�าคัญของวถีิชีวติ และเสริมสร้างวฒันธรรมการเมอืง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม  



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

ด้านการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ และจดัอบรม “การเสรมิสร้าง

วัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียนเอกชน” จ�านวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๒๐๐ คน

	 	 ๕.๒.๔	 กำรสร้ำงควำมสงบและควำมปลอดภยัต้ังแต่ระดับชุมชน	เช่น ด�าเนนิโครงการพฒันาศักยภาพ 

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตรผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  

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

ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส จ�านวน ๒๙๐ คน และด�าเนนิโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

และป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสนับสนุน 

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

	 	 ๕.๒.๕	 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังท้ังระบบ	 เช่น ด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  

ได้ส่งเสริมความร่วมมือระดับสากลโดยมุ่งเน้นการผลักดันในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูง 

ของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคโดยมุ่งเน้นการผลักดันเชิงนโยบายในอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

เพื่อยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดภายใต้แผนการปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองค�า ๑๕๑๑ ด้ำนกำรปรำบปรำม	

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

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

แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดภายใต้ “ปฏิบัติการชุมชนสีขาวสร้างสุข” โดยตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน

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

สามารถจับกมุผูก้ระท�าความผดิได้ ๑๐,๘๖๕ คน และด้ำนกำรป้องกนัยำเสพติด	เช่น	สร้างการรับรูแ้ละเพิม่ภมูคุ้ิมกนั 

ในกลุ่มประชากรทัว่ไป ๕๑,๕๓๖,๕๘๙ ราย และสร้างพื้นทีป่ลอดภัย โดยการดแูลช่วยเหลือกลุม่เสีย่งเพิ่มปัจจัยบวก  

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

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

	 ๕.๓	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๓		กำรท�ำนุบ�ำรุงศำสนำ	ศิลปะและวัฒนธรรม

  รฐับาลให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิให้สถาบนัทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดี การท�านบุ�ารงุ 

พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนที่ทางราชการรับรอง เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างความภาคภูมิใจ 

ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๓.๑	 กำรส่งเสรมิวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของชำต ิเช่น	ตดิตามโบราณวตัถขุองไทยในต่างประเทศ

กลับคืนสู่ประเทศไทย โดยติดตามทับหลัง ๒ รายการ	ได้แก่ ปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และปราสาทเขาโล้น 

จงัหวดัสระแก้ว ทีไ่ด้รบัคนืจากส�านกังานสบืสวนเพือ่ความมัน่คงแห่งมาตภุมู ิ(Homeland Security Investigations: 

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

และบันทึกข้อมูลเบื้องต้นและท�าพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังดังกล่าวกลับสู่ประเทศไทย นอกจากนี้ ได้จัดแสดง 

และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมเพือ่สบืสานมรดกทางวฒันธรรมและประเพณทีีส่�าคญัของไทย เช่น จดังานมหกรรม

วฒันธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙)  

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

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

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน ๕๑,๒๕๐ คน เกิดรายได้ต่อจังหวัดสกลนคร  

จ�านวน ๑๕,๔๗๒,๖๗๒ บาท 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(14)

	 	 ๕.๓.๒	 กำรปลกูฝังค่ำนิยมและวฒันธรรมทีด่ทีำงด้ำนคณุธรรม	จรยิธรรม	กตญัญ	ูควำมซือ่สัตย์	กำรมวีนิยั	

เคำรพกฎหมำย	 มีจิตสำธำรณะและมีส่วนร่วมท�ำประโยชน์ให้ประเทศ	 และเป็นพลเมืองที่ดี	 เช่น ปลูกฝังค่านิยม 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย โดยด�าเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

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

ในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  

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

และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เช่น ด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

	 	 ๕.๓.๓	 กำรท�ำนบุ�ำรงุศำสนำให้มีควำมเข้มแขง็	เช่น ส่งเสรมิสถาบันศาสนาทกุศาสนาในการเผยแพร่ 

ค�าสอนที่ดีงาม โดยด�าเนินโครงการธรรมะสู่คนท้ังมวล จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส�าคัญ 

ทางพระพุทธศาสนา และท�านุบ�ารุง ส่งเสริม และเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยด�าเนินโครงการพัฒนา

สมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

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

	 	 ๕.๓.๔	 กำรสร้ำงควำมรู	้ควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนยีม	ประเพณี	วฒันธรรมของเพือ่นบ้ำน	ยอมรบั

และเคำรพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์และชำวต่ำงชำติท่ีมีควำมหลำกหลำยในลักษณะพหุสังคม	

ที่อยู่ร่วมกัน	 เช่น	 จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  

ณ กรงุเทพมหานคร และพฒันาความร่วมมอืและเช่ือมโยงศลิปวฒันธรรมของอาเซยีน โดยจดัการประชมุประสานงาน 

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

Community) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

	 ๕.๔	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๔		กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก	

  รัฐบาลมุง่เสรมิสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทโีลกให้มบีทบาทในการพฒันาและสร้างความร่วมมอื

กับประเทศต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๔.๑	 กำรสร้ำงบทบำทที่สร้ำงสรรค์ของไทยในภูมิภำคและเวทีโลก	 เช่น ส่งเสริมความสัมพันธ ์

อันดีกับมิตรประเทศทั่วโลก โดยการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหวัง อี้  มนตรีแห่งรัฐ 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย 

ในเวทีระหว่างประเทศ โดยการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕  

เพือ่สนับสนุน ๓ เสาหลกัของสหประชาชาต ิได้แก่ ด้านสนัตภิาพและความมัน่คง ด้านการพฒันา และด้านสทิธมินษุยชน  

ส่งเสริมให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในประชาคมระหว่างประเทศ เช่น ด�าเนินการตามเป้าหมาย 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิรวมถงึสร้างแพลตฟอร์มดจิทิลัในการส่งเสรมิภาพลกัษณ์เชงิบวกทางเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ Thailand Now ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

	 	 ๕.๔.๒	 กำรเสรมิสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นของอำเซยีน	เช่น เข้ำร่วมกำรประชมุสดุยอดอำเซียน	ครัง้ที	่๓๗	

แบบเตม็คณะ โดยทีป่ระชมุเหน็พ้องในการส่งเสรมิระบบพหภุาคนียิมและภูมภิาคนยิมซึง่อาเซยีนยดึถือให้เข้มแข็งข้ึน 

รวมทั้งรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค เข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียน-

สหประชำชำติ	 ครั้งท่ี	 ๑๑	 โดยประเทศไทยได้เน้นย�้าความส�าคัญของการด�าเนินการตามข้อริเริ่มความเกื้อกูล 

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



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

(Complementarities Initiative) และบทบาทของศนูย์อาเซยีนเพือ่การศกึษาและการหารอืด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

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

ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำร่วมกับอำเซียน เช่น เข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ของอาเซียน ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

และเป็นหน่วยงำนประสำนงำนหลักประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียนของประเทศไทย เช่น ประเมินผล 

คร่ึงแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระดับประเทศของประเทศไทย		

พบว่า ประเทศไทยมีผลการด�าเนินงานในระดับค่อนข้างดีในการบรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงานส�าคัญต่าง ๆ  

ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผน  

	 	 ๕.๔.๓	 กำรส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกจิและวฒันธรรม เช่น ส่งเสรมิการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ 

การค้าเสรแีละการค้าพหภุาค ีโดยการเข้าร่วมการประชมุผูน้�าเขตเศรษฐกจิเอเปค ครัง้ที ่๒๗ เมือ่วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

ผ่านระบบการประชมุทางไกล และร่วมรบัรอง “วสิยัทศัน์ปตุราจายาของเอเปค ค.ศ. ๒๐๔๐” เตรยีมการเป็นเจ้าภาพ 

การจัดประชุมในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 

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

เพื่อขับเคลื่อนวาระความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งไทยจะเป็นประเทศน�า (Lead Country) 

ในสาขาความเชื่อมโยง และสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ โดยส่งผลงานศิลปะร่วมสมัย  

“บ้านคนบ้านช้าง” ร่วมจดัแสดงในงานนทิรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาต ิเวนสิเบียนนาเล่ ครัง้ที ่๑๗ ณ เมืองเวนสิ 

สาธารณรัฐอิตาลี

	 	 ๕.๔.๔	 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง	 ในการจัดหาวัคซีนป้องกัน 

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ส�าหรบัคนไทย รวมถงึประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยผ่านความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศในกรอบทวภิาคี โดยอาศัยความสมัพนัธ์ท่ีดท่ีีได้สานไว้กบัประเทศต่าง ๆ  เช่น สาธารณรฐัประชาชนจนี 

สหรฐัอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศญีปุ่่น ซ่ึงสามารถจดัหาและส่งมอบวคัซีนถึงไทยแล้วจ�านวนหลายล้านโดส 

ขณะเดยีวกนัได้หารอืกบัประเทศเพ่ือนบ้านเพือ่ประสานแนวทางการรับมือกบัโควดิ-๑๙ โดยเฉพาะในบริเวณพืน้ทีช่ายแดน 

นอกจากนี้ ในระหว่างปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ได้มีการจัดประชุมระหว่างส่วนราชการฝ่ายไทยท่ีเก่ียวข้องภายใต้ 

กรอบคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อบูรณาการความเข้าใจและการท�างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 

ด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ เช่น การจัดการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) 

ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) และการประชุมคณะกรรมการจัดท�าหลักเขตแดนร่วม

ไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย)

	 	 ๕.๔.๕	 กำรขับเคล่ือนกำรทตูเชงิรกุเพ่ือประชำชน	ในช่วงสถานการณ์โควดิ-๑๙ ได้อ�านวยความสะดวก 

ให้คนไทยในต่างประเทศเดินทางกลับประเทศไทยตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๒๔๖,๓๖๒ คน และได้พัฒนา 

ระบบการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry: COE) แบบออนไลน์ 

รวมถึงการดูแลช่วยเหลอืคนไทยทีต่กทกุข์ได้ยากในต่างประเทศ เช่น การให้ความช่วยเหลอืแรงงานไทยในรฐัอสิราเอล

จากเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐอิสราเอลและปาเลสไตน์ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๔



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(16)

	 ๕.๕	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๕	กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย	

  รัฐบาลได้รักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้ 

และรายจ่ายภาครัฐ รักษาเสถยีรภาพระบบการเงนิ สร้างบรรยากาศส่งเสรมิการลงทนุของภาคธรุกจิและการจบัจ่ายใช้สอย 

ของภาคครัวเรือน โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๕.๑	 เศรษฐกิจมหภำค	กำรเงินและกำรคลัง	ด�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทย 

สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น ๑)	 มำตรกำรกำรคลังเพ่ือเยียวยำ	

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙) ผ่านโครงการเราไม่ท้ิงกัน  

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

และโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙  

เพื่อช่วยเหลือผู ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๓) มีผู ้ได้รับสิทธิตามโครงการ  

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

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

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

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

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

๑๔.๗๙ ล้านคน โดยมยีอดการใช้จ่ายรวม ๑๐๒,๐๖๕ ล้านบาท	๓)	มำตรกำรลดภำระค่ำครองชพีและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ	

จำกผลกระทบของโควิด-๑๙ เช่น โครงการเราชนะ โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-

พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้ใช้จ่ายตามโครงการ 

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

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

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

แหล่งเงินทุน	 เช่น สนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมให้กลุ่มประชาชนฐานราก/ผู้ประกอบการรายย่อย 

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ส่งผลให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ 

กว่า ๒.๕๓ ล้านราย และ ๕)	 มำตรกำรกำรผ่อนปรนภำระหนี้เพ่ือบรรเทำผลกระทบและป้องกัน	 NPLs  

เช่น มาตรการพักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ ส�าหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อ SMEs 

โดยในปี ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมมาตรการมากกว่า ๒.๕ ล้านราย และปี ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมมาตรการกว่า ๐.๘๑ ล้านราย  

เป็นเงิน ๔๒๗,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ มีการก�ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ  

ปฏิรูประบบการออม และสร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 

	 	 ๕.๕.๒	 กำรพฒันำภำคอตุสำหกรรม ได้ด�าเนนิการ ๑)	พฒันำอตุสำหกรรมภำยใต้แนวคดิเศรษฐกจิ

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

เช่น ยกระดบัอตุสาหกรรมเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว มีผูป้ระกอบการโรงงานทีผ่่านเกณฑ์ ๑,๙๙๒ ราย ส่งเสรมิและพฒันา 

เทคโนโลยรีไีซเคลิเพือ่พฒันาของเสยีเป็นทรพัยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนบัสนนุการขับเคลือ่น 

เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนา 

และประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  

พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	โดยใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

เช่น ถุงพลาสติกชีวภาพและถุงฟิล์มพลาสติกส�าหรับบรรจุอาหารสด ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 



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

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

๒) พฒันำอตุสำหกรรมไทยให้ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยหีรอืแนวโน้มกำรค้ำโลก เช่น พัฒนาศกัยภาพ 

อุตสาหกรรมหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป้าหมาย ๘๘ ต้นแบบ สนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคลื่อน 

ด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเพ่ือเป็นกลไก 

ในการบูรณาการการขบัเคลือ่นการเปลีย่นผ่านไปสูย่านยนต์ไฟฟ้า ๓)	สร้ำงกลไกสนบัสนนุกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ	

ของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ผ่านการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

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

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

ให้มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำร โดยพัฒนาระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

และพัฒนาแพลตฟอร์มสัญชาติไทย เช่น แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการจัดส่งสินค้า 

	 	 ๕.๕.๓	 กำรพัฒนำภำคเกษตร ได้ด�าเนินการ ๑)	 รักษำเสถียรภำพรำคำสินค้ำเกษตรและรำยได	้

ให้กบัเกษตรกรในสนิค้ำเกษตรส�ำคญั	โดยพฒันาและส่งเสรมิศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าเกษตรชมุชน	๔๐ แห่ง ใน ๔๑ จงัหวัด 

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

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

และไม่ก่อให้เกิดภำระทำงกำรเงินกำรคลงัของภำครฐั	โดยด�าเนินมาตรการทีเ่กีย่วข้องกบัการเพิม่รายได้และลดต้นทุน 

การเกษตรครบวงจร เช่น	 ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล 

ทางการเกษตร (Machinery Ring) บริหารจัดการแหล่งน�้า และจัดท�าฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาต ิ

และเกษตรแปลงใหญ่เพือ่ลดต้นทนุการผลติ ๓) พฒันำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุน่ใหม่ เช่น พฒันาเกษตรกร 

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

๔) ส่งเสริมกำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้กับสนิค้ำเกษตร	เช่น ส่งเสรมิเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	เกษตรอินทรย์ี เกษตรปลอดภัย 

เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

และ ๕) ดแูลเกษตรกรผูม้รีำยได้น้อยให้สำมำรถเข้ำถงึและใช้ประโยชน์ในท่ีดินท�ำกนิ	แหล่งเงนิทุน	โครงสร้ำงพืน้ฐำน	

และปัจจัยกำรผลิตต่ำง	ๆ เช่น ด�าเนินโครงการธนารักษ์ประชารัฐ	โดยมีการส�ารวจรังวัดจัดท�าแผนที่ผู้ครอบครอง 

ที่ราชพัสดุและสอบสวนสิทธิ ด�าเนินการได้ ๑๙,๖๓๙ ราย และจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร

ด�าเนินการได้ ๘,๖๒๔ ราย และด�าเนินโครงการสินเช่ือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู ้ท่ีได้รับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้สินเชื่อแก่ผู้ท่ีได้รับ 

ผลกระทบ รวม ๘๘๔,๐๑๘ ราย เป็นเงิน ๘,๘๐๗ ล้านบาท 

	 	 ๕.๕.๔	 กำรพัฒนำภำคกำรท่องเที่ยว	 ได้ด�าเนินการ ๑)	 พัฒนำคุณภำพและควำมหลำกหลำย	

ของแหล่งท่องเที่ยว	 โดยน�ามาตรฐานสากลตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพัฒนา

แหล่งท่องเทีย่วให้ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมา อ�าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย และต�าบลในเวยีง 

จังหวัดน่าน ได้รับการจัดอันดับ ๑๐๐ แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก ๒) ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ	รำยได้สูง	

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

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

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

ได้ส่งเสรมิการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า ๑,๓๑๗.๐๒ ล้านบาท 

และ ๓) ส่งเสรมิให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกธรุกจิท่องเทีย่วสูช่มุชน โดยการจดัการแข่งขันกีฬา “บุรรีมัย์ มาราธอน 

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

และ ๕๖๘ ล้านบาท ตามล�าดับ



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(18)

  ๕.๕.๕	 กำรพฒันำกำรค้ำกำรลงทุนเพ่ือมุง่สู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ	กำรบริกำร	และกำรลงทนุในภูมิภำค	

ได้ด�าเนินมาตรการส่งเสรมิการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสนิค้าชายแดน เช่น ผลกัดนัการค้าชายแดนและผ่านแดน

สามารถสร้างมลูค่าการค้าชายแดน จ�านวน ๑.๕๑ ล้านล้านบาท ผลกัดนัเปิดจดุผ่านแดนเพือ่การขนส่งสนิค้าเพิม่เตมิ 

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด สามารถเปิดจุดผ่านแดนแล้ว ๔๔ แห่ง  

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

และประสานให้ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศด�าเนินการแก้ไขปัญหาและอ�านวยความสะดวก

	 	 ๕.๕.๖	 กำรพัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน

   (๑) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมให้ครอบคลมุพืน้ทีท่ั่วประเทศและสำมำรถรองรบั	

กำรขนส่งและกำรเดินทำงต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้อย่ำงไร้รอยต่อ ได้ด�าเนินการ ๑) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน	

ด้ำนคมนำคมทำงถนนเพื่อเชื่อมต่อกำรเดินทำงระหว่ำงภูมิภำคและลดปัญหำกำรจรำจรติดขัด	 เช่น ก่อสร้าง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระยะทางรวม ๓๒ กิโลเมตร และก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย  

ถนนทางหลวงชนบท จงัหวดัชมุพร ระยะทาง ๒๓.๕๘๙ กโิลเมตร ๒) พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคมนำคมทำงบก	

เพือ่รองรบักำรขนส่งสนิค้ำและกำรลงทนุรวมทัง้สนับสนุนกำรพัฒนำพืน้ท่ีเศรษฐกจิพิเศษ	เช่น พฒันาศนูย์เปลีย่นถ่าย 

รูปแบบการขนส่งสินค้าที่อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม  

เ พ่ืออ�านวยความสะดวกและเป ็นจุดให ้บริการแบบเบ็ดเสร็จส�าหรับขนส่งสินค ้าระหว่างประเทศไทย  

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม และทางตอนใต้ของสาธารณรฐัประชาชนจนี 

๓) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมทำงรำง	 เช ่น ด�าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูเพือ่เช่ือมโยงภมูภิาค 

ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญางานโยธา  

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

อู่ตะเภา ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการประสานรื้อย้ายสาธารณูปโภค การเวนคืนที่ดิน การออกแบบรายละเอียด 

และพัฒนาระบบรถไฟฟ้า ปัจจุบันรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเปิดให้บริการแล้ว ๖ สี ๑๑ เส้นทาง ระยะทาง 

๒๑๐.๕๑ กิโลเมตร จากแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งหมด ๕๕๔ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๘ 

ของโครงข่ายทัง้ระบบ รวมถงึสถานีกลางบางซือ่ทีม่กี�าหนดเปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

๔) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมทำงน�้ำ	 เช่น พัฒนาการขนส่งทางน�้าจากท่าเรือบางสะพาน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้มีการทดลองการเดินเรือแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�าแผน 

จัดการฉุกเฉินระหว่างเดินทางจากท่าเรือสงขลามายังสัตหีบ และพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) 

งานก่อสร้างงานทางทะเล ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างด�าเนินการ (ส่วนที่ ๒) งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ 

ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

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

สุวรรณภูม	ิโดยมีผลการด�าเนินงานแล้วเสร็จในส่วนของงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ (ชั้น B2  

ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ และส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ 

ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) ส่วนทางว่ิงเส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

ปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างและปรับปรุงคุณภาพดินของทางวิ่งด้านทิศเหนือ มีผลการด�าเนินงานรวมร้อยละ ๙.๑๕



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

	 	 	 (๒) แก้ไขปัญหำจรำจรติดขดัในพืน้ทีเ่ขตเมอืง	เช่น พฒันาการเดินเรือโดยสารในคลองแสนแสบ 

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

ในแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นสถานีเรือเชื่อมโยงระบบขนส่งอื่น โดยมีแผนพัฒนาให้เป็นท่าเรือโดยสารอัจฉริยะ  

(Smart Pier) และพัฒนาท่าเรือสะพานพุทธเป็นท่าเรือต้นแบบ พัฒนาระบบ Feeder เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ 

ขนส่งมวลชนและแผนพัฒนาการเชือ่มต่อการเดนิทางโดยก่อสร้างท่ีหยดุรถไฟวฒุากาศ ในเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชยั 

น�าระบบ M-Flow มาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกและแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านมอเตอร์เวย์  

และการจัดท�าโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษา

	 	 	 (๓)	 เสรมิสร้ำงควำมมัน่คงทำงด้ำนพลงังำนให้สำมำรถพึง่พำตนเองได้	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

จดัท�าแผนพลงังานชาตเิพือ่เป็นกรอบการพฒันาและการลงทนุใหม่ของประเทศ เช่น ด้ำนไฟฟ้ำ เน้นการเพ่ิมสัดส่วน

พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า 

ด�าเนินโครงการโซล่าร์ภาคประชาชน โดยในปี ๒๕๖๔ ได้มกีารปรบัหลกัเกณฑ์การรบัซือ้ไฟฟ้าใหม่จากเดมิรบัซือ้ในราคา 

ไม่เกิน ๑.๖๘ บาทต่อหน่วย เป็น ๒.๒๐ บาทต่อหน่วย เพื่อจูงใจการลงทุน และกำรบังคับใช้เกณฑ์มำตรฐำน	

อำคำรด้ำนพลังงำนส�าหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงพลังงาน 

ก�าหนดประเภทหรอืขนาดของอาคารและมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการออกแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษ์พลังงาน 

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการใช้เกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานลงได้ 

ประมาณร้อยละ ๑๐

	 	 	 (๔)	 ยกระดบัโครงข่ำยระบบไฟฟ้ำและพลงังำนให้มคีวำมทนัสมัย	ทัว่ถงึ	เพยีงพอ	มัน่คง	

และมีเสถียรภำพ	 เช่น พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

ขัดข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดตั้งระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Metro Grid) ในพื้นที่น�าร่องบริเวณ 

ถนนพระราม ๔ พญาไท เพชรบุรี และรัชดาภิเษก 

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

ผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขยายพื้นท่ีบริการน�้าประปาไปยังชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล 

หรือชุมชนผู้มีรายได้น้อย โดยก่อสร้างวางท่อประปาแล้วเสร็จ ระยะรวม ๑๓๑.๒๗๗ กิโลเมตร และขยาย 

และปรับปรุงระบบประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัย รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จากการได้ใช้น�้าประปาที่ได้มาตรฐานและได้รับบริการน�้าประปาที่มีคุณภาพตามข้อแนะน�าขององค์การอนามัยโลก 

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

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

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

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

พัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบตลอดความยาว ๗๔ กโิลเมตร โดยมีโครงการรวมทัง้สิ้น ๘๔ โครงการ 

วงเงิน ๗๙,๙๕๕.๗๖ ล้านบาท

	 	 ๕.๕.๗	 กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนดจิทิลัและกำรมุง่สูก่ำรเป็นประเทศอจัฉรยิะ ได้ด�าเนนิการ

รักษำคลื่นควำมถี่และสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม	อันเป็นสมบัติของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาต ิ

และประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G เช่น ยกระดับโครงสร้ำง	

พื้นฐำนโทรคมนำคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยได้ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ไปยังหมู่บ้าน 

ซึ่งอยู่ห่างไกลที่ไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ จ�านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เพิ่มประสิทธิภำพโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต

ระหว่ำงประเทศสู่กำรเป็น	ASEAN	Digital	Hub	โดยขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น�้าระหว่างประเทศของระบบ



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(20)

ที่มีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งเสริม	สนับสนุน	หรือให้ควำมช่วยเหลือกำรด�ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท พัฒนำกำรอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อสนับสนุน

ธุรกิจ	กำรค้ำ	กำรน�ำเข้ำส่งออก	และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล เช่น เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 

โลจสิตกิส์และห่วงโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม โดยได้ด�าเนนิการพฒันาให้แก่ผูป้ระกอบการแล้ว จ�านวน ๒๕ กิจการ 

จากเป้าหมาย จ�านวน ๒๕๐ กิจการ	 ผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ Business 

to Government (B2G) ผ่านระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (National Single 

Window: NSW) โดยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW Single Form ส่งเสริมกำรค้ำในรูปแบบ

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด  

เช่น ส่งเสริมกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำชุมชนผ่ำนระบบ	e-Commerce	โดยน�าสินค้าและบริการของชุมชนมาซื้อขายผ่าน 

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

ให้ผูป้ระกอบกำร	SMEs	ปรบัเปลีย่นธุรกจิกำรซือ้ขำยในรปูแบบพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	เช่น ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ 

เข้าถงึและประยกุต์ใช้แพลตฟอร์มช่องทางการขายสนิค้าและการจดัส่งสนิค้า และเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการออนไลน์

ด้วยการท�าตลาดผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Marketing)

	 	 ๕.๕.๘	 กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลยี	กำรวิจยัและพัฒนำ	และนวตักรรม	

ได้ด�าเนินการ ๑)	 พัฒนำสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 กำรวิจัย	

และพัฒนำ	 และนวัตกรรม เช่น พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อเป็นแหล่งพัฒนา 

งานวิจัยขยายผลและเป็นแหล่งปรับแปลงเทคโนโลยีข้ันสูงจากต่างประเทศให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย 

และภมูภิาคอาเซยีน นอกจากนี ้ยงัมกีารให้ค�าปรึกษา บรกิารวเิคราะห์ทดสอบเพือ่ควบคมุคุณภาพตัง้แต่ข้ันตอนการวจิยั 

จนถงึกระบวนการผลติในระดับอตุสาหกรรม เช่น การพฒันาระบบการรบัรองและมาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 

๒) สร้ำงระบบจัดกำรข้อมูลเพื่อรองรับกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพผ่านการบูรณาการ 

และเช่ือมโยงระบบงานวจิยัของหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ระบบข้อมลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างพฒันาระบบงานวจิยัและงบวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศ มคีวามคบืหน้า 

ร้อยละ ๕๐  ๓) เสริมสร้ำงกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู	่

ให ้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 เช ่น จัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศเพื่อบริการทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ และการบริการวิเคราะห ์

และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง ๔) สนับสนุนกำรพัฒนำโรงงำน	ห้องปฏิบัติกำรต้นแบบ	

ทีเ่ป็นโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีวจิยัและนวตักรรมในระดับต้นน�ำ้	เช่น พฒันาโรงงานต้นแบบ 

ไบโอรีไฟเนอรีเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการด�าเนินการร้อยละ ๑๗.๕  

รวมถึงการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนเพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ ่นยนต์  

และระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีความคืบหน้าการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓ 

	 	 ๕.๕.๙	 กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	 ได้ด�าเนินการพัฒนำระบบนิเวศเพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคล ด�าเนินโครงการพฒันาแพลตฟอร์มดจิทิลัของรฐั เร่งรดัพฒันำศกัยภำพผูป้ระกอบกำรขนำดกลำง	

และขนำดย่อมท้ังในภำคกำรผลิตและบริกำรให้สำมำรถแข่งขันได้	 เช่น สนับสนุนการด�าเนินงานของ SMEs  

ทีม่ศีกัยภาพทีต้่องการสนิเชือ่แต่หลกัประกนัไม่เพยีงพอให้มีโอกาสเข้าถึงสนิเช่ือจากสถาบันการเงิน โดยด�าเนนิโครงการ 

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

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



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

วงเงิน ๑๔๙,๑๔๖ ล้านบาท ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย 

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

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

และดึงดูดบุคลำกรท่ีมีทักษะสูงเข้ำมำช่วยบ่มเพำะผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ของไทย	

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

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

ด�าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะให้กับผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าธุรกิจ (โค้ช) สู่การเป็นท่ีปรึกษา 

ทีช่�านาญการ มผีูข้ึน้ทะเบยีนโค้ช Biz Transformer แล้ว ๕ ราย และเปิดรบัสมัครผูป้ระกอบการทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ 

ซึง่มผู้ีสนใจเข้ารบัค�าปรกึษาแนะน�า วินิจฉยัและประเมนิศกัยภาพธรุกิจ พร้อมให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชิงลกึตามแนวทาง

การแก้ไขปัญหาธุรกิจแล้ว ๕๐๐ ราย

	 ๕.๖	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๖	กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค

	 	 ๕.๖.๑	 กำรส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของเอเชีย

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

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

มูลค่าการลงทุน ๒๗๖,๕๖๑ ล้านบาท โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ท่าเรือก๊าซ 

ความจุ ๑๐.๕ ล้านตันต่อปี มูลค่าการลงทุน ๖๕,๘๐๕ ล้านบาท พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

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

ให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้ การลงทุนทั้งหมดในพื้นที่ EEC (เป้าหมายการลงทุนระยะ ๕ ป ี

มูลค่า ๑.๗ ล้านล้านบาท) ขณะนี้มีการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ๑.๕๙ ล้านล้านบาท มีค�าขอรับการส่งเสริม 

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

ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศ และเป็นการขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

มูลค่า ๑๑๒,๐๐๙ ล้านบาท

	 	 	 (๒)	 ส่งเสรมิกำรพัฒนำพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกจิภำคใต้และกำรพัฒนำจังหวดัชำยแดนภำคใต้	

เช่น ด�าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพ 

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

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี  

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

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

จ�านวน ๖ โครงการ มูลค่าการลงทุน ๑๐๐,๗๖๕ ล้านบาท 

	 	 	 (๓)	 เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภำค	 โดยก�าหนดให้เขตส่งเสริม 

การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (จังหวัดชลบุรี) เป็นพื้นท่ีเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษและให้ได้รับ 

สทิธปิระโยชน์เช่นเดยีวกบัโครงการทีต่ัง้ในเมืองการบนิภาคตะวนัออก (EECa) เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษ 

ภาคตะวนัออก (EECi) เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิิทัล (EECd) และศูนย์การแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ 

(พัทยา) (EECmd) 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(22)

	 	 	 (๔)	 เร ่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอย่ำงต่อเนื่อง		

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

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

เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ โดยมผีูเ้ข้ารบัการฝึก จ�านวน ๑๑,๘๓๕ คน ส่งเสรมิการลงทนุในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ

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

เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องนุ่งห่ม และไฟฟ้า 

	 	 ๕.๖.๒	 กำรส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะน่ำอยู่ท่ัวประเทศ	 เช่น ส่งเสริมให้เกิด 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน ๗ ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Environment, 

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

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

ภเูก็ตเมอืงอัจฉริยะ ขอนแก่นเมอืงอจัฉรยิะ แม่เมาะเมอืงน่าอยู ่สามย่านสมาร์ทซิตี ้และเมอืงอจัฉรยิะ วังจนัทร์วลัเลย์ 

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

พัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassador) เพื่อร่วมกับผู้น�าเมืองในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

ของแต่ละพื้นที่ รวมท้ังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาพื้นที่หรือเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จ�านวน ๖๔ ราย

	 ๕.๗	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๗		กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก

  รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาให้ชุมชนเป็นกลไกหลักในการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานราก 

ให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาช่องทางการตลาดโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุน  

เพื่อให้ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของประเทศมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผลการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๗.๑	 กำรส่งเสรมิวสิำหกจิชมุชนและผลติภณัฑ์ชมุชน	เช่น	สร้างมลูค่าเพิม่ธรุกิจชุมชนผ่านอตัลกัษณ์ 

ของพื้นที่ โดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนและสอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพ 

ผูป้ระกอบการในชมุชนท้ังในด้านการบรหิารจดัการ บ่มเพาะให้เกดิผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) พฒันาผลิตภัณฑ์ 

สินค้าชมุชนทีแ่สดงถงึอตัลกัษณ์ของพืน้ที ่มผีูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 

Enterprises: SMEs) จ�านวน ๔๖๒ รายจากทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาให้เป็นธุรกิจต้นแบบระดับจังหวัด  

สนับสนุนความเข้มแขง็ของวสิาหกจิชมุชนผ่านเทคโนโลย ีโดยพฒันาศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิและช่องทางการตลาด

ของกลุ่มต่าง ๆ  สนับสนุนให้มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นแหล่งสนับสนุนอาชีพ ประชาสัมพันธ์สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยว 

ในชุมชน ตลอดจนผลักดันชุมชนกว่า ๑๘๐ ชุมชน ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

เช่น ระบบ Point of Sale สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและบริการทางการเงิน 

ของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เพื่อเป ็นช ่องทางการประชาสัมพันธ  ์

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

ส่งเสรมิการลงทนุในชมุชนเพือ่สร้างงานในชุมชน โดยร่วมกบัภาคเอกชนพฒันาผลติภณัฑ์และบริการให้วสิาหกจิชุมชน 

และให้ความรู ้ในด้านต่าง ๆ เช่น การต่อยอดธุรกิจและการเข้าถึงตลาดออนไลน์ และสร้างสภาพแวดล้อม 

ทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิของวสิาหกจิชมุชน โดยจดัตัง้ศูนย์ให้บรกิาร SME ครบวงจร บรูณาการการส่งต่อความช่วยเหลอื 

ไปยังโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับบริการแล้ว จ�านวน ๑๓๙,๘๐๐ ราย



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

	 	 ๕.๗.๒	 กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชมุชน	เช่น สร้างผูน้�าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน	โดยพฒันาทกัษะ

และทัศนคติในการขบัเคลือ่นชมุชนให้ปราชญ์ ยกระดบัคณุภาพตลาดชมุชน สถาบนัการเงนิของชมุชน สวัสดกิารชุมชน 

สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ	 เชื่อมโยง 

ตลาดเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการกระจายผลผลิตและกระตุ้นการขายสินค้าในระดับฐานราก สนับสนุนการจัดตั้ง

สถาบันการเงินภาคประชาชน/กองทนุชมุชน พฒันาธนาคารต้นไม้ใน ๔๕๒ ชุมชน และพฒันาแหล่งท่องเทีย่วในชุมชน

ให้ผ่านมาตรฐาน ๗๗ ชุมชน แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท�ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ โดยปรับปรุงระบบที่ดินท�ากิน 

และจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน และควบคุมค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เช่า สร้างพลังในชุมชน พัฒนาอาชีพ 

ในชุมชน เพิ่มโอกาสการท�างานให้กลุ่มผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เยาวชนกลับไปพัฒนาและขับเคล่ือนชุมชนบ้านเกิด 

โดยมีความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้มีแผนพัฒนาต�าบล 

พัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใน ๗๓ จังหวัด สนับสนุนงานของเครือข่ายต่าง ๆ ในระดับชุมชน  

เช่น กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี เครือข่ายสถาบนัการศกึษากบัชมุชน และสนบัสนนุให้น�าเทคโนโลยมีาบริหารจดัการน�า้

	 	 ๕.๗.๓	 กำรส่งเสริมบทบำทภำคเอกชนในกำรช่วยพฒันำสงัคมและเศรษฐกจิฐำนรำก โดยสร้างเครอืข่าย 

ระหว่างเกษตรกรกบัผูป้ระกอบการค้าปลกีรายใหญ่เพือ่เพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า จดักจิกรรมเจรจาจบัคูท่างการค้า 

และทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทดสอบตลาดแล้ว ๙๐ กิจการ 

และเกิดคู่ธุรกิจ ๙๐ คู่

	 ๕.๘	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๘		กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย

  รัฐบาลมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีทักษะส�าหรับการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน 

การพฒันาประเทศและมุง่พฒันาคนในทกุมติิตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มคีวามสมบูรณ์ รวมทัง้ให้ความส�าคญั 

กับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๘.๑	 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย	 เช่น จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง 

เดก็วยัเรียนให้มโีอกาสพฒันาตามศกัยภาพทีใ่ห้ความส�าคญักับการพฒันาครพูีเ่ลีย้งและสือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 

การจัดระบบสวัสดิการให้เด็กแรกเกิด โดยมีเด็กท่ีได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

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

ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านแบบองค์รวม และส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัดให้มีระบบการเรียนการสอน 

ที่เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เช่น พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ยกระดับคุณภาพ

สถานรับเลี้ยงเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ที่มุ่งเสริมสร้างพหุปัญญาเด็กปฐมวัย 

	 	 ๕.๘.๒	 กำรพฒันำบณัฑติพนัธุใ์หม่	โดยได้ด�าเนนิการปรบัรปูแบบการเรยีนรูแ้ละการสอนเพือ่พฒันา

ทกัษะและอาชพีของคนทกุช่วงวยัส�าหรบัศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น พลกิโฉมระบบการอดุมศกึษา (Reinventing University 

System) เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เสริมสร้างทักษะที่ส�าคัญ  

เช่น ด้านเทคโนโลยีและภาษาให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและแรงงาน ผลิตก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูงให้เป็นแรงงาน

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

ทีเ่น้นการคดิวิเคราะห์ รวมท้ังสร้างความตระหนกัและเสรมิการเรยีนรูต้ลอดช่วงชวีติ และจดัการศกึษาเชงิบรูณาการ 

กบัการท�างานเพือ่พฒันาสมรรถนะของผู้เรยีน โดยจดัการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการจดัการศึกษาเชงิบรูณาการ 

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

ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  

และพัฒนาทักษะครู โดยเฉพาะด้านภาษา



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(24)

	 	 ๕.๘.๓	 กำรพัฒนำอำชีวะ	 พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ	 และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม	 ๔.๐	

เช่น	 ยกระดับสมรรถนะก�าลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอน 

ให้เป็นหลักสูตรระยะส้ัน (Non Degree) เพื่อส่งเสริมการมีงานท�าและรองรับการท�างานในอนาคต เร่งขับเคลื่อน 

กรอบคุณวฒุแิห่งชาต ิซึง่เป็นหนึง่ในกลไกส�าคญัของการปฏิรปูการศกึษาในการเช่ือมโยงระบบการเรียนรู้ของภาคการศกึษา 

ให้ยดึโยงกับมาตรฐานการปฏบิตังิานทีต่ลาดแรงงานยอมรบั โดยพฒันาคณุภาพการจัดการอาชวีศกึษา โดยยกระดบั

สถาบันการอาชีวศึกษา ๒๓ แห่งทั่วประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยมุ่งเน้น 

๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามบริบทเชิงพื้นที ่

เพื่อพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ยกระดับฝีมือแรงงาน 

ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะฝีมอืสอดคล้องกบัอตุสาหกรรม ๖ กลุม่เป้าหมาย และมทีกัษะความรูเ้ข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานฝีมอืแรงงาน 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  

และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

	 	 ๕.๘.๔	 กำรดึงดูดคนเก่งจำกท่ัวโลกเข้ำมำท�ำงำนกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถสูง		

โดยได้ด�าเนินการปลดล็อคให้นักเรียนทุนสามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนเพื่อให้ได้ใช้ความสามารถ 

ตามความถนัดสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรวิจัยและพัฒนาให้ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ  

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

Smart Visa เพือ่ดงึดูดบคุลากรทกัษะสงูในอตุสาหกรรมเป้าหมายจากต่างประเทศให้ได้รบัวซ่ีาชนดิพเิศษ (Smart Visa) 

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

	 	 ๕.๘.๕	 กำรวจัิยและพฒันำนวตักรรมทีต่อบโจทย์กำรพฒันำประเทศ โดยส่งเสรมิการวิจยัและพฒันา

นวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและความยากจน เช่น น�าฐานข้อมูลคนจนมาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อหาแนวทาง

ช่วยเหลือที่เหมาะสม พัฒนาเมืองน่าอยู่และกระจายศูนย์กลางความเจริญเพื่อลดความเหลื่อมล�้า ส่งเสริมการวิจัย 

และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยให้ความส�าคัญกับงานวิจัยด้านการแพทย์ 

และสาธารณสุข โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้านเทคโนโลยีอวกาศ  

ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า รวมถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้า  

(Frontier Research) เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศ และสร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ		

โดยพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการร่วมกับ British Council  

ขบัเคลือ่นเครอืข่ายวจัิยภมูภิาคในการขยายผลงานวจิยัและนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในพืน้ท่ีภมิูภาคไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 

ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (ภูมิมาตรศาสตร์)

	 	 ๕.๘.๖	 กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพัฒนำทกัษะทกุช่วงวยั	เช่น พฒันาโรงเรยีนควบคูก่บัการพฒันาครู 

โดยพัฒนาสมรรถนะและยกระดับครสููว่ชิาชพีชัน้สงู โดยเฉพาะทกัษะด้านภาษา เทคโนโลยดีจิทัิล และทกัษะทีจ่�าเป็น

ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดให้มีระบบการประเมินสมรรถนะด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ส่งเสริมการเรียน Coding โดยออกแบบการเรียน Unplugged Coding ฉบับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

เพ่ือเป็นคูม่อืให้ครผููส้อนสามารถน�าไปใช้จดัการเรยีนการสอน ควบคูก่บัการส่งเสรมิโรงเรยีนเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

มกีระบวนการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนให้เรยีนรูไ้ด้อย่างมคีณุภาพ มคีวามปลอดภยัทัง้ร่างกายและจติใจ พฒันาแพลตฟอร์ม 

การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล โดยพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ พัฒนาครูให้สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้ 

พัฒนาแพลตฟอร์มคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น CodingThailand.org (ด้านวิทยาการ

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

และอาหารเสริมให้แก่นักเรียนในระดับต่าง ๆ รวมถึงนักเรียนที่ขาดแคลน ตลอดจนด�าเนินโครงการพื้นที่นวัตกรรม



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

การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยจัดกิจกรรมทางการศึกษา 

ตามความสนใจในชุมชน ส่งเสริมทักษะแรงงานให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มแรงงานทั่วไป ผู้ต้องขัง คนพิการ 

ผู้ว่างงาน ผูท้ีร่อฤดูกาล ผูป้ระสบภยัธรรมชาต ิผูส้งูอาย ุและแรงงานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ตลอดจนสนบัสนนุ

ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�า และส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้องผ่านการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

	 	 ๕.๘.๗	 กำรจัดท�ำระบบปรญิญำชมุชนและกำรจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้	โดยจดัฝึกอบรมหลักสูตร

พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคล 

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

มีผู้สมัคร จ�านวน ๑๓,๘๑๙ คน และผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

และมีรายได้เสริมคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๙

	 ๕.๙	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๙	กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม

  รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน โดยการจัดบริการสาธารณสุข 

และระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อน�าไปสู่ความเสมอภาค  

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้ 

	 	 ๕.๙.๑	 กำรพฒันำระบบบรกิำรสำธำรณสุข	แพทย์สมยัใหม่	และแพทย์แผนไทย	เช่น พฒันาบรกิาร 

โรคหลอดเลือดสมอง โดยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย  

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

โรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ ๘.๒ พัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)  

ด้วยนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ ให้บริการแล้ว จ�านวน ๑๓,๐๘๒ ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายภาคประชาชน  

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

และการแพทย์ทางเลอืก มีผูป่้วยนอกเข้ารบับรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก จ�านวน ๒๓,๓๗๔,๑๓๑ ครัง้ 

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

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

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

เพื่อการสาธารณสุข (Health Information Exchange: HIE) มีโรงพยาบาลเข้าร่วมแล้ว ๑๐๐ แห่ง

	 	 ๕.๙.๒	 กำรส่งเสรมิกำรป้องกนัและควบคมุปัจจยัเสีย่งต่อสขุภำพ	เช่น	การดแูลสขุภาพองค์รวม โดยส่งเสรมิ 

โภชนาการเด็กอายุ ๐-๒ ปี ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย โดยพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 

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

การดูแลส่งเสริมสขุภาพผูสู้งอายใุนชมุชนแบบบูรณาการ เพ่ือการดแูลผู้สงูอายรุะยะยาว ซ่ึงมผีูส้งูอายไุด้รบัการประเมนิ 

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

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

ยกระดับมาตรฐานด้านสขุาภบิาลอาหารและน�า้ในสถานประกอบการประเภทสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร และการจดัการ 

อนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานที่พักอาศัยช่ัวคราว (โรงแรมและรีสอร์ท) Platform THAI Stop COVID Plus  

มีผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านมาตรฐานร้อยละ ๙๔.๙ (จากการประเมินทั้งหมด ๒,๓๘๙ แห่ง) พัฒนาระบบ 

เฝ้าระวงัและป้องกนัควบคุมโรคติดต่ออบัุติใหม่ อบัุตซิ�า้ กรณกีารแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ เช่น จัดตัง้ศนูย์แรกรบั-ส่งต่อ 

ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ 

เกณฑ์สีเหลือง (อาการปานกลาง) สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด ๕,๐๐๐ เตียง รวมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(26)

ในสถานทีอ่ืน่ ๆ  จัดต้ังและบริหารจัดการสถานทีก่กักันโรค มผีูเ้ข้ารบับรกิาร ๓๐๙,๒๗๐ คน สามารถคดักรองผูติ้ดเช้ือได้ 

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

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

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

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

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

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

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

	 	 ๕.๙.๔	 กำรสร้ำงหลกัประกันทำงสงัคมท่ีครอบคลมุด้ำนกำรศึกษำ	สขุภำพ	กำรมงีำนท�ำทีเ่หมำะสม	

กับประชำกรทุกกลุ ่ม เช่น โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สร้างหลักความครอบคลุมสิทธ ิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่ประชาชนผู ้มีสิทธิคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕ มีหน่วยบริการที่ ข้ึนทะเบียน  

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

โครงการยกระดบับัตรทอง สู่หลกัประกนัสขุภาพยคุใหม่ได้เพิม่สทิธกิารเข้าถึงบรกิารสขุภาพ เช่น ประชาชนสามารถ

รับบริการกับหมอประจ�าครอบครัวได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ มีประชาชนใช้บริการโดยไม่ถูกเรียกเก็บเงินแล้ว  

รวม ๖๕๔,๕๕๓ ครั้ง ให้บริการผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวน�าร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

และเขตบริการสุขภาพที่ ๙ มีผู้รับบริการทั้งสิ้น ๑๔๖,๗๘๕ ครั้ง และให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้ทุกท่ี 

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

นอกจากน้ี ได้เสริมสร้างสุขภาพในกลุ ่มวัยแรงงาน	 เช่น ด�าเนินโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ของประเทศไทย (Safety Thailand) ด�าเนินโครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว 

และโครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครรับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม 

	 ๕.๑๐	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑๐	กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโต

อย่ำงยั่งยืน

  รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบโดยเฉพาะ 

การรับมอืกบัภยัธรรมชาตทิีเ่กิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอทุกภยัหรอืภยัแล้ง เพือ่น�าไปสูก่ารฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรพัยากร 

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๑๐.๑		 กำรปกป้อง	รกัษำ	ฟ้ืนฟทูรัพยำกรป่ำไม้และสตัว์ป่ำ	เช่น ปลกูป่าและป้องกนัไฟป่า ปลกูกล้าไม้ 

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

ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผลในรูปแบบของวนเกษตร ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

ตรัง สตูล กระบี่ และภูเก็ต รวมพื้นที่ ๘๕๖ ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ โดยจัดท�าข้อมูล

ธรณีวิทยาของแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณี รวมทั้งส�ารวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ�้าเพื่อการจัดการ 

อย่างยั่งยืน และด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้โดยได้ด�าเนินคดีกับผู้กระท�า 

ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้กว่า ๓,๐๐๐ คดี ทวงคืนผืนป่าชายเลน ๖๒ คดี

	 	 ๕.๑๐.๒		 กำรปรบัปรงุระบบทีด่นิท�ำกนิและลดควำมเหลือ่มล�ำ้ด้ำนกำรถอืครองทีด่นิ	โดยได้ด�าเนินการ 

จัดสรรที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบาย 

ที่ดินแห่งชาติ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกรให้แก่เกษตรกรใน ๒๔ พื้นที่  

จ�านวน ๖๘๒ ราย โดยให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืชตามศักยภาพของพื้นที่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

รวมถึงส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุงดินในแปลงเกษตร 



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

	 	 ๕.๑๐.๓		 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ	แหล่งน�้ำชุมชน	และทะเล	 โดยได้ด�าเนินการ		

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

๖ ด้าน ครอบคลมุการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ของประเทศตลอดท้ังห่วงโซ่ ตัง้แต่การผลติ การบรโิภค การดแูลรกัษา 

และการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน�้า ด�าเนินการเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน�้า

อย่างเพียงพอและท่ัวถึงผ่านการด�าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้า มีประชาชน 

ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๒๖,๑๓๑ ครัวเรือน และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน�้า 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน�้าได้อย่างสะดวก มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๕๑,๖๐๕ ครัวเรือน  

ส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบโดยได้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

พัฒนาแหล่งน�้าบาดาล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเดิม จัดการคุณภาพน�้า โดยปรับปรุงคันกั้นน�้า 

ก่อสร้างสถานสีบูน�า้และประตูระบายน�า้ รวมถงึปรบัปรงุท่อเพือ่ลดน�า้สญูเสยี และป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิ 

และฟื ้นฟูพื้นที่เกษตรด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน�้า และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�้าแล้งโดยจัดหาน�้า 

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

๑๓๗,๘๔๐ ไร่ 

	 	 ๕.๑๐.๔		 กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรแร่	 และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่ง	

เพือ่กำรพฒันำประเทศและเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั	โดยได้ด�าเนินการสร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรแร่ 

เช่น ประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท�าเหมืองตามหลักเกณฑ์การจ�าแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย (Thailand 

Mineral Framework Classification: TMFC) ส�ารวจธรณวีทิยาเพือ่บรหิารจดัการทางทะเลและชายฝ่ังและก�าหนด

พืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลและชายฝ่ัง บรหิารทรพัยากรแร่ผ่านโครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรม

พื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดูแล คุ้มครอง ป้องกัน พื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่ส�าคัญ เช่น ปลูกเสริมปะการัง ๑๕๐ ไร ่

ใน ๙ จงัหวดั ปลกูหญ้าเสรมิทะเล ๖๐ ไร่ ใน ๔ จังหวดั ช่วยเหลอืสัตว์ทะเลหายากให้รอดตาย เฝ้าระวงัหลมุฟักไข่เต่ามะเฟือง 

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

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

จ�านวน ๗๕ ครั้ง แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่ ๕ จังหวัด  

ส�ารวจศึกษาทางทะเล อนุรักษ์และบริหารทรัพยากรชายฝั่ง ตลอดจนวางแผนแก้ไขปัญหาหินร่วงด้วยการส�ารวจ

ธรณีฟิสิกส์ในทะเล

	 	 ๕.๑๐.๕		 กำรแก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

โดยได้ด�าเนินการเตรียมการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อนโดยจัดท�าแผนที่น�าทาง 

การลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศทีม่เีป้าหมายลดก๊าซเรอืนกระจกร้อยละ ๒๐ ขับเคลือ่นนโยบายการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศและจัดท�ายุทธศาสตร์ระยะยาว เช่น ปรับพอร์ตการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงสู่ Low Carbon  

เพิม่สัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการลดก๊าซเรอืนกระจกในทกุภาคส่วนผ่านโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ 

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

รายงานและตดิตามประเมนิผลการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคอตุสาหกรรม การแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM
2.5

 

ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อยกระดับมาตรการ  

และจดัท�าแผนเฉพาะกจิ ๑๒ แผน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยใช้แอปพลเิคชนั Burn Check เพือ่จดัระเบยีบ

ช่วงเวลาการเผาของแต่ละอ�าเภอ พัฒนาระบบบริหารการเผาในที่โล่ง และพยากรณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(28)

	 	 ๕.๑๐.๖		 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	เช่น ส่งเสริม 

การมส่ีวนร่วมด้านการผลติ การบรกิาร และการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยน�าแนวคดิระบบเศรษฐกจิชวีภาพ 

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

สถานประกอบการด�าเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ G-Green และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริม 

ความหลากหลายทางชวีภาพ สร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกจิชมุชนโดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าบริการระบบนิเวศจากการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

จากความร่วมมอืของชมุชน ส่งเสรมิการหยดุเผา การไถกลบ และผลติปุ๋ยอนิทรีย์ในพืน้ท่ีเกษตร ส่งเสรมิการท�าเกษตร

ปลอดการเผาแก่เกษตรกร ๑๖,๘๙๕ ราย ส่งเสรมิและไถกลบตอซงัในพืน้ทีภ่าคเหนอื ๕๑,๓๖๔.๕๐ ไร่ พฒันาระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  

และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีนตามหลกัสากลให้โรงงานอตุสาหกรรมทีเ่ข้าร่วมโครงการ

	 	 ๕.๑๐.๗		 กำรพัฒนำกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม		

เช่น พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ้าน (ทสม.) ทั่วประเทศ  

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

สิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์	โดยมกีารพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA)	จ�านวน ๔๐๔ โครงการ	

	 	 ๕.๑๐.๘		 กำรแก้ไขปัญหำกำรจดักำรขยะและของเสยีอย่ำงเป็นระบบ	เช่น รณรงค์ห้างสรรพสนิค้า 

ซเูปอร์มาร์เกต็และร้านสะดวกซือ้งดให้ถงุพลาสตกิ สามารถลดการใช้ถงุพลาสตกิหูหิว้รวมทัง้สิน้ ๑๔,๓๔๙.๖ ล้านใบ 

หรือคิดเป็น ๘๑,๕๓๑,๘๑๘.๒ กิโลกรัม จัดท�าร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

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

และบรหิารจดัการขยะทะเล โดยการส�ารวจ ประเมนิ วเิคราะห์ และจัดท�าระบบฐานข้อมลูขยะทะเลและจัดเกบ็ขยะทะเล 

และแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม 

ด้วยหลัก 3Rs และหลักการ KAIZEN Zero /Waste to Landfill ตลอดจนพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ 

จัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม

	 ๕.๑๑	 นโยบำยหลัก	ข้อ	๑๑	กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

  รฐับาลได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาและปฏริปูระบบราชการให้มคีวามทนัสมยัและอ�านวยความสะดวก 

รวมถึงตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๕.๑๑.๑		 กำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่	เช่น ปรับปรุงบทบาท 

ภารกิจ หน่วยงานภาครัฐให ้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยศึกษา Best Practices  

เกี่ยวกับการปรับบทบาทภาครัฐของต่างประเทศ และขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานของส่วนราชการให้ภาคเอกชน  

พฒันาระบบบรหิารราชการในส่วนภมิูภาคและท้องถ่ินเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการในจงัหวดัให้มกีารท�างาน 

ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนางาน (Digital Government) พัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ  

(Public Innovation) และขบัเคลือ่นราชการระบบเปิด (Open Government) และศกึษาระบบการจ้างงานรปูแบบใหม่ 

เพ่ือดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการ โดยการเพิ่มโอกาสการจ้างงานด้วยระบบพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

ซึง่เป็นการจ้างงานในระยะสัน้ ระยะเวลาไม่เกนิ ๒ ปี เพือ่ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 



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

	 	 ๕.๑๑.๒		 กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ	 อนุญำตของทำงรำชกำรท่ีมีควำมส�ำคัญ	

ต่อกำรประกอบธุรกิจและด�ำเนนิชีวติของประชำชนให้เป็นระบบดิจทิลั เช่น	พฒันากระบวนการออกหนงัสอืรบัรอง  

ใบอนญุาต และเอกสารแบบเบด็เสร็จทางอเิลก็ทรอนกิส์ พฒันากระบวนการการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสรจ็ครบวงจร 

โดยใช้ระบบ e-Form ทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูของหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้องโดยอตัโนมตั ิสามารถรบัเอกสารต่าง ๆ  ในรปูแบบ  

e-Document ที่รวดเร็ว และมีมาตรฐานในระดับสากล ขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

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

ส�าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของกระทรวงการต่างประเทศ 

	 	 ๕.๑๑.๓		 กำรพฒันำระบบข้อมลูขนำดใหญ่ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ เช่น ด�าเนนิโครงการจดัท�า 

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

พัฒนากลไกการสืบค้นเพื่อให้บริการการสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศผ่านหน่วยงานน�าร่อง ๓๑ หน่วยงาน  

และ ๓ จังหวัด (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) และโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ โดยได้พัฒนา

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

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

“หมอพร้อม” ระบบขนส่งและจราจรอจัฉรยิะ Smart Bus Terminal นอกจากนี ้ยงัได้มกีารสนบัสนนุการประยกุต์ใช้ 

ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ไปประกอบการตัดสินใจ 

และการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดท�ามาตรฐานที่เกี่ยวกับ 

การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Digital ID และ e-Signature และบูรณาการกระบวนการเพื่อลดความซ�้าซ้อน 

ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการท�าธุรกรรมทางดิจิทัล

	 	 ๕.๑๑.๔		 กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ	 เช่น	ส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ  

โดยเปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารรบัฟังความคดิเหน็ผ่าน www.opengovernment.go.th และ Facebook: 

Opengovthailand เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานภาครัฐ ยกระดับประสิทธิภาพ 

ในการให้บริการภาครัฐ โดยขบัเคลือ่นการให้บริการศูนย์ข้อมลูเปิดภาครฐับน www.data.go.th โดยปัจจบุนัมีชุดข้อมูล 

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

Corridor: EEC) การบริหารจัดการน�้า และข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

	 	 ๕.๑๑.๕		 กำรส่งเสรมิระบบธรรมำภบิำลในกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั	เช่น	ส่งเสริมให้หน่วยงานของรฐั 

พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพผ่านกลไกการมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence 

Awards: PSEA) โดยในปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมสรรพากรได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยมและรางวัลระดับดีเด่น  

๓ ประเภทรางวัลในปีเดียวกัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐสมัครรางวัลเลิศรัฐ  

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

และการเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการด�าเนินงานและคิดค้นนวัตกรรม 

ในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น และส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล 

อย่างมธีรรมาภิบาลผ่านการจัดอบรมสร้างองค์ความรู ้เช่น หลกัสตูรการจดัท�าธรรมาภิบาลข้อมลู (Data Governance 

Framework) 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(30)

	 	 ๕.๑๑.๖		 กำรพฒันำกลไกให้ประชำชนมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำบรกิำรสำธำรณะและกำรตรวจสอบ	

ภำครัฐ เช่น พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ภายใต้ชื่อ “ภาษีไปไหน” ที่เปิดเผยข้อมูล 

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐเพื่อให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการทุจริตได้  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการออกแบบงานภาครัฐและการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนผ่านโครงการ MY BETTER COUNTRY HACKATHON ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒  

รวม ๑๐ คร้ัง ได้ข้อเสนอ ๖๕ ข้อ สามารถน�าไปต่อยอดพฒันางานของภาครฐั และโครงการห้องปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั 

(Government Innovation Lab) โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาพัฒนานวัตกรรม 

การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน

	 	 ๕.๑๑.๗		 กำรปรบัปรงุระเบยีบ	กฎหมำย	เพือ่เอ้ือต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรใช้ชวีติประจ�ำวนั เช่น ปรบัปรงุ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ�านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ  

ของภาครัฐ โดยพัฒนาระบบการน�าส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Filing ระบบแจ้งการประสบอันตราย 

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

ผ่านระบบ e-Service ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่

ภายใต้การก�ากบัดแูลของหน่วยงาน เช่น พฒันาระบบฐานข้อมลูการประเมนิความน่าเชือ่ถอืของวสิาหกจิขนาดกลาง 

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

เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าท่ีเสรีและเป็นธรรม โดยก�ากับดูแลสินค้าและบริการ

ให้มีราคาสอดคล้องกับต้นทุน มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการในประเทศ

	 	 ๕.๑๑.๘		 กำรกระจำยอ�ำนำจ	ควำมรับผิดชอบ	และเพิ่มบทบำทกำรปกครองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 และส่งเสริมบทบำทของเอกชนและชุมชนในกำรให้บริกำรสำธำรณะ	 เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม

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

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

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

พฒันาประสิทธภิาพในการจดับรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจดัท�าเกณฑ์ช้ีวดัและมาตรฐานข้ันต�า่ 

การจดับริการสาธารณะ เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการจดัสรรงบประมาณให้สอดคล้องกบัศกัยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

	 ๕.๑๒	 นโยบำยหลกั	ข้อ	๑๒	กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิชิอบ	และกระบวนกำรยตุธิรรม

  รัฐบาลได้ด�าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจิตส�านึกในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการยุติธรรม โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๕.๑๒.๑		 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านโครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้าน 

การทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม โดยจัดท�ามาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

ลดลงจากเดิม  



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

	 	 ๕.๑๒.๒		 กำรปฏริปูกระบวนกำรยตุธิรรม	เช่น ศกึษำเปรยีบเทียบกฎหมำยต่ำงประเทศเกีย่วกบัแชร์ลกูโซ่	

เพือ่ป้องกนัมใิห้ประชาชนตกเป็นเหย่ือ และศกึษาความเหมาะสมในการยกเลกิพชืกระท่อมจากการเป็นยาเสพตดิให้โทษ 

ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป ้องกันอันตรายจากผู ้พ ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป ็นภัยต ่อสังคม 

สนับสนุนภำรกิจในกระบวนกำรยุติธรรมผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data	 Exchange	

Center:	 DXC)	 ที่เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีหน่วยงานร่วมแลกเปล่ียนข้อมูล  

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

เช่น ใช้มาตรการทางกฎหมาย (กฎหมายไกล่เกลีย่ กฎหมายราชทณัฑ์ และกฎหมายยาเสพตดิ) เพือ่ลดจ�านวนผู้ต้องขัง 

การพกัการลงโทษ การลดโทษ และการใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ติดตามตวั (Electronic Monitoring: EM) มาใช้เพือ่เป็น 

มาตรการทางเลือกแทนการจ�าคุก ลดวันต้องโทษ การเลื่อนชั้น และการพระราชทานอภัยโทษ ป้องกันกำรกระท�ำ	

ควำมผิดซ�ำ้ โดยด�าเนินโครงการคืนคนดสีูส่งัคมด้วยการสนบัสนนุการสร้างอาชพี ส่งผลให้ผูก้ระท�าผดิได้รบัการจ้างงาน 

จากสถานประกอบการและประกอบอาชพีอสิระ จ�านวน ๔,๒๓๐ คน และเผยแพร่กฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิรรม

เช่น สร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกิจขององค์กรเพื่อป้องกันและแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ โดยจัดท�า

อินโฟกราฟิกเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น 

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

จ�านวน ๒,๒๙๓ ครั้ง 

๖.		 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยเร่งด่วน	๑๒	เรื่อง		

	 ๖.๑	 กำรแก้ไขปัญหำในกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน

	 	 ๖.๑.๑	 กำรลดข้อจ�ำกัดในกำรประกอบอำชีพ	 โดยด�าเนินโครงกำรฝึกอบรมแรงงำนผู้สูงอำยุ	

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

กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ	เช่น ผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง และคนพิการ  

จ�านวน ๒,๘๑๘ คน ด�ำเนนิโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนด้ำนอำชพี เป็นการจ้างงานเร่งด่วนและพฒันาทกัษะฝีมอื 

เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนด้านอาชพีจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 

จ�านวน ๔๙,๖๐๖ คน และยกระดับศักยภำพทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างงานและพัฒนาศักยภาพ 

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสกว่า ๒๗,๐๐๐ ราย ให้สามารถก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

	 	 ๖.๑.๒	 กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 เช่น	 เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับ	

กำรใช้ตัว๋ร่วม	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการพฒันาระบบตัว๋ร่วมมาตรฐาน EMV (Europay Mastercard and Visa)  

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

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

AOT	Airports	 Application เพื่อให้ผู้โดยสารเข้าถึงข้อมูลการให้บริการในกระบวนการเดินทางขาเข้า-ขาออก 

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

และแม่ฟ้าหลวง) ผ่านทางแอปพลเิคชนัได้อย่างเหมาะสม สะดวก และรวดเร็ว ปัจจบุนัมผีูด้าวน์โหลดแอปพลิเคชนัแล้ว 

(ยอดสะสม) จ�านวน ๖๑๒,๖๘๙ คน 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(32)

	 	 ๖.๑.๓	 กรุงเทพมหำนครเมืองหลวงสตรีทฟู้ด	 เช่น จัดระเบียบหำบเร่-แผงลอย โดยได้ประกาศ 

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

และที่ว่างปากซอยอ่อนนุช ๗๐ และผ่อนผันให้ผู้ค้ารายเดิมท�าการค้าในจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก จ�านวน ๘๕ จุด 

ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วสตรทีฟูด้	โดยปรบัปรงุภมิูทศัน์ให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สวยงาม และยงัคงเอกลกัษณ์

เมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมทางเพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยว เช่น ย่านบางล�าพู เขตพระนคร และบริเวณซอยวังหลัง  

เขตบางกอกน้อย และพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนอำหำรริมบำทวิถี ได้ส่งเสริมให้แผงลอยในย่านเยาวราช  

ถนนข้าวสาร ตลาดนางเลิ้ง และซอยอารีย์ ได้รับการพัฒนาให้มีการจ�าหน่ายอาหารริมบาทวิถีที่สะอาดได้มาตรฐาน  

ถกูสขุอนามยั และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวถีิ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มผีูผ่้านเกณฑ์และได้รบัป้าย 

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

	 	 ๖.๑.๔	 กำรแก้ไขปัญหำหนี	้เช่น ด�ำเนนิโครงกำรพกัช�ำระหนีส้มำชกิกองทนุหมูบ้่ำนและชมุชนเมอืง

ตำมควำมสมคัรใจ ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เพือ่บรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

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

ด�ำเนินมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ	 (กยศ.)	 ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ เช่น ลดเบ้ียปรับหรอืค่าธรรมเนยีมกรณผีดินดัช�าระเงนิคนืร้อยละ ๑๐๐ ส�าหรบัผูกู้ย้มืทกุราย 

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

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

หน้ีนอกระบบอย่ำงบูรณำกำรและยั่งยืน เช่น จับกุมผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ	 (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙-

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

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

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

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

	 	 ๖.๑.๕	 กำรปรำบปรำมกำรฉ้อโกงหลอกลวงประชำชน เช่น ปรำบปรำมอำชญำกรรมคดีพิเศษ		

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

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

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

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

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

  ๖.๑.๖	 กำรปรบัปรงุระบบภำษแีละกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถงึสินเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั โดยได้ด�ำเนนิโครงกำร	

สินเชื่อเพื่อที่อยู ่อำศัยแห่งรัฐ	 (โครงกำรบ้ำนล้ำนหลัง) มีประชาชนได้รับประโยชน์ในการมีท่ีอยู ่อาศัย  

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

สินเชื่อเพื่อกำรพัฒนำที่อยู ่อำศัยส�ำหรับผู ้มีรำยได้น้อย	 โดยมีผลการอนุมัติสินเช่ือให้แก่ผู ้มีรายได้น้อย  

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

	 	 ๖.๑.๗	 กำรปรับปรุงระบบที่ดินท�ำกินให้เกษตรกรเข้ำถึงได้ เช่น บริหำรจัดกำรที่ดินท�ำกิน	

แก่เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำส โดยปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ�านวน ๒๒๐,๐๔๔ ไร่ 

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

ให้แก่ผู้ยากไร้ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ�านวน ๒๙ พ้ืนที่ และให้บริการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ 



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

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

ด้ำนกำรถือครองที่ดิน	การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน ได้ด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตแล้วใน ๒๘๐ พื้นที่ ๖๖ จังหวัด 

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

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

	 	 ๖.๑.๘	 กำรลดอุปสรรคกำรประกอบอำชีพและให้ควำมช่วยเหลือประมงพำณิชย์	 ประมงชำยฝั่ง	

และประมงพื้นบ้ำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	 เช่น บริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง	 โดยส�ารวจท่าขึ้นปลา 

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

ใกล้สูญพันธุ์	 เช่น ฉลามกบ หอยหวาน ปลิงทะเล และปลาพลวงชมพู โดยเพาะพันธ์ุและปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า 

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

โดยตรวจติดตามและเฝ้าระวงัการท�าประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย จ�านวน ๒๓๐,๘๕๗ ครัง้ และพฒันำควำมเข้มแขง็	

ของกลุ่มชำวประมงชำยฝั่งพื้นบ้ำนที่ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	 โดยพัฒนาอาชีพและเสริมสร้าง 

ความเข้มแขง็ของชมุชนประมง จ�านวน ๑๗๗ ชุมชน และส่งเสรมิให้ชาวประมงมส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟทูรพัยากรสัตว์น�า้ 

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

	 ๖.๒	 กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

	 	 ๖.๒.๑	 โครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ เช่น ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนผู้มีรำยได้น้อย	

ผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ประกอบด้วย สวัสดิการพื้นฐานที่ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง ได้แก่ ค่าซื้อสินค้าอุปโภค

บริโภคร้านธงฟ้า ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม และค่าโดยสาร และสวัสดิการให้ความช่วยเหลือตามสถานการณ ์

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

ในการเข้าร่วมมาตรการพฒันาคณุภาพชีวติ และมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายดแูลสขุภาพและการเดนิทางของคนพกิาร 

โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมท้ังสิ้น ๔๗,๙๙๑.๐๑ ล้านบาท จ่ำยเงินสงเครำะห	์

เพ่ือกำรยงัชีพแก่ผู้สูงอำยทุีม่รีำยได้น้อยทีไ่ด้รบัสทิธใินโครงกำรลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิำรแห่งรฐั ในปีงบประมาณ 

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

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

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

เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และบรรเทำภำระค่ำครองชีพของประชำชน เช่น ด�าเนินโครงการ  

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

และกระตุ้นให้เกดิการใช้จ่าย สามารถลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้กว่า ๒,๘๐๐ ล้านบาท และด�าเนนิโครงการธงฟ้า 

ราคาประหยดัลดค่าครองชพีประชาชน รวม ๑,๑๐๗ ครัง้ มปีระชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า ๑.๔ ล้านคน สามารถลดภาระ 

ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้ ๘๑.๒๔ ล้านบาท 

	 	 ๖.๒.๒	 มำตรกำรเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอำย	ุคนพกิำร	ผูท้ีม่รีำยได้น้อยและขยำยสทิธกิลุ่มมำรดำตัง้ครรภ์	

เดก็แรกเกิด	และเด็กวยัเรยีน	เช่น ด�ำเนนิโครงกำรบรูณำกำรเพือ่พฒันำคุณภำพชวีติกลุ่มเปรำะบำงรำยครวัเรอืน	

มคีรัวเรอืนกลุม่เปราะบางได้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิการ จ�านวน ๔.๑ ล้านครวัเรอืน ขบัเคลือ่นกำรจดัสวสัดกิำร	

แม่เล้ียงเดี่ยวและครอบครัว	 โดยในปี ๒๕๖๔ ได้จัดตั้งศูนย์บริการแม่เล้ียงเดี่ยวและครอบครัวเพื่อให้ค�าปรึกษา 

และประสานส่งหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ มีผู้มาใช้บริการ จ�านวน ๔๖๗ ราย สร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได	้

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



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(34)

สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ได้จัดสรรงบประมาณแล้ว ๔ ไตรมาส จ�านวน ๑๖,๖๓๑.๐๔ ล้านบาท และผลกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรสังคม	

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

	 	 ๖.๒.๓	 กำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ของคณุภำพกำรบรกิำรสขุภำพทัง้ระบบ	พฒันำศกัยภำพโรงพยำบำล

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

กำรให้บริกำรกำรรักษำพยำบำลที่ดีแก่ประชำชน	 เช่น เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage 

for Emergency Patients: UCEP) โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  

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

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

	 ๖.๓	 มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก	

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

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว	 โดยการจัดท�ายุทธศาสตร์การจัดสรร 

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

งบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๔ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ภายในกรอบ 

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

จดัสรรงบประมำณให้แก่หน่วยรบังบประมำณ จ�านวน ๓.๑๑ ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ ของงบประมาณ

ทั้งสิ้น ๓.๒๙ ล้านล้านบาท หน่วยรับงบประมำณสำมำรถด�ำเนินภำรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องภายใต้กรอบระยะเวลา 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส�าคัญของรัฐบาล  

และจัดวำงระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณและก�าหนดหลักเกณฑ ์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณ 

	 	 ๖.๓.๒	 มำตรกำรตัง้รบั	“กำรกีดกันทำงกำรค้ำ”	เร่งเพ่ิม	“ช่องทำง”	กำรส่งออกทีถ่อืเป็นรำยได้หลกั	

ของประเทศ เช่น เร ่งรัดขยำยตลำดส่งออกเชิงรุก โดยเจาะตลาดเชิงลึกเข้าสู ่เมืองหลักและเมืองรอง 

ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีผู้ประกอบการไทยได้รับการส่งเสริม จ�านวน ๔๘๕ ราย สามารถสร้างมูลค่าการค้า  

จ�านวน ๒,๘๘๓.๘๙ ล้านบาท ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน  

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

ส่งเสริมอุตสำหกรรมรำยคลัสเตอร์ โดยส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ  

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

สร้างมูลค่าการค้ารวม ๑,๙๙๐.๔๗ ล้านบาท และยกระดับผู้ประกอบกำรของไทยให้มีควำมพร้อมในกำรส่งออก	

และรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่ำงเป็นระบบและครบวงจร	 โดยจัดอบรม/สัมมนาในประเด็นที่น่าสนใจ  

มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนารวม จ�านวน ๔๒,๔๔๔ ราย

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

เช่น ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้ำสู่มำตรฐำน	 โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม 

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดการท่องเที่ยวเป็นชุมชนต ้นแบบ พัฒนำชุมชนท่องเที่ยว		

เพ่ือรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรอง โดยจัดประชุมตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยว 



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

โดยชมุชนระดบัภมูภิาค รวม ๒ ครัง้ มกีารบรูณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ในกำรส่งเสรมิกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว	

ในเมอืงรอง	ทัง้ด้านความปลอดภยั ด้านคมนาคม ด้านการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 

ในการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย/ 

การสื่อสารการตลาด

	 	 ๖.๓.๔	 กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	 (Small	 and	Medium		

Enterprises:	SMEs)	โดยส่งเสรมิควำมรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบกำร	SMEs	ในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น	

ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท จ�านวน ๑,๒๘๓ ราย  

และมปีระสบการณ์และสามารถใช้เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น จ�านวน ๗๓๕ ราย 

และเสริมสร ้ำงควำมรู ้ควำมเข ้ำใจด ้ำนกฎหมำยเพื่อสร ้ำงควำมเข ้มแข็งให ้กับผู ้ประกอบกำร	 SMEs		

และประชำชนทั่วไปผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่	 SMEs และการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจ 

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

	 ๖.๔	 กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม	

	 	 ๖.๔.๑	 กำรจดัพืน้ทีก่ำรเกษตรให้สอดคล้องกบัระบบบรหิำรจัดกำรน�ำ้และคุณภำพดินตำม	Agri-Map	

เช ่น ๑) จัดท�ำฐำนข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงข้อมูลเขตที่ เหมาะสมส�าหรับ 

การปลูกพืชเศรษฐกิจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจัดท�าฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ 

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

จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล ระบบการน�าเข้าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแหล่งน�้าและทางน�้าของหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน รวมถึงระบบการเชื่อมโยงกับระบบคลังข้อมูลของศูนย์อ�านวยการน�้าแห่งชาติ ๓) พัฒนำที่ดิน	

เพื่อสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมำะสมตำม	Agri-Map โดยส่งเสริมการท�าเกษตรผสมผสาน 

ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ จ�านวน ๙๐,๐๐๐ ไร่ ๔) ส่งเสริมเกษตรเชิงรุก	

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

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกยางพันธุ ์ดี จ�านวน ๗๖,๗๘๗.๐๕ ไร่ และปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น  

จ�านวน ๘๐,๙๐๕.๓๐ ไร่

	 	 ๖.๔.๒	 กำรสร้ำงหลักประกันทำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร	 โดยก�าหนดเป้าหมาย “รายได้”  

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

เช่น ๑) ข้ำว ได้ด�าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ในปีการผลิต ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

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

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

ด�าเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

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

ได้ด�าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ ๒ มีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับประโยชน์  

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

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

เป็นเงิน ๙,๗๗๙.๔๘๔ ล้านบาท และด�าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM
2.5

  



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(36)

ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ได้โอนเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ ้อยสดเพื่อลดฝุ ่น PM
2.5

 แล้ว  

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

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

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

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

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

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

	 	 ๖.๔.๓	 กำรท�ำเกษตรยุคใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต	โดยส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูงในกำรผลิตพืช	พัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลการจัดการระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการน�้า 

อย่างประหยัด และเทคโนโลยีการจัดการระบบผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุน ส่งเสริมกำรท�ำระบบฟำร์มอัจฉริยะ		

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

เกษตรอัจฉริยะการผลิตมะม่วงนอกฤดู จังหวัดชัยภูมิและอุดรธานี และแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน จังหวัดนครสวรรค์ และขยำยผลและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ		

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

	 	 ๖.๔.๔	 กำรส่งเสริมกำรใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหำสินค้ำเกษตรล้นตลำด		

เช่น	 ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำในโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศหรือถนนยำงพำรำทั่วประเทศ โดยการใช ้

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

Guide Post: RGP) สามารถลดแรงปะทะหากขับรถชน ช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  

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

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

การผลติไบโอดเีซล (บ ี๑๐๐) เฉลีย่ ๔.๘๘ ล้านลิตรต่อวัน และสนบัสนนุและคัดเลือกพ้ืนทีท่ีม่ศัีกยภำพเพือ่จ�ำหน่ำย

และกระจำยผลผลิตทำงกำรเกษตร	(Drop	Point)	ซึ่งสามารถสนับสนุนพื้นที่กระจายสินค้าได้ จ�านวน ๔๒ พื้นที ่

และสามารถสนับสนุนเป็นพื้นที่น�าร ่องในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรในขั้นต้น จ�านวน ๖ พื้นที่  

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และสงขลา

	 	 ๖.๔.๕	 กำรเร่งศกึษำวจัิยและพฒันำเทคโนโลยกีญัชำ	กญัชง	และพชืสมนุไพรเพือ่น�ำมำใช้ประโยชน์

ในอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์	 เช่น พัฒนำพื้นที่เพ่ือรองรับกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	

กำรผลติกญัชำ โดยก่อสร้างอาคารวจัิยกัญชาเพ่ือรองรบัการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติกญัชา 

และผลิตเมล็ดพนัธุ ์ณ ศนูย์วจิยัพืชสวนเชียงราย เร่งศกึษำวจิยัและพฒันำกญัชำ	กญัชง	ใช้เป็น	“สมนุไพร”	ทำงกำรแพทย์	

พร้อมต่อยอดสู่พืชเศรษฐกิจ	 สามารถปลูกและน�าไปผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ	 เช่น ขับเคลื่อนกัญชำ	

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

ผลติภณัฑ์สขุภาพจากกญัชา กญัชง จ�านวน ๑๙ ฉบบั และจดัตัง้สถาบันกัญชาทางการแพทย์เพือ่เป็นหน่วยงานประสาน

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และส่งเสริมกัญชำให้เป็นพืชเศรษฐกิจ	โดยพัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย ์

ในโรงเรือนและกลางแจ้งที่อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา 

เพื่อสร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์ท่ีเป็นเชิงพาณิชย์ที่ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย 



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

	 ๖.๕	 กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน

	 	 ๖.๕.๑	 กำรยกระดับรำยได้หรือค่ำแรงข้ันต�่ำให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน		

ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรไตรภำค	ีเช่น จดัท�ำข้อเสนอเพือ่ก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่	ซึง่คณะอนกุรรมการพจิารณา

อัตราค่าจ้างขั้นต�่าจังหวัด ๗๖ จังหวัด ได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการท�างานในปัจจุบัน 

และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก�าหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง และจัดท�ำข้อเสนอเพื่อก�ำหนด

อัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ	 โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  

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

เป็นต้นไป 

	 	 ๖.๕.๒ กำรสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนทักษะและเปล่ียนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของ		

ตลำดแรงงำนอตุสำหกรรมเป้ำหมำย	และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลย ีเช่น ฝึกอบรมควำมเป็นเลศิด้ำนเทคโนโลยชีัน้สูง	

เพื่อพัฒนาก�าลังแรงงานหรือผู้ประกอบการให้มีทักษะในอุตสาหกรรม ๖ กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ�านวน ๙,๗๖๕ คน ยกระดับเพื่อเพ่ิมศักยภำพฝีมือและสมรรถนะแรงงำน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่  

และเตรยีมความพร้อมในการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรม/บริการ และรองรบัการปรบัเปลีย่นอาชพี 

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

และพัฒนำทักษะแรงงำนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC) เพื่อยกระดับ

ทักษะแรงงานรองรับในพ้ืนที่ EEC มีผู้เข้ารับการฝึกรวมประมาณ ๑๗,๐๐๐ คน และจัดท�ำแพลตฟอร์มออนไลน	์

“Future	Skill	x	New	Career	Thailand” ที่มีหลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะใหม ่

และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้มีสมรรถนะในการท�างานสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ 

	 ๖.๖	 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต

	 	 ๖.๖.๑	 กำรต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ือเร่งพัฒนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ได้ด�าเนินการ

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

Economy] โดยผลกัดนัให้ BCG เป็นวาระแห่งชาตพิร้อมกบัยกระดบัอตุสาหกรรมเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว (Green 

Industry: GI) ส่งเสริมและพัฒนำเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะ 

ของประเทศและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น ส่งเสริมและต่อยอด

เทคโนโลยรีไีซเคลิเพือ่พฒันาของเสยีเป็นแหล่งทรพัยากรทดแทนและประยกุต์ใช้เป็นวตัถดุบิทดแทนในอตุสาหกรรม

ชิน้ส่วนยานยนต์ และเตรยีมความพร้อมอุตสาหกรรมพืน้ฐานเพือ่รองรับการขับเคลือ่นเศรษฐกจิหมนุเวยีนของประเทศ 

รวมทั้งส่งเสริมเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมย่ังยืน ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม

	 	 ๖.๖.๒	 กำรสนบัสนนุกำรลงทนุ	“เขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก”	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	“เมอืงใหม่อจัฉรยิะ”	

และกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย	 โดยได้ด�าเนินการประชำสัมพันธ์ให้มีกำรลงทุนในอุตสำหกรรม	

เป้ำหมำยพิเศษในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC) และความร่วมมือ 

กบัหน่วยงานต่างประเทศผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น จดัเตรยีมมาตรการส่งเสรมิการลงทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการให้สทิธปิระโยชน์ 

การลงทุนตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงการเตรียมแก้ไขกฎระเบียบ

ที่จ�าเป็นเร่งด่วนและร่างกฎหมายรองรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนกำรลงทุน	 “เมืองใหม่อัจฉริยะ”

เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนและการขยายจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยวางผังเมืองที่มีคุณภาพ ๑๔ ผัง  



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(38)

และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชน ๘ แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ 

จงัหวดัระยอง ให้เป็นพืน้ทีพ่ฒันาเมอืงอจัฉรยิะประเภทเมอืงใหม่ พฒันำระบบสำธำรณปูโภค	ระบบคมนำคมขนส่ง	

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

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

รวมทั้งได้ผลักดันการใช้พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) โดยเปลี่ยนการใช้พลังงานในพื้นที่ EEC  

เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ ๓๐ ของการใช้พลังงานทั้งหมด พัฒนาศักยภาพสนามบินอู่ตะเภามุ่งสู่เมืองการบิน 

พัฒนาท่าเรือน�้าลึก ถนน และทางรถไฟ ให้มีความเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกำรใช	้

ประโยชน์จำกเทคโนโลยี โดยจัดต้ังสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) และระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ 

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

เพื่อพัฒนาแรงงานขั้นสูงด้านเทคโนโลยี AI และ Data Sciences ส�าหรับเขตพื้นที่ EEC และส่งเสริมกำรลงทุน	

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

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

	 	 ๖.๖.๓	 กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำยในระบบ	 5G	 เพ่ือพัฒนำทักษะ	

ของผู้ประกอบกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรสำธำรณสุข	 และกำรศึกษำทำงไกล โดยการผลักดันเทคโนโลยี 5G  

มาใช้ในการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสขุ เช่น ด�าเนนิโครงการน�าร่องรถไร้คนขบั ยกระดบัการแพทย์ไทยสู ่5G 

เพือ่ใช้ในการขนย้ายเวชภณัฑ์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ ด�าเนนิโครงการน�าร่องโรงพยาบาลอจัฉรยิะ (Smart Hospital) 

เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน เช่น การแพทย์ทางไกล และจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G 

	 	 ๖.๖.๔	 กำรพฒันำทักษะของผู้ประกอบกำรอัจฉรยิะทัง้ในส่วนผูป้ระกอบกำรขนำดกลำง	ขนำดย่อม	

เกษตรกร	รวมถงึผู้ประกอบกำรยคุใหม่ โดยพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs ในคลสัเตอร์เป้าหมายให้เป็นผูป้ระกอบการ 

ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการน�าเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนส่งเสริม 

และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการต่อยอดการพัฒนา โดยการน�างานวิจัยหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน ์

เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในการแข่งขันกับต่างประเทศ

	 ๖.๗	 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	๒๑

	 	 ๖.๗.๑	 กำรสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิชำ	

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

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

เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ มีผู้เข้ารับการอบรม  

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

KidBright พัฒนำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ	 เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นรองรับ 

การเรียนการสอนที่หลากหลายและสนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีวิต พัฒนำทักษะกำรออกแบบกิจกรรม	

กำรจดักำรเรยีนรูด้้ำนคณติศำสตร์	วทิยำศำสตร์	และเทคโนโลย	ีในกำรพฒันำผูเ้รยีนให้มทัีกษะในศตวรรษที	่๒๑ 

ผ่านโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู ้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ มีผู ้สมัคร  

จ�านวน ๘๓๘ คน ขบัเคลือ่นกำรจดักำรเรยีนรูว้ทิยำกำรค�ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี	โดยจดัอบรมครหูลกัสตูร 

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

สื่อดิจิทัลโปรเจค	 ๑๔	 เป็นการพัฒนาคลิปการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา



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

	 	 ๖.๗.๒	 โรงเรียนระดับต�ำบลทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภำพ	 และต้องมี	 “หลักสูตรออนไลน์”	

ประกอบกำรเรยีนกำรสอน	และมคีวำมเชือ่มโยงระหว่ำงระบบกำรศกึษำกบัภำคธรุกจิ ได้ด�าเนนิโครงการโรงเรยีน

คณุภาพประจ�าต�าบล โดยคัดเลือกโรงเรยีนจากเขตพืน้ท่ีการศกึษาเขตละ ๑ โรงเรยีน เพือ่พฒันาเป็นโรงเรียนคณุภาพ 

และวิจัยการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  

เพื่อน�าไปปรับใช้กับบริบทอื่นต่อไป 

	 	 ๖.๗.๓	 กำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิลั	สือ่ออนไลน์	และเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์	

เพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม	 สร้ำงควำมปลอดภัย	 ดูแลปัญหำอำชญำกรรมทำงไซเบอร์และสำมำรถ	

ใช้เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในกำรกระจำยข่ำวสำรทีถ่กูต้อง	เกดิควำมสำมคัคใีนสงัคม	รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม	

ในกำรด�ำเนินชีวิต	 เช่น สร้ำงควำมปลอดภัยและดูแลปัญหำอำชญำกรรมทำงไซเบอร์ โดยการเฝ้าระวัง รับแจ้ง 

และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News) 

และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล	

ของข้ำรำชกำรและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ มผีูบ้รหิารสถานศกึษาและศกึษานเิทศก์เข้ารบัการพฒันา จ�านวน ๑๘๕ คน 

ให้กำรดูแลช่วยเหลือและคุ ้มครองเด็กนักเรียน โดยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยจัดอบรมให้นักเรียนเข้าใจ 

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

การให้ความรู้และทักษะเพื่อการป้องกันยาเสพติดในหลักสูตรของสถานศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อม 

ของโรงเรียนเพื่อรับมือจากภัยพิบัติธรรมชาติ (Breadline Survey) และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ ครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยี สร้างความตระหนักในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมออนไลน์

	 ๖.๘	 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรท้ังฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ�ำ

รฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการด�าเนินมาตรการทางการเมอืงควบคูไ่ปกบัมาตรการทางกฎหมายกบัผูก้ระท�าความผดิ 

และน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการเฝ้าระวงัการทจุรติประพฤตมิชิอบ รวมถงึเร่งรดัขัน้ตอนของกฎหมายกบัผู้กระท�าความผิด 

การให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามสีว่นร่วมในการป้องกนัและเฝา้ระวังการทุจรติในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

โดยมกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญั เช่น สบืสวนสอบสวนคดกีระท�ำควำมผดิเกีย่วกบักำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรฐั

จ�านวน ๕ คดี ตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร์เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

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

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

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

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

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

จ�านวน ๓๒๓ คดี ตลอดจนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เช ่น จัดตั้งโครงการสายลับ ปปง. 

ด�าเนินการกับทรัพย์สินผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

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

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปราบปรามการฟอกเงิน



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(40)

	 ๖.๙	 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	และสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้

	 	 ๖.๙.๑	 กำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนบังคับใช้	 “กฎหมำย”	 อย่ำงเคร่งครัด		

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

มุง่เน้นกระตุน้ความต่ืนตัวของชมุชนให้แก้ไขปัญหายาเสพตดิด้วยตนเอง โดยจดักจิกรรมฝึกอบรมมวลชนญาลนันนับารู 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างฐานมวลชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

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

และปรำบปรำมยำเสพตดิ โดยจบักมุผูค้้ายาเสพตดิและตรวจสอบทรัพย์สนิคดยีาเสพตดิในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวม ๑๐๑ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕๑.๕๑ ล้านบาท ป้องกันยำเสพติด โดยสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน  

รวม ๒,๙๗๙ แห่ง สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ๑๑๑ แห่ง โรงงานสีขาว ๒๘ แห่ง  

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

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

รวม ๔,๖๑๕ ราย

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

กลับมำใช้ชีวิตปกติในสังคมได้	 โดยจัดโปรแกรมการฟื ้นฟูผู ้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต ้

เพ่ือปรับเปล่ียนความคิดและพฤตินิสัยของผู ้ต้องขังคดีความมั่นคงให้ลดแนวคิดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่  

ตลอดจนติดตาม สงเคราะห์ และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัว 

	 	 ๖.๙.๓	 กำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพืน้ทีช่ำยแดนภำคใต้	คอื	น้อมน�ำยทุธศำสตร์พระรำชทำน	

“เข้ำใจ	เข้ำถงึ	พฒันำ”	โดยเร่งรดักำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผูไ้ด้รบัผลกระทบจำกควำมไม่สงบ	จดัสวสัดกิำร	

ทีเ่หมำะสมส�ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัในพืน้ที	่และกำรแก้ไขปัญหำยึดหลกั	“กฎหมำยไทย”	และ	“หลักกำรสำกล”  

โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าวและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงในพื้นที ่

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เสรมิสร้างภมูคิุม้กนัแนวคดิการใช้ความรนุแรงกบักลุม่เป้าหมายเฉพาะและเพิม่ประสทิธภิาพ

การคุม้ครองพยานคดคีวามมัน่คงในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ อ�านวยความยตุธิรรมและเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ 

โดยส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนผ่านกลไกศนูย์ยตุธิรรมชมุชนภาคประชาชน ๑๐๖ แห่ง เสรมิสร้างภมูคิุม้กนั 

เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดให้สามารถด�ารงชีวิต 

ได้อย่างปกติสขุและไม่หวนกลบัไปกระท�าผดิซ�า้ เพ่ิมประสทิธภิาพการตรวจพสิจูน์ทางนติวิทิยาศาสตร์ เพือ่การขยายงาน 

การข่าวในคดีอาชญากรรมและการให้บรกิารนติิวทิยาศาสตร์สูป่ระชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างการรบัรู ้

ให้แก่ประชาชนและการลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการของประชาชน จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่าย 

จิตอาสาประชาสังคม และด�ารงความต่อเนื่องในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดน 

	 ๖.๑๐	 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน

	 	 ๖.๑๐.๑	 กำรพฒันำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมลูของภำครฐั	กำรอนมุติัหรอือนญุำตทำงรำชกำร

ด้วยระบบดจิทิลัในอนำคต	เช่น ยกระดบัระบบกำรให้บรกิำรภำครัฐแบบเบด็เสรจ็ทำงอเิลก็ทรอนิกส์	(Biz	Portal)	

เป็นแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์  

ณ จดุเดยีว พัฒนำระบบศนูย์กลำงกำรบรกิำรประชำชนในกำรตดิต่อรำชกำรแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร	(Citizen	Portal) 

โดยให้บริการผ่านแอปพลเิคชัน “ทางรฐั” เช่น การตรวจสอบข้อมลูเครดิตบูโร การตรวจสอบสิทธหิลกัประกนัสขุภาพ 

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

ส�าหรับการท�าธุรกรรมต่าง ๆ พัฒนำระบบต้นแบบในกำรให้บริกำรประชำชนในรูปแบบออนไลน์แบบครบวงจร	



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

(DOPA	E-Service	Portal) เช่น	ระบบลงทะเบยีนขอรบับรกิารทางทะเบยีนราษฎรล่วงหน้า การปลกูสร้างบ้านใหม่ 

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

PM
2.5
	 เกินมาตรฐานและแจ้งเตือนประชาชน	 และสร้ำงฐำนข้อมูลควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรของกรมรำชทัณฑ์

ผ่านโครงการ Demand Driven by DATA (DDD) เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการวางแผนการปลูกและการขาย

ให้แก่เกษตรกร

	 	 ๖.๑๐.๒	 กำรลดข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรท�ำธุรกิจและกำรด�ำรงชีวิต

ของประชำชน	 แก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม	 ล้ำสมัย	 ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	 โดยลดข้อจ�ำกัด

ด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำอุปสรรค	 เช่น	ทบทวนกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบ

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

การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การช�าระค่าธรรมเนียมเท่ากับ 

การต่ออายใุบอนญุาต เป็นการช่วยลดขัน้ตอน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย	ปรบัปรงุ	กฎหมำย	กฎ	ระเบยีบ	ให้มคีวำมทนัสมยั	

และมีมำตรฐำนสำกล เช่น ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความทันสมัยและลดความซ�้าซ้อน 

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

และการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

และขบัเคลือ่นกจิกรรมกำรด�ำเนนิกำรทบทวนกฎหมำย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัและกระบวนงำนทีเ่กีย่วกับกำรอนญุำต	

โดยน�าข้อเสนอจากรายงานการศึกษาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จ�านวน ๑,๐๙๔ กระบวนงาน 

มาขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง

	 ๖.๑๑	 กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย	

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

กำรแก้ไขปัญหำใน	“ระยะยำว”	โดยเฉพำะ	“ระบบเตอืนภยั”	ต้องมกีำรจดัระบบตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง	

รวมถึงก�ำหนดมำตรกำร	 “บรรเทำควำมเดือดร้อน”	 ของประชำชนให้ได้มำกท่ีสุดและทันท่วงที	ประกอบด้วย		

ก่อนเกิดภัย	 ได้ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อม 

ในการป้องกันและรับมือภัยแล้ง/อุทกภัย บริหารจัดการน�้าในพื้นท่ีชลประทานเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน�้า จ�านวน ๒๗.๓๒ ล้านไร่ ด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

ที่เกิดจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและจัดท�าแผนที ่

เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ระหว่ำงเกิดภัย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขปัญหำในระยะยำว 

โดยเตรียมความพร้อมด้านการแจ้งเตือนภัย เสริมสร้างศักยภาพชุมชน เครือข่าย อาสาสมัคร ด้านการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมด้านการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(ส่วนหน้า) ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย

	 	 ๖.๑๑.๒	 กำรเร่งพฒันำกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง ในพืน้ทีก่ารเกษตรทีป่ระสบภยัแล้ง จ�านวน ๒๑๕.๐๖ ล้านไร่ 

และสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ�านวน ๑๘ หน่วย  

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



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(42)

	 	 ๖.๑๑.๓	 ผลกำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่วม-แล้ง ประกอบด้วย กำรจัดกำรสถำนกำรณ์ภัยแล้ง พบว่า 

การบริหารจัดการน�้าในเชิงป้องกัน โดยการวิเคราะห์คาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน�้าล่วงหน้า น�าไปสู ่ 

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

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

มีการประกาศภัยแล้งเพียง ๙ หมู่บ้าน และกำรจัดกำรสถำนกำรณ์น�้ำท่วมและอุทกภัย มีการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยง  

การแจ้งเตือนล่วงหน้า และบริหารจัดการแหล่งน�้าที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกัน ท�าให้ปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีแรก 

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

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

	 ๖.๑๒	 กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ	 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน	 และกำรด�ำเนินกำรเพ่ือแก้ไข	

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 โดยได้มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น	 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดฝึกอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิต 

แบบประชาธปิไตยในโรงเรยีนเอกชน” จ�านวน ๔ รุ่น รุน่ละ ๒๐๐ คน จดัประกวดหมูบ้่านต้นแบบประชาธปิไตยดเีด่น 

จัดอบรมเจ้าหน้าที่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เมษายน ๒๕๖๔



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

ผลการดำาเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนการปฏิรูป

ประเทศ



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(44)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

๑.	 ผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

	 ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	มีเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่การเป็น	“ประเทศชาติมั่นคง	ประชาชนมีความสุข	เศรษฐกิจพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	 สังคมเป็นธรรม	 ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”	 ผ่านการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์	 ๖	 ด้าน	 ได้แก	่ 

๑)	 ด้านความม่ันคง	 ๒)	 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 ๓)	 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์	๔)	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๕)	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	และ	๖)	ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั	โดยทกุหน่วยงานของรฐั 

มีหน้าที่ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติผ่านกลไกการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัต	ิ

ทีม่ยีทุธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดบัที	่๑	ท�าหน้าทีเ่ป็นกรอบในภาพใหญ่ทีค่รอบคลมุทศิทางการพฒันาประเทศอย่างสมดุล 

ระหว่างความม่ันคง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยมีแผนระดับท่ี	 ๒	 เป็นกลไกในการถ่ายทอดแนวทาง 

การขบัเคล่ือนประเทศในมติิต่าง	ๆ 	ของยทุธศาสตร์ชาตสิูก่ารปฏบัิต	ิประกอบด้วย	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท�าหน้าทีก่�าหนดประเดน็การพฒันาและเชือ่มโยงระหว่างยทุธศาสตร์ชาติด้านทีเ่กีย่วข้องร่วมกบัแผนการปฏริปูประเทศ	

ซึ่งเป็นแผนที่มุ ่งเน้นการปรับเปลี่ยน	 แก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง	 กลไก	 หรือกฎระเบียบ	 

เพ่ือให้รากฐานการพัฒนาเหมาะสมกับบริบทประเทศ	 ในขณะท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

จะเป็นแผนที่ระบุทิศทางการพัฒนาที่ควรให้ความส�าคัญและมุ่งด�าเนินการในระยะ	 ๕	 ปีของยุทธศาสตร์ชาต	ิ 

และมนีโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิเป็นกรอบหรอืทศิทางในการป้องกนั	แจ้งเตอืน	แก้ไข	

หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ	 โดยแผนระดับท่ี	 ๒	 ท้ัง	 ๔	 แผนข้างต้น	

จะเป็นกลไกส�าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง	 ๆ	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	

ไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่	 ๓	 ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติการท่ีมีการระบุการด�าเนินงาน/โครงการท่ีมีความชัดเจน 

ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ	 และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกระดับของแผน	บนหลักการความสัมพันธ ์

เชงิเหตแุละผล	(Causal	Relationships:	XYZ)	ซึง่เป็นหลกัการส�าคญัในการถ่ายทอดเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาต	ิ(Z) 

ผ่านเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิ(Y)	และแปลงไปสูก่ารปฏบัิตท่ีิสอดคล้องของหน่วยงานของรฐั	(X) 

และเป็นหลักการทีส่นบัสนนุให้ทกุหน่วยงานของรฐัวางแผนขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	โดยมองเป้าหมายร่วมกนั	

ท�าให้การท�างานของภาครฐัเป็นไปในทศิทางเดียวกนัและสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ชาติ	



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

X

Y1

Y2

Z

รูปที่ ๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน ๓ ระดับ

ที่มา	:	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)

รูปที่ ๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน ๓ ระดับ 
บนหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationships: XYZ)

ที่มา	:	สศช.

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ ๒

แผนระดับที่ 3

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ
ประเด็น...

แผนย่อย...

แนวทางการพัฒนา AAA n

เป้าหมาย (Y2)*
ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ป*ี

ปี 2561-2565
ปี 2571-2575

ปี 2561-2565
ปี 2571-2575

ปี 2566-2570
ปี 2576-2580

ปี 2566-2570
ปี 2576-2580

เป้าหมาย (Y1)*
ค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ป*ี

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี)แผนปฏิบัติการด้าน... แผนอื่น ๆแผนระดับที่ 3

แผนระดับที่ 2

แผนระดับที่ 1

โครงการ/
การด�าเนินงาน X1 X2 X3 X4 X5 X6

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนความมั่นคงฯ

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (x) จะต้องตอบเป้าหมาย 

อย่างน้อย 1 แผนแม่บทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

แผนปฏิบัติราชการ...ราย 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี) แผนปฏิบัติการด้าน... (ถ้ามี)

แผนปฏิบัติราชการ...รายปี

XnX8X7

หมายเหตุ * ถูกก�าหนดไว้แล้ว



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(46)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 ๑.๑	 สรุปผลการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	(ณ	เดือนธันวาคม	๒๕๖๓)

	 	 ๑.๑.๑	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	

	 	 	 ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คงมวีตัถปุระสงค์เพือ่บรหิารจดัการสภาวะแวดล้อมของประเทศ

ให้มีความมั่นคง	ปลอดภัย	มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ	สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ	

โดยมี	 ๕	 เป้าหมายการพัฒนา	 ประกอบด้วย	 ๑)	 ประชาชนอยู่ดี	 กินดี	 และมีความสุข	 ๒)	 บ้านเมืองมีความมั่นคง 

ในทุกมิติและทุกระดับ	๓)	กองทัพ	หน่วยงานด้านความมั่นคง	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	มีความพร้อม

ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความมัน่คง	๔)	ประเทศไทยมบีทบาทด้านความมัน่คงเป็นทีช่ืน่ชมและได้รับการยอมรบั

โดยประชาคมระหว่างประเทศ	และ	๕)	การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 ภาพรวมผลการพัฒนา	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ประชาชนไทยมีความอยู่ดีและมีความสุขลดลง 

จากปี	๒๕๖๒	 เล็กน้อย	แต่ยังคงมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก	 รวมทั้งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อม 

ทางด้านการทหาร	โดยได้รบัการจดัอนัดบัให้อยูใ่นประเทศกลุม่บน	รวมท้ังมกีารพฒันาในระดบัดเีมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน	อย่างไรกต็าม	ยงัจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะการท�าให้ 

ประเทศไทยมีความเอื้ออาทรระหว่างคนในสังคม	 การลดความขัดแย้งในสังคม	 และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ของภาครัฐ	ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย	และความมั่นคงในมิติอื่น	ๆ	อย่างยั่งยืนต่อไป

	 	 	 ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ความอยู่ดีมีสุขของประชากรพิจารณา 

จากรายงาน	World	Happiness	Report	2020	ซึง่จดัท�าโดย	United	Nations	Sustainable	Development	Solutions 

Network	 (UNSDSN)	 พบว่า	 ประเทศไทยมีคะแนน	 ๕.๙๙๙	 อยู่ในอันดับที่	 ๕๔	 จากทั้งหมด	 ๑๕๓	 ประเทศ	 

(ลดลงจากอันดบัท่ี	๕๒	จาก	๑๕๖	ประเทศ	ในปี	๒๕๖๒)	และอยูใ่นอนัดบัที	่๓	ของภมูภิาคอาเซยีน	รองจากประเทศสงิคโปร์ 

และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับพิจารณาจากรายงานดัชนีสันติภาพโลก	(Global	Peace	

Index:	 GPI)	 ในภาพรวมพบว่า	 ประเทศไทยมีคะแนน	๒.๒๔๕	 อยู่ในอันดับที่	 ๑๑๔	 (จากทั้งหมด	 ๑๖๓	ประเทศ)	 

ดีขึ้นจากอันดับ	๑๑๖	ในปี	๒๕๖๒	และถูกจัดให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีสันติภาพปานกลาง	ทั้งนี้	ความสงบสุขซึ่งสะท้อน

จากความมั่นคงของประเทศในมิติต่าง	ๆ	ประเทศไทยอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่	๓๐	หรือต�่ากว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก	 

แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยด้านความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศที่ยังด�ารงอยู่	 พบว่า	 ประเทศไทยได้คะแนน	

๑.๙๔๕	(ดีขึ้นกว่าปี	๒๕๖๒	ที่มีคะแนนอยู่ที่	๒.๐๓๕)	อยู่ในอันดับที่	๑๒๐	จาก	๑๖๓	ประเทศ	และอยู่ในอันดับที่	๗	 

ของภูมิภาคอาเซียน	ส่วนปัจจัยย่อยด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม	 ได้คะแนน	๒.๙๐๕	อยู่ในอันดับที่ 

๑๒๓	จาก	๑๖๓	ประเทศ	(ดีขึ้นกว่าปี	๒๕๖๒	ที่อยู่ในอันดับ	๑๒๕)	โดยยังคงอยู่อันดับที่	๘	ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ปัจจัยย่อยด้านการขยายอิทธิพลทางทหาร	 ได้คะแนน	 ๑.๕๕๙	 อยู ่ในอันดับที่	 ๒๘	 จาก	 ๑๖๓	 ประเทศ	 

คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่	 ๘๓	 หรือดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก	 และเป็นอันดับท่ี	 ๓	 ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 

รองจากประเทศมาเลเซยีและสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถึงศกัยภาพและความพร้อมทางด้านการทหาร

ของประเทศ

	 	 ๑.๑.๒	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	

	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ 

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ	 บนพื้นฐานแนวคิด	 ๓	 ประการ	 ได้แก่	 “ต่อยอดอดีต”	 “ปรับปัจจุบัน”	 

และ	“สร้างคณุค่าใหม่ในอนาคต”	โดยม	ี๒	เป้าหมายการพัฒนา	ประกอบด้วย	๑)	ประเทศไทยเป็นประเทศพฒันาแล้ว 

เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	และ	๒)	ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น



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

	 	 	 ภาพรวมผลการพัฒนา	 ในปี	 ๒๕๖๓	 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ในปี	๒๕๖๓	ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี	๒๕๖๒	จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศ	 

ซ่ึงเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙)	และถงึแม้ว่าการกระจายรายได้ 

ของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคจะปรับตัวดีข้ึน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ประเทศไทยยังจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ 

กับการด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว	รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

	 	 	 ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

พิจารณาจากผลการจดัอนัดบัของ	International	Institute	for	Management	Development	(IMD)	พบว่า	ประเทศไทย 

ได้คะแนน	๗๕.๓๘๗	อยูใ่นอนัดับที	่๒๙	ลดลงจากอนัดบัที	่๒๕	ในปี	๒๕๖๒	ตามการลดลงของอนัดบัในด้านสมรรถนะ

ทางเศรษฐกิจ	(Economic	Performance)	และประสิทธิภาพในการท�างานของภาครัฐ	(Government	Efficiency)	

โดยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับท่ี	 ๑	 รองจากราชอาณาจักรเดนมาร์ก	 สมาพันธรัฐสวิส	 ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์	และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปที่ ๓ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี ๒๐๒๐

ที่มา	:	IMD	World	Competitiveness	Yearbook	2020
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	 	 	 ในส่วนของการพฒันาเศรษฐกจิ	โดยพจิารณาจากอตัราการเตบิโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม	

ภายในประเทศ	 (Gross	 Domestic	 Product:	 GDP)	 พบว่า	 เศรษฐกิจไทยขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง	 

แต่ในปี	๒๕๖๓	เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ	๖.๑	เทียบกับการขยายตัวร้อยละ	๒.๓	ในปี	๒๕๖๒	จากการชะลอตัว 

ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 

ของเศรษฐกิจไทย	 โดยเฉพาะภาคบริการท่ีหดตัวลงถึงร้อยละ	 ๖.๕	 อย่างไรก็ดี	 ในปี	 ๒๕๖๔	 คาดว่าเศรษฐกิจไทย 

จะขยายตัวในช่วงร้อยละ	 ๐.๗-๑.๒	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก	 

แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายลงทุนและมาตรการเศรษฐกิจส�าคัญของภาครัฐ	การปรับตัวดีขึ้นของรายได้ภาคเกษตร	

และฐานการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี	๒๕๖๓	ที่อยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าปกติ	นอกจากนี้	 ในปี	๒๕๖๔	รัฐบาลยังคง 

ให้ความส�าคัญกับการควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙	 ให้อยู่ในวงจ�ากัด	 การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(48)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

และภาคธุรกิจ	 การด�าเนินมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อการระบาดผ่อนคลายลง	 การขับเคลื่อน 

การส่งออกสินค้า	การรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ	การส่งเสริมการลงทุน

ภาคเอกชน	และการรักษาบรรยากาศทางการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ตารางที่	๑	อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ปี	๒๕๖๑ ปี	๒๕๖๒ ปี	๒๕๖๓

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP) ๔.๒ ๒.๓ -๖.๑

-	ภาคการเกษตร ๕.๘ -๐.๖ -๓.๖

-	ภาคอุตสาหกรรม ๒.๙ ๐.๐ -๕.๙

-	ภาคการบริการและอื่น	ๆ	 ๔.๗ ๓.๙ -๖.๕

ที่มา	:	รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส	สศช.

	 	 	 ในส่วนของการกระจายรายได้	(Income	Distribution)	ซึง่สะท้อนการแบ่งปันส่วนของ	GDP 

ในหมู่ประชากรของประเทศ	พบว่า	 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติท�าให้ประเทศไทยมีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น 

โดยพิจารณาจากรายได้ประชาชาติต่อคน	 ซึ่งในปี	 ๒๕๖๒	 รายได้ประชาชาติต่อคนของประเทศไทยอยู ่ท่ี	 

๒๓๖,๘๑๕	บาทต่อคนต่อปี	 เพิ่มขึ้นจากปี	 ๒๕๖๑	 อยู่ท่ี	 ๒๒๕,๐๙๕	บาทต่อคนต่อปี	 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	๕.๒๑	 

และหากพิจารณาผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเฉลี่ยของประเทศ	(Gross	Regional	Product	per	Capita:	GRP/Capita) 

พบว่า	 การกระจายรายได้ในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของ	 GDP	 โดยในปี	 ๒๕๖๒	 GRP/Capita	 

ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	มีเพียงภาคตะวันออกและภาคกลางที่	GRP/Capita	ลดลงตามการชะลอลง

ของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมและการผลิตสาขาเกษตรตามล�าดับ	

ตารางที่	๒	ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเฉลี่ยของประเทศ	(GRP/Capita)

ภาค
GRP/Capita	(บาทต่อปี) อัตราการขยายตัว	(ร้อยละ)

ปี	๒๕๖๑ ปี	๒๕๖๒ ปี	๒๕๖๑ ปี	๒๕๖๒

ตะวันออก ๕๐๘,๕๖๘ ๕๐๒,๔๗๑ ๔.๗ -๑.๒

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๔๕๗,๓๙๙ ๔๗๔,๐๐๔ ๕.๑ ๓.๖

กลาง ๒๗๑,๗๕๙ ๒๗๑,๓๖๐ ๒.๘ -๐.๑

ตะวันตก ๑๕๘,๒๐๖ ๑๖๓,๑๒๙ ๕.๔ ๓.๑

ใต้ ๑๔๗,๑๑๕ ๑๕๓,๖๕๙ ๑.๗ ๔.๔

เหนือ ๑๑๐,๘๙๗ ๑๑๔,๒๘๗ ๗.๐ ๓.๑

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๘๓,๘๕๖ ๘๖,๑๗๑ ๓.๖ ๒.๘

เฉลี่ยทั้งประเทศ ๒๓๖,๘๑๕ ๒๔๓,๗๘๗ ๕.๒ ๒.๙

ที่มา	:	รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่	สศช.



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

	 	 ๑.๑.๓	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค ์

เพ่ือพฒันาคนในทุกมติิและในทกุช่วงวยัให้เป็นคนด	ีคนเก่ง	และมคีณุภาพในทกุมติ	ิมทีกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที	่๒๑ 

มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	โดยมี	๒	เป้าหมายการพัฒนา	ประกอบด้วย	๑)	คนไทยเป็นคนดี	คนเก่ง 

มีคุณภาพพร้อมส�าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่	 ๒๑	 และ	 ๒)	 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน 

ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

	 	 	 ภาพรวมผลการพฒันา	ในปี	๒๕๖๓	คนไทยมคีณุภาพชวีติ	สขุภาวะ	และความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	

โดยมีความก้าวหน้าการพัฒนามนุษย์ปรบัตวัดข้ึีน	รวมท้ังมอีายคุาดเฉลีย่ของการมีสขุภาพด	ีดกีว่าหลายประเทศทัว่โลก 

โดยมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรโลก	 อย่างไรก็ตาม	 คนไทยยังมีประเด็นความท้าทายของความพร้อม 

และมีสมรรถนะในการด�ารงชวีติในศตวรรษท่ี	๒๑	ท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสรมิและพฒันาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป 

ซ่ึงจะมีความจ�าเป็นมากยิ่งขึ้นภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 รวมท้ังต้องเร่งสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับครอบครวัไทยทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงรปูแบบและวถีิการด�าเนินชีวติท่ีคนมกีารย้ายถ่ินในการท�างาน 

การอยู่เป็นโสดหรือหย่าร้างมากขึ้น	และการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเดี่ยว

	 	 	 ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย	พบว่า	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในห้วงปีแรก

ของการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ชาตมีิการปรับตวัดีขึน้เลก็น้อย	โดยพจิารณาจากดชันีการพฒันามนษุย์	(Human	

Development	 Index:	 HDI)	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนามนุษย์	 จัดท�าโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	

(United	 Nations	 Development	 Programme:	 UNDP)	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ 

ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง	โดยมีดัชนี	HDI	เท่ากับ	๐.๗๗๗	เพิ่มขึ้นจาก	๐.๗๖๕	ในปี	๒๕๖๒	 

อยูใ่นอนัดบัที	่๗๙	แย่ลงจากอนัดบัที	่๗๗	ของปีก่อนหน้า	(จาก	๑๘๙	ประเทศ)	สะท้อนถงึการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

ของประเทศอื่น	ๆ	ที่มีพัฒนาการเร็วกว่าประเทศไทย	นอกจากนี้	เมื่อพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ไม่เท่าเทียม	

(Inequality-adjusted	Human	Development	 Index:	 IHDI)	ของ	UNDP	พบว่า	ในปี	๒๕๖๓	ดัชนี	 IHDI	 

ของไทยอยู่ที่	 ๐.๗๗๗	 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าดัชนีที่	 ๐.๖๓๕	 ในปีก่อนหน้า	 โดยในปี	 ๒๕๖๓	 

ค่าดัชนี	 IHDI	 สูงกว่าค่าดัชนี	 HDI	 เล็กน้อย	 (ปี	 ๒๕๖๒	 ค่าดัชนี	 IHDI	 มีค่าน้อยกว่าดัชนี	 HDI)	 สะท้อนให้เห็นถึง 

ปัญหาความเหลื่อมล�้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

	 	 	 ในส่วนของอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	 (Health	 Adjusted	 Life	 Expectancy:	

HALE)	 ที่สะท้อนถึงการมีชีวิตอยู ่ของประชากรอย่างมีสุขภาพดีนั้น	 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก	 

(World	Health	Organization:	WHO)	พบว่า	ประชากรไทยมอีายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพดเีพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  

โดยในปี	 ๒๕๖๒	 มีค่าเฉลี่ยที่	 ๖๘.๓	 ปี	 เพิ่มจาก	 ๖๘	 ปี	 ในปี	 ๒๕๕๘	 ซึ่งสะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิต	 สุขภาวะ	 

และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยที่ดีเพิ่มขึ้น



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(50)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 พิจารณาจากการประเมิน	

ของโปรแกรมประเมนิสมรรถนะนกัเรยีนมาตรฐานสากล	(Programme	for	International	Student	Assessment:	

PISA)	 ของประเทศไทยในปี	 ๒๕๖๑	พบว่า	 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่าน	๓๙๓	 คะแนน	 คณิตศาสตร์	 

๔๑๙	 คะแนน	 และวิทยาศาสตร์	 ๔๒๖	 คะแนน	 ซ่ึงต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ 

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 (Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development:	 OECD)	 

และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน	 PISA	 ในปี	 ๒๕๕๘	พบว่า	 นักเรียนไทยมีคะแนนด้านการอ่านลดลงประมาณ	 

๑๖	คะแนน	ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ	๓	คะแนน	และ	๔	คะแนน	ตามล�าดับ	

ซึง่ในการทดสอบทางสถติถิอืว่าด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ไม่มีการเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัรอบการประเมนิ

ที่ผ่านมา	

รูปที่ ๔ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ของประเทศไทย (ปี)

รูปที่ ๕ ผลการประเมิน PISA ของนักเรียนไทย

ที่มา	:	OECD	ประมวลผลโดย	สศช.

ที่มา	:	WHO
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(51)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 ในส่วนของการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย	 ประเมินจากดัชนีความก้าวหน้าของคน	 

(Human	Achievement	 Index:	HAI)	 ในดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	พบว่า	ในปี	๒๕๖๒	ครอบครัว	

และสงัคมไทยได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงรปูแบบและวถิกีารด�าเนนิชวีติทีค่นมกีารย้ายถิน่ในการท�างาน	

การอยู่เป็นโสดหรือหย่าร้างมากข้ึน	 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเดี่ยว	 ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็ง	

ของครอบครัวที่เป็นหน่วยผลิตและบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก�าลังหลักในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการดูแล

บคุคลในครอบครวัโดยเฉพาะผู้สงูอายท่ีุมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้	โดยมค่ีาดชันเีท่ากบั	๐.๖๔๗๐	เพิม่ข้ึนจากระดบั	๐.๖๒๗๖	

ในปี	 ๒๕๖๐	 ซึ่งเป็นผลจากครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว	 ผู้สูงอายุที่อยู่ล�าพัง	 และการแจ้งความคดีความผิด 

เกีย่วกบัชวีติ	ร่างกาย	เพศ	และการประทุษร้ายต่อทรพัย์ลดลง	อย่างไรกด็	ีเดก็อาย	ุ๑๕-๑๗	ปี	ท่ีท�างานมจี�านวนเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ	 ๔.๓๐	 ดังนั้น	 หากมีการสนับสนุนให้เด็กอายุ	 ๑๕-๑๗	 ปี	 ที่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่ในระบบการศึกษามากขึ้น	 

โดยยังไม่ต้องท�างาน	 รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	 โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง 

และผู้สูงอายุที่อยู ่ล�าพัง	 ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มบุคคลดังกล่าว	 จะส่งผลให้ประชากรไทย 

มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์และอยู่ในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

ตารางที่	๓	ดัชนีความก้าวหน้าของคน	ปี	๒๕๕๘-๒๕๖๒

ดัชนี ปี	๒๕๕๘ ปี	๒๕๖๐ ปี	๒๕๖๒

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ๐.๖๒๒๐ ๐.๖๑๐๙ ๐.๖๒๑๙

ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ๐.๖๕๒๗ ๐.๖๒๗๖ ๐.๖๔๗๐

-	เด็กอายุ	๑๕-๑๗	ปี	ที่ท�างาน	(ร้อยละ) ๑๑.๒๙ ๙.๓๑ ๙.๗๑

-	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว	(ร้อยละ) ๒๓.๐๒ ๒๔.๓๘ ๒๓.๕๐

-	ผู้สูงอายุที่อยู่ล�าพังคนเดียว	(ร้อยละ) ๖.๐๓ ๗.๐๐ ๖.๕๒

การแจ้งความคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต	

ร่างกาย	เพศ	และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์	

(รายต่อประชากรแสนคน)

๑๐๑.๓๕ ๑๑๒.๖๓ ๑๐๕.๔๖

ที่มา	:	สศช.

	 	 ๑.๑.๔	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีวัตถุประสงค  ์

เพื่อดึงพลังของภาคส่วนต่าง	ๆ	ทั้งภาคเอกชน	ประชาสังคม	และชุมชนท้องถิ่น	มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

เพือ่ให้การเติบโตของประเทศมีความยัง่ยนื	ทุกคนได้รบัประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม	โดยม	ี๓	เป้าหมายการพฒันา 

ประกอบด้วย	๑)	สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�า้ในทกุมติ	ิ๒)	กระจายศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ

และสงัคม	เพิม่โอกาสให้ทกุภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลงัของการพฒันาประเทศในทุกระดบั	และ	๓)	เพิม่ขีดความสามารถ

ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา	การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

	 	 	 ภาพรวมการพัฒนา	 พบว่า	 ในภาพรวมปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลายมิติมีทิศทางที่ดีขึ้น	

ทั้งการเข้าถึงการศึกษา	 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ	 นอกจากนี้	 คุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุปรับตัวดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม	 ความเหลื่อมล�้าในมิติต่าง	 ๆ	 ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีระดับรายได้และอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน 

ยังคงมีอยู่	ซึ่งเป็นประเด็นที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา	โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเปราะบาง



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(52)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย	 พิจารณาจากความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ 

ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร	โดยสะท้อนจากความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรกลุม่ท่ีรวยสดุกับกลุม่ท่ีจนสดุ 

พบว่า	ปี	๒๕๖๒	กลุม่ประชากรร้อยละ	๑๐	ทีม่รีายได้สงูสดุมร้ีอยละ	๓๓.๑๗	ของประชากรท้ังหมด	ส่วนกลุม่ประชากร 

ร้อยละ	 ๑๐	 ที่มีรายได้ต�่าสุดมีร้อยละ	 ๒.๐๘	 ของประชากรทั้งหมด	 โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประชากร 

กลุ่มที่มีรายได้สูงสุดและต�่าสุด	 พบว่า	 กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มประชากรที่มีรายได้ต�่าสุด	 

๑๕.๙๔	 เท่า	 ซ่ึงลดลงจากปี	 ๒๕๖๐	 ที่มีความแตกต่างทางรายได้ถึง	 ๑๙.๒๙	 เท่า	 สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่าง 

ของความเหลื่อมล�้าทางรายได้ของประชากรที่เริ่มลดลง

	 	 	 ขณะที่การเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร	 สามารถสะท้อนผลการพัฒนา 

ได้จากข้อมูลการเข้าถึงบริการภาครัฐในมิติต่าง	ๆ	ได้แก่	

	 	 	 (๑)	 มิติด้านการศึกษา	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๒	 กลุ่มประชากรร้อยละ	 ๑๐	 ท่ีจนสุดมีอัตรา 

การเข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ	 ๖๓.๕	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 ๖๒.๙	 ในปี	 ๒๕๖๐	 และมีอัตรา 

การเข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ	๔๘.๘	ปรับลดลงจากร้อยละ	๔๙.๗	ในปี	๒๕๖๐	ในขณะที ่

กลุ่มประชากรร้อยละ	 ๑๐	 ที่รวยสุดมีอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสูงถึงร้อยละ	 ๗๔.๖	 

และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายร้อยละ	๗๗.๓	สะท้อนให้เหน็ว่ากลุม่คนทีม่รีายได้ระดบัต่างกนั	ยงัคงมคีวามเหลือ่มล�า้	

ในการเข้าถึงการศึกษา	 อย่างไรก็ตาม	 ความเหลื่อมล�้าดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง	 โดยเฉพาะการศึกษา	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเป็นการศึกษาภาคบังคับ	 พบว่า	 มีช่องว่างระหว่างอัตราการเข้าเรียนสุทธิ 

ของกลุ ่มประชากรร้อยละ	 ๑๐	 ที่จนสุดกับกลุ ่มประชากรร้อยละ	 ๑๐	 ที่รวยสุดลดลงจากร้อยละ	 ๑๗.๘	 

(ร้อยละ	๖๒.๙-๘๐.๗)	เหลือร้อยละ	๑๓.๓	(ร้อยละ	๖๓.๕-๗๖.๘)

ตารางที่	๔	ร้อยละของอัตราการเข้าเรียนสุทธิตามระดับการศึกษาในแต่ละระดับรายได้

กลุ่มประชากร
ตามระดับรายได้

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลาย

ปี	
๒๕๕๘

ปี	
๒๕๖๐

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๕๘

ปี
๒๕๖๐

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๕๘

ปี
๒๕๖๐

ปี
๒๕๖๒

๑๐%	ที่	๑	จนสุด	 ๘๕.๑ ๘๗.๑ ๘๖.๕ ๖๓.๑ ๖๒.๙ ๖๓.๕ ๔๔.๘ ๔๙.๗ ๔๘.๘

๑๐%	ที่	๒	 ๘๕.๓ ๘๗.๔ ๘๕.๕ ๖๒.๗ ๖๕.๗ ๖๐.๐ ๕๑.๖ ๔๘.๗ ๕๖.๐

๑๐%	ที่	๓ ๘๗.๔ ๘๙.๐ ๘๔.๕ ๖๒.๖ ๖๗.๙ ๖๔.๗ ๕๗.๑ ๕๓.๔ ๕๒.๖

๑๐%	ที่	๔ ๘๘.๓ ๘๘.๑ ๘๖.๗ ๖๔.๙ ๖๖.๘ ๖๕.๕ ๕๔.๓ ๕๙.๐ ๕๕.๕

๑๐%	ที่	๕ ๘๘.๓ ๘๘.๑ ๘๘.๓ ๖๖.๗ ๖๙.๕ ๗๐.๐ ๕๘.๐ ๕๘.๐ ๖๕.๗

๑๐%	ที่	๖ ๘๗.๓ ๘๘.๖ ๘๙.๘ ๗๑.๘ ๖๗.๒ ๖๗.๘ ๕๙.๕ ๕๖.๗ ๖๖.๓

๑๐%	ที่	๗ ๘๗.๕ ๘๗.๐ ๘๗.๒ ๖๗.๑ ๗๑.๘ ๖๖.๐ ๖๐.๒ ๕๖.๕ ๖๘.๔

๑๐%	ที่	๘ ๘๙.๔ ๙๐.๘ ๘๘.๙ ๗๑.๓ ๖๗.๗ ๗๕.๕ ๖๙.๐ ๖๗.๘ ๕๘.๒

๑๐%	ที่	๙ ๘๘.๗ ๘๗.๙ ๘๗.๙ ๗๒.๘ ๗๖.๘ ๖๘.๗ ๖๖.๓ ๗๐.๙ ๗๔.๘

๑๐%	ที่	๑๐	รวยสุด ๙๒.๐ ๙๑.๘ ๘๔.๐ ๗๒.๗ ๘๐.๗ ๗๖.๘ ๗๔.๖ ๗๘.๒ ๗๗.๓

รวม ๘๗.๒ ๘๘.๓ ๘๖.๘ ๖๖.๔ ๖๘.๒ ๖๖.๔ ๕๗.๗ ๕๗.๘ ๖๐.๓

ที่มา	:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ประมวลผลโดย	สศช.



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

	 	 	 (๒)	 มิติด้านสาธารณสุข	พบว่า	ในปี	๒๕๖๒	ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาล

ครอบคลุมร้อยละ	 ๙๖.๘๙	 โดยเป็นผู้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 (สิทธิบัตรทอง)	 ร้อยละ	 ๙๓.๙๒	 ผู้เข้าถึง 

สทิธปิระกนัสงัคมร้อยละ	๒.๐๘	ผูเ้ข้าถึงสทิธข้ิาราชการ/รฐัวสิาหกจิ/ข้าราชการการเมอืงร้อยละ	๐.๘๙	โดยในภาพรวม

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนจนมีแนวโน้มเข้าถึงเพิ่มขึ้น	เบี้ยผู้สูงอาย	ุเมื่อพิจารณาการได้รับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุที่ยากจน	พบว่า	 ผู้สูงอายุท่ียากจนได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า 

ร้อยละ	 ๙๐	 ต้ังแต่ปี	 ๒๕๕๗	 แต่ในปี	 ๒๕๖๒	 มีผู้สูงอายุยากจนท่ีได้รับเบ้ียยังชีพลดลงเล็กน้อย	 โดยมีจ�านวน	 

๙.๘๙	แสนคน	จากผู้สูงอายุยากจนทั้งหมด	๑.๑๓	ล้านคน	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	๘๗.๔๖	

	 	 	 (๓)	 มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 เมื่อพิจารณาการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	 พบว่า	

หากจ�าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ	ประเทศไทยยงัมคีวามแตกต่างในการเข้าถึงเทคโนโลยสีมยัใหม่ระหว่างครวัเรอืน

ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต�่าที่สุดกับครัวเรือนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

ตารางที่	๕	ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพื้นฐานตามระดับรายจ่ายและเขตพื้นที่	ปี	๒๕๖๒ 

(บริการพื้นฐาน	:	ไฟฟ้าภายในบ้าน	น�้าประปาภายในบ้าน	โทรศัพท์พื้นฐาน	โทรศัพท์เคลื่อนที่	คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต)

กลุ่มครัวเรือน	

ตามระดับรายได้	

ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพื้นฐาน

ไฟฟ้า
ภายในบ้าน

น�้าประปา
ภายในบ้าน

โทรศัพท์
พื้นฐาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

๑๐%	ที่	๑	จนสุด ๙๙.๒๔ ๘๙.๓๑ ๐.๓๖ ๙๑.๔๗ ๑.๔๗ ๔๑.๓๙

๑๐%	ที่	๒ ๙๙.๗๕ ๙๑.๘๗ ๐.๖๕ ๙๓.๘๒ ๓.๒๔ ๔๙.๓๐

๑๐%	ที่	๓ ๙๙.๘๗ ๙๓.๓๖ ๐.๖๒ ๙๓.๔๓ ๕.๐๘ ๔๘.๓๐

๑๐%	ที่	๔ ๙๙.๙๑ ๙๔.๕๒ ๑.๒๑ ๙๕.๐๘ ๗.๔๗ ๕๒.๒๓

๑๐%	ที่	๕ ๙๙.๘๕ ๙๖.๑๘ ๑.๘๑ ๙๕.๕๔ ๙.๗๙ ๕๔.๖๘

๑๐%	ที่	๖ ๙๙.๙๕ ๙๖.๒๑ ๒.๑๘ ๙๖.๒๘ ๑๑.๔๖ ๕๖.๕๖

๑๐%	ที่	๗ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๓๕ ๓.๒๒ ๙๗.๔๐ ๑๖.๔๔ ๖๔.๑๑

๑๐%	ที่	๘ ๙๙.๙๘ ๙๘.๓๐ ๔.๒๒ ๙๘.๓๙ ๒๐.๐๗ ๖๙.๙๐

๑๐%	ที่	๙ ๙๙.๙๙ ๙๘.๓๔ ๖.๒๖ ๙๙.๐๓ ๒๗.๔๐ ๗๗.๗๑

๑๐%	ที่	๑๐	รวยสุด ๙๙.๙๙ ๙๙.๐๔ ๑๒.๓๑ ๙๙.๔๒ ๔๔.๗๔ ๘๓.๖๔

รวม ๙๙.๘๙ ๙๖.๐๔ ๓.๙๔ ๙๖.๔๙ ๑๗.๒๑ ๖๒.๔๗

ที่มา	:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ประมวลผลโดย	สศช.	



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(54)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในด้านความก้าวหน้าการพัฒนาคน	พิจารณาได้จากดัชนีความก้าวหน้าของคน	 (HAI)  

ทีส่ะท้อนความก้าวหน้าการพฒันาคนของประเทศ	พบว่า	ในปี	๒๕๖๒	ค่าดชัน	ีHAI	ของประเทศไทยอยูท่ี	่๐.๖๒๑๙	

ดีขึ้นจากค่าดัชนีท่ี	 ๐.๖๑๐๙	 ในปี	 ๒๕๖๐	 อย่างไรก็ดี	 เมื่อพิจารณาดัชนีความก้าวหน้าของคนระดับจังหวัด		

พบว่า	ยังมีความเหลื่อมล�้าของการพัฒนาคนอยู่มาก	โดยในปี	๒๕๖๒	มีเพียง	๒๘	จังหวัด	ที่มีดัชนีความก้าวหน้า

ของคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ	และมีถึง	๔๙	จังหวัด	ที่มีดัชนีความก้าวหน้าของคนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ	

โดยจังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด	 ได้แก่	 จังหวัดนนทบุรี	 รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร	 ปทุมธานี	 ภูเก็ต 

และระยอง	 โดยทั้ง	 ๕	 จังหวัด	 มีดัชนี ย่อยในแต่ละด ้านที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเกินกว่า	 ๐.๖	 

ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมที่มีค่าดัชนีเพียง	๐.๓-๐.๔	เท่านั้น	และหากพิจารณาจังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด 

พบว่า	เป็นจังหวัดนราธิวาส	รองลงมาเป็นจังหวัดปัตตานี	แม่ฮ่องสอน	สุรินทร์	และบุรีรัมย์	โดยทั้ง	๕	จังหวัดดังกล่าว

มีดัชนีความก้าวหน้าในด้านการศึกษาน้อยที่สุด	 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง	 ๐.๑๕๙๑-๐.๓๕๗๔	 แต่ในทางกลับกันมีดัชน ี

ความก้าวหน้าในเรื่องที่อยู ่อาศัยและสภาพแวดล้อมอยู ่ในระดับสูง	 (มากกว่า	 ๐.๘)	 จากข้อมูลดังกล่าว 

ท�าให้เห็นถึงประเด็นท้าทายของการด�าเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล�้าดังกล่าว	เช่น	การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่	การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	การเร่งสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนทั้งในทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	

ตารางที่	๖	ดัชนีความก้าวหน้าของคน	(HAI)

ดัชนี ปี	๒๕๕๘ ปี	๒๕๖๐ ปี	๒๕๖๒

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ๐.๖๒๒๐ ๐.๖๑๐๙ ๐.๖๒๑๙

- ด้านสุขภาพ ๐.๖๐๙๕ ๐.๕๙๐๖ ๐.๕๘๔๓

- ด้านการศึกษา ๐.๔๖๘๖ ๐.๔๔๖๒ ๐.๔๗๔๓

- ด้านชีวิตการท�างาน ๐.๗๐๕๔ ๐.๗๐๙๕ ๐.๗๒๓๗

- ด้านรายได้ ๐.๕๙๑๖ ๐.๕๗๖๕ ๐.๕๖๘๙

- ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ๐.๘๓๒๘ ๐.๘๔๓๓ ๐.๘๕๙๕

- ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ๐.๖๕๒๗ ๐.๖๒๗๖ ๐.๖๔๗๐

- ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ๐.๕๗๐๗ ๐.๖๖๖๕ ๐.๖๗๗๔

- ด้านการมีส่วนร่วม ๐.๖๐๖๐ ๐.๕๑๐๓ ๐.๖๒๐๘

ที่มา	:	สศช.

	 	 	 ในส่วนของคณุภาพชีวติของประชากรผูส้งูอายุ	พจิารณาโดยใช้ข้อมลูผูส้งูอายท่ีุประสบปัญหา 

ความยากจนหลายมิติ	 ประมวลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า	 (Thai	 People	Map	 and	

Analytics	Platform:	TPMAP)	พบว่า	ปี	๒๕๖๒	ผูส้งูอายทุีไ่ม่มอีาชพีหรอืรายได้	จ�านวน	๘๐๘,๙๕๕	คน	เป็นผูส้งูอาย ุ

ทีย่ากจน	จ�านวน	๒๖๓,๕๙๖	คน	หรอืคดิเป็นร้อยละ	๓๒.๕๘	ของผูส้งูอายทุีไ่ม่มอีาชพีหรอืรายได้	ลดลงจากปี	๒๕๖๑	

ที่มีสัดส่วนร้อยละ	๓๓.๐๐	แสดงให้เห็นถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพหรือรายได้	โดยเฉพาะที่มีความยากจนและต้องได้รับ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ



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

	 	 ๑.๑.๕	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าไปสู ่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 ธรรมาภิบาล 

และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืระหว่างกนัทัง้ภายในและภายนอกประเทศอย่างบรูณาการ	การใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ 

ในการก�าหนดกลยทุธ์และแผนงาน	โดยม	ี๔	เป้าหมายการพฒันา	ประกอบด้วย	๑)	อนรุกัษ์และรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน	มีสมดุล	๒)	ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพฒันาสงัคมเศรษฐกจิของประเทศ	๓)	ใช้ประโยชน์และสร้างการเตบิโต 

บนฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้สมดลุภายในขีดความสามารถของระบบนเิวศ	และ	๔)	ยกระดบักระบวนทศัน์ 

เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม 

และธรรมาภิบาล

	 	 	 ภาพรวมผลการพัฒนาของปี	 ๒๕๖๓	 ประเทศไทยมีการด�าเนินการเพื่ออนุ รักษ์	 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นจากปี	๒๕๖๒	เป็นผลให้ผลกระทบทางลบที่เกิดจากการพัฒนา 

ทางเศรษฐกจิของประเทศมีการควบคมุและจดัการทีด่มีากขึน้	ทัง้การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของพืน้ทีป่่าไม้	การฟ้ืนฟคูณุภาพ

ของแม่น�า้ล�าคลอง	พืน้ทีท่างทะเลและชายฝ่ัง	การใช้พลังงานทดแทน	และการบรหิารจดัการมลภาวะและขยะของประเทศ 

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการสร้างสมดุลของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

	 	 	 ผลการพฒันาตามเป้าหมาย	ในส่วนของพืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	พจิารณาจากข้อมลู 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวของประเทศของกรมป่าไม้	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๒	 มีพื้นที่ป่าธรรมชาติ	 จ�านวน	 ๑๐๒.๔๘๔	 ล้านไร่	 

(ร้อยละ	๓๑.๖๘	ของพืน้ทีป่ระเทศ)	ลดลงจากปี	๒๕๖๑	ทีมี่พืน้ทีป่่าธรรมชาต	ิจ�านวน	๑๐๒.๔๘๘	ล้านไร่	และเม่ือพจิารณา

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค	พบว่า	 ภาคเหนือมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด	 (ร้อยละ	๖๓.๙๙	 ของพื้นท่ีท้ังหมด)	 

รองลงมาเป็นภาคตะวนัตก	(ร้อยละ	๕๙.๑๕	ของพืน้ทีท่ัง้หมด)	ส่วนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นภาคทีม่พีืน้ท่ีป่าไม้น้อยทีส่ดุ 

(ร้อยละ	๑๕.๐๓	ของพื้นที่ทั้งหมด)	

รูปที่ ๖ พื้นที่ป่าธรรมชาติ (ล้านไร่) รูปที่ ๗ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค (ร้อยละ)

ที่มา	:	กรมป่าไม้ ที่มา	:	กรมป่าไม้

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาตตะวันตก

ภาตใต้

ภาคเหนือ

ประเทศไทย

๑๐๒.๖๐

๑๐๒.๕๐

๑๐๒.๔๐

๑๐๒.๓๐

๑๐๒.๒๐

๑๐๒.๑๐

๑๐๒.๐๐

๑๐๑.๙๐
๑๐๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐

๑๐๒.๒๘๕

๑๐๒.๒๔๑

๑๐๒.๑๗๕
๑๐๒.๑๕๖

๑๐๒.๔๘๘ ๑๐๒.๔๘๔

๒๑.๔๗

๑๕.๐๓

๒๑.๙๓

๕๙.๑๕

๖๓.๙๙



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(56)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื ้นฟู		

โดยประเมินจากสถานการณ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง	ๆ	 ทั้งแหล่งน�้าผิวดิน	

น�้าบาดาล	 และน�้าทะเลชายฝั่ง	 และการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน�้าส�าคัญท่ัวประเทศ	 ในปี	 ๒๕๖๒	พบว่า	 

มีดัชนีคุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ	๔๖	 เกณฑ์พอใช้ร้อยละ	๓๔	 และคุณภาพเสื่อมโทรมที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

จากปี	 ๒๕๖๑	 เป็นร้อยละ	 ๑๘	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๒	 มีแหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าในเกณฑ์ดีมาก 

ทีร้่อยละ	๒	เป็นครัง้แรก	ซึง่แสดงถงึคณุภาพน�า้ทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้	ทัง้นี	้เมือ่เทยีบกบัปี	๒๕๖๑	แหล่งน�า้ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์

พอใช้ถึงดีมาก	ลดลงจากร้อยละ	๙๑	เป็นร้อยละ	๘๒	เนื่องจากการขยายตัวของจ�านวนประชากรและนักท่องเที่ยว

ที่เพิ่มสูงขึ้น	 อีกทั้งการระบายน�้าเสียและระบบบ�าบัดน�้าเสียของประเทศยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่เพียงพอ 

ขณะทีค่ณุภาพน�า้ทะเลชายฝ่ัง	พบว่า	ในปี	๒๕๖๒	ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ดถึีงดมีาก	คดิเป็นร้อยละ	๖๑	เพิม่ข้ึนจากปี	๒๕๖๑ 

ที่มีเพียงร้อยละ	 ๕๙	 ในขณะที่คุณภาพน�้าทะเลชายฝั ่งท่ีเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมากลดลงจากร้อยละ	 ๖ 

เหลือร้อยละ	๕	ในปี	๒๕๖๒

รูปที่ ๘ สถานการณ์คุณภาพน�้าทะเลชายฝั่ง (ร้อยละ) รูปที่ ๙ สถานการณ์คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน (ร้อยละ)

ที่มา	:	กรมควบคุมมลพิษ ที่มา	:	กรมควบคุมมลพิษ

คุณ
ภา

พน
�้าท

ะเ
ลช

าย
ฝั่ง

	(ร
้อย

ละ
)

คุณ
ภา

พน
�้าท

ะเ
ลช

าย
ฝั่ง

	(ร
้อย

ละ
)

เสื่อมโทรมมาก

เสื่อมโทรม

พอใช้

ดี

ดีมาก

เสื่อมโทรมมาก

พอใช้

ดี

	 	 	 ในส่วนของการเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเทียบเคียงจากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาต	ิ 

พบว่า	ปี	๒๕๖๓	ปรมิาณการใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า	ลดลงร้อยละ	๑.๑๑	จากปี	๒๕๖๒	เป็นร้อยละ	๕๖.๓๕	 

เมือ่เทยีบกบัสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลติไฟฟ้าในปี	๒๕๖๒	ทีร้่อยละ	๕๗.๔๖	อย่างไรกต็าม	เมือ่เทยีบเคยีง

จากสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	๒๕๖๓	

จากข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม	๒๕๖๓	 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย

ประมาณร้อยละ	๑๕.๕๔	และเมือ่พจิารณาร่วมกบัสถานการณ์เชงิคณุภาพในมติต่ิาง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	พบว่า	คณุภาพอากาศ 

ที่ประเมินจากข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง	 ในปี	๒๕๖๒	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	๑๐	 ไมครอน	 (PM
10
)	 มีค่าเฉลี่ยรายปี

ทั้งประเทศที่เพิ่มขึ้นจากปี	 ๒๕๖๑	 เป็น	 ๔๕.๐	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 ในปี	 ๒๕๖๑	 เปรียบเทียบกับ	๔๑.๐	

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 ในปี	 ๒๕๖๐	 ในขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	 ๒.๕	 ไมครอน	 (PM
2.5
)	 มีค่าเฉลี่ยรายปี 

ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากปี	 ๒๕๖๑	ที่	 ๒๔.๐	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 เป็น	 ๒๕.๖	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 

ในปี	๒๕๖๑	แต่อย่างไรก็ตาม	ค่าฝุ่นละอองทั้งสองขนาดยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	
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๒๒
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(57)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 สถานการณ์ขยะมลูฝอยชมุชน	ของเสียอนัตราย	และสารอนัตราย	ซึง่สะท้อนความสามารถ 
ในการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง	 ๆ	 ของประเทศ	 จากการขยายตัวของชุมชนเมือง	 การอุปโภคบริโภค	 
และการท่องเที่ยว	 พบว่า	 การจัดการขยะมูลฝอย	 ในปี	 ๒๕๖๒	มีแนวโน้มดีขึ้นแม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น 
เป็น	 ๒๘.๗๑	 ล้านตัน	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๓	 จากปี	 ๒๕๖๑	 โดยขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก	ณ	 ต้นทาง 
และน�ากลบัไปใช้ประโยชน์	จ�านวน	๑๒.๕๒	ล้านตนั	(ร้อยละ	๔๔	ของปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้)	ทัง้นี	้ขยะมูลฝอย
ที่เหลือจากการคัดแยกและน�าไปใช้ประโยชน์แล้วจะถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง	จ�านวน	๙.๘๑	ล้านตัน	(ร้อยละ	๓๔	
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น)	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	๑๓	ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
และท�าปุ๋ยอินทรีย์	และขยะมูลฝอยชุมชนถูกก�าจัดอย่างถูกต้อง	จ�านวน	๑๐.๘๘	ล้านตัน	(ร้อยละ	๓๙	ของปริมาณ
ขยะมลูฝอยท่ีเกดิขึน้)	อย่างไรกต็าม	ของเสยีอนัตรายชมุชนปรมิาณ	๖๔๘,๒๐๘	ตนั	เพิม่ข้ึนจากปี	๒๕๖๑	ร้อยละ	๑.๖ 
โดยพบว่าร้อยละ	 ๖๕	 เป็นซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 และร้อยละ	 ๓๕	 เป็นของเสียอันตราย 
จากชุมชนประเภทอื่น	ๆ 	เช่น	แบตเตอรี่	ถ่านไฟฉาย	ภาชนะบรรจุสารเคมี	และกระป๋องสเปรย์	ทั้งนี้	ปริมาณของเสีย 
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๑๖.๑๒	 จากปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด	 หรือประมาณ	
๑๐๔,๕๒๖	ตัน	ส�าหรับกากอตุสาหกรรมอนัตรายปรมิาณ	๑.๓๔	ล้านตนั	ในแต่ละภมูภิาคของประเทศมกีารกระจายตวั 
ของโรงงานบ�าบัดก�าจัดกากอุตสาหกรรม	 ซึ่งศักยภาพการบ�าบัดก�าจัดมีมากที่สุดอยู่ที่ภาคตะวันออก	 รองลงมา 

เป็นภาคกลาง	ภาคตะวันตก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคใต้	และภาคเหนือ

ที่มา	:	กรมควบคุมมลพิษ

ค่า
เฉ

ลี่ย
รา

ยป
ี	(ม

คก
./ล

บ.
ม.
)

๒๕๕๔

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๒

ปริมาณฝุ่นละออง	PM
2.5
	เฉลี่ยรายปี	๒๕๕๔-๒๕๖๒

รูปที่	๑๐	คุณภาพอากาศ

ปริมาณฝุ่นละออง	PM
10
	เฉลี่ยรายปี	๒๕๕๔-๒๕๖๒

๐

๐

๑๐

๑๐

๒๐

๒๐

๓๐

๓๐

๔๐

๔๐

๕๐

๕๐

ค่า
เฉ

ลี่ย
รา

ยป
ี	(ม

คก
./ล

บ.
ม.
) ช่วงค่าสูงสุด	-	ต�่าสุด

กทม.	+	ปริมณฑล

สระบุรี	(หน้าพระลาน)

ภาคเหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งประเทศ

ค่ามาตรฐาน

ช่วงค่าสูงสุด	-	ต�่าสุด

กทม.	+	ปริมณฑล

สระบุรี	(หน้าพระลาน)

ภาคเหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งประเทศ

ค่ามาตรฐาน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(58)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

รูปที่ ๑๑ สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รายสาขาเศรษฐกิจ (ล้านตัน)

  	 ในส่วนของปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก	มลูค่าเศรษฐกจิฐานราก	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

(CO
2
)	จากการใช้พลังงานของประเทศในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน	๒๕๖๓	มีปริมาณการปล่อยก๊าซ	CO

2 
ลดลง 

คดิเป็นร้อยละ	๑๐.๘	จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	และลดลงในทกุสาขาเศรษฐกจิ	โดยในปี	๒๕๖๓	ภาคการผลติไฟฟ้า 

มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ	 CO
2
	 สูงสุด	 ร้อยละ	 ๔๑	 ของการปล่อยก๊าซ	 CO

2
	 ท้ังหมด	 ขณะท่ีภาคการขนส่ง 

และภาคอุตสาหกรรม	ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ	CO
2
	 ร้อยละ	๒๕	และร้อยละ	๒๘	ตามล�าดับ	รวมถึงภาคอื่น	ๆ	 

เช่น	ภาคครวัเรือน	เกษตรกรรม	และพาณชิยกรรม	มกีารปล่อยก๊าซ	CO
2
	คดิเป็นร้อยละ	๖	ของการปล่อยก๊าซทัง้หมด	

ทั้งน้ี	 การปล่อย	 CO
2
	 ต่อการใช้พลังงาน	 (การใช้พลังงานขั้นต้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทน)	 ของประเทศไทย 

อยู่ที่	๑.๘๖	พันตัน	(CO
2
/KTOE)	ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

ที่มา	:	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

	 	 ๑.๑.๖	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

	 	 	 ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐัมวีตัถปุระสงค์

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีมาตรฐาน	 ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 และมีความทันสมัย	 ระบบงานภาครัฐมีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ปราศจากการทุจริต

ประพฤติมิชอบ	 ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรม	 ประชาชน

สามารถเข้าถงึได้อย่างเท่าเทยีมและทัว่ถึง	โดยจะส่งผลให้เกดิกลไกทีส่นบัสนนุการขับเคลือ่นประเดน็ยุทธศาสตร์ชาติ

ในด้านอืน่	ๆ 	ให้สามารถด�าเนนิการจนบรรลเุป้าหมายการพฒันาประเทศตามทีก่�าหนด	โดยม	ี๔	เป้าหมายการพฒันา	

ประกอบด้วย	๑)	 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม	ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	 โปร่งใส	๒)	ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง	พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	

๓)	ภาครัฐมีความโปร่งใส	ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	และ	๔)	กระบวนการยุติธรรม	เป็นไปเพื่อประโยชน์

ต่อส่วนรวมของประเทศ

อื่น ๆ 
๙.๔
๖%

ภาคการผลิตไฟฟ้า ๖๘.๙
๔๑%

ภาคอุตสาหกรรม ๔๘.๑
๒๘%

ภาคการขนส่ง ๔๓.๒
๒๕%



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

	 	 	 ภาพรวมผลการพัฒนาของปี	 ๒๕๖๓	ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนมกีารพฒันาทีค่่อนข้างจะคงที	่จงึจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคญักบัการปรบักระบวนงานให้มุง่ผลสมัฤทธิ์

และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป	รวมท้ังการพฒันาภาครัฐให้มคีวามโปร่งใส	ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน	 และการปรับเปล่ียนกระบวนการท�างานให้มีความเป็นดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น	 

เพื่ออ�านวยความสะดวกและรวดเร็ว	 สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยค�านึงถึงความครอบคลุมในการเข้าถึง 

ของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในกลุ ่มเปราะบางหรือกลุ ่มผู ้ด้อยโอกาส	 พร้อมท้ังการสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

และพัฒนาทักษะบุคลากรในภาครัฐให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี

	 	 	 ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย	 พิจารณาจากมิติด้านต่าง	 ๆ	 ของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก	

(Worldwide	 Governance	 Index:	WGI)	 ซ่ึงในปี	 ๒๕๖๓	พบว่า	 ดัชนีด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ	

ของไทยที่สะท้อนความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐและประสิทธิภาพ 

การบริการของภาครัฐอยูท่ีร่ะดับ	๖๕.๘๗	ลดลงจากปี	๒๕๖๒	ทีม่ค่ีาดชันอียูท่ี	่๖๖.๘๓	ทัง้นี	้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียน	 พบว่า	 ประเทศไทยจัดอยู่ในล�าดับที่	 ๔	 รองจากประเทศสิงคโปร์	 เนการาบรูไนดารุสซาลาม	 

และประเทศมาเลเซีย

ที่มา	:	รายงานดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก	(WGI)

	 	 	 ในส่วนของระดบัความโปร่งใส	การทจุรติ	ประพฤตมิชิอบ	พจิารณาจากมติด้ิานการควบคมุ

ปัญหาทุจริต	 ประพฤติมิชอบ	 พบว่า	 ประเทศไทยมีค่าคะแนนอยู่ท่ี	 ๓๙.๔๒	 ลดลงจากปี	 ๒๕๖๒	 ท่ีมีค่าคะแนน	

๔๐.๘๗	 โดยเมื่อเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคอาเซียน	 ประเทศไทยอยู่เป็นล�าดับที่	 ๔	 รองจากประเทศสิงคโปร์	 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม	และประเทศมาเลเซยี	ตามล�าดบั	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความสามารถของภาครัฐในการควบคุม 

ไม่ให้ใช้อ�านาจเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนท้ังทางตรงและทางอ้อม	 ท้ังในรูปแบบของการทุจริต 

ประพฤติมชิอบเพยีงเลก็น้อยหรอืขนาดใหญ่	รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยกลุม่ผูม้อี�านาจทีมุ่ง่แสวงหาผลประโยชน์

รูปที่ ๑๒ คะแนนดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลกด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ

สถิติคะแนนมิติด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ
ของประเทศไทย

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

มิติด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ ปี ๒๕๖๓

๖๖.๓๕
๖๖.๘๓ ๖๖.๘๓

๖๕.๘๗
๑๑.๕๔

๒๐.๖๗

๓๑.๗๓

๕๓.๘๕

๖๐.๑๐

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(60)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 หากประเมินจากมิติด้านหลักนิติธรรม	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ประเทศไทยมีค่าคะแนน 

อยู่ที่	๕๗.๖๙	เพิ่มขึ้นจาก	๕๔.๘๑	ในปีก่อนหน้า	ในส่วนของความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม	พิจารณาจาก 

มิติของคุณภาพของกฎระเบียบ	พบว่า	 ประเทศไทยมีคะแนน	๖๐.๕๘	 เพิ่มข้ึนจากระดับ	๕๙.๑๓	 ในปีก่อนหน้า	 

และอยูใ่นล�าดบัที	่๔	ของภมูภิาคอาเซยีน	โดยเมือ่เปรยีบเทยีบค่าดชันมีตินิติธิรรมและมติคิณุภาพของมาตรการควบคุม

กบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน	พบว่า	ประเทศทีอ่ยูใ่น	๓	ล�าดบัแรกมคีะแนนทัง้	๒	มติค่ิอนข้างสงู	ได้แก่	ประเทศสงิคโปร์ 

(๙๖.๖๓	และ	๑๐๐	คะแนน)	เนการาบรูไนดารุสซาลาม	(๗๔.๐๔	และ	๗๓.๐๘	คะแนน)	ประเทศมาเลเซีย	(๗๓.๐๘	

และ	๗๔.๕๒	คะแนน)	อย่างไรก็ดี	ในปี	๒๕๖๓	ทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	

ท�าให้ภาครัฐมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานให้มคีวามเป็นดจิทิลัเพิม่มากขึน้	ดงันัน้	ดชันรีฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์	

(e-Government	Development	Index:	EGDI)	จัดท�าโดยองค์การสหประชาชาติ	(United	Nations:	UN)	

ของประเทศไทย	ในปี	๒๕๖๓	ได้ถกูจัดให้อยูใ่นกลุม่ของ	Very	High	EDGI	เป็นครัง้แรก	โดยมค่ีาคะแนน	๐.๗๕๕๕	

อยู่ในอันดับที่	๕๗	จาก	๑๙๓	ประเทศ	เพิ่มขึ้นจากปี	๒๕๖๑	ที่มีคะแนน	๐.๖๕๔๓	และอยู่ในอันดับที่	๗๓	อย่างไรก็ด ี

เมื่อพิจารณาในส่วนประกอบที่ส�าคัญ	 ๓	 ด้าน	 ได้แก่	 การให้บริการออนไลน์	 (Online	 Service	 Index:	 OSI)	 

โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม	(Telecommunication	Infrastructure	Index:	TII)	และทนุมนษุย์	(Human	Capital	

Index:	HCI)	พบว่าประเทศไทยมีค่าคะแนนเท่ากับ	๐.๗๙๔๑	๐.๗๐๐๔	และ	๐.๗๗๕๑	ตามล�าดับ	ซึ่งยังคงห่างจาก

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	เช่น	ประเทศสิงค์โปร์ที่อยู่ในอันดับ	๑๑	และมีค่าคะแนน	๐.๙๑๕๐

	 ๑.๒	 ผลการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่เป้าหมายในช่วงปี	๒๕๖๔	(ณ	เดือนมกราคม-

กรกฎาคม	๒๕๖๔)

	 	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู ่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ผ่านการสนับสนุนการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปได้	ดังนี้

	 	 ๑.๒.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี	 เนื่องจากแผนในระดับพื้นท่ีถือเป็นแผนท่ีม ี

ความส�าคัญในการเป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่	 ๒	 ดังนั้น	 แผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ 

จงึต้องสามารถถ่ายระดบัเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนระดบัที	่๒	ไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม 

รูปที่ ๑๓ คะแนนดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลกด้านการควบคุมปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ

ที่มา	:	รายงานดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก	(WGI)

สถิติคะแนนมิติด้านการควบคุมปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของประเทศไทย
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คะแนนมิติด้านการควบคุมปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๓

๔๒.๓๑
๔๒.๗๙

๔๐.๘๗
๓๙.๔๒

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

Myanmar

Lao	PDR

Cambodia

Vietnam

Philippines

Indonesia

Thailand

Malaysia

Brunei	Darussalam

Singapore



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

เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สามารถตอบโจทย์และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 

รัฐบาลจึงได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่	 ประกอบด้วย	 ๑)	 แผนระดับพื้นที่

ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของพ้ืนท่ี	 โดยสามารถถ่ายระดับเป้าหมาย 

จากยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล	 (XYZ)	 โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นผู ้ประสาน 

เพื่อบูรณาการการด�าเนินงานของฝ่ายต่าง	ๆ	๒)	หน่วยงานในระดับพื้นที่จะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง	

ที่ก�าหนดไว้	 ประกอบด้วย	การมองเป้าหมายร่วมกัน	 เพื่อให้การท�างานในระดับพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	การวิเคราะห์ช่องว่างการบรรลุเป้าหมาย	(Gap	Analysis)	 เพื่อวางมาตรการ 

แก้ไขสถานการณ์และจัดท�าข้อเสนอ/โครงการส�าคัญร่วมกัน	 โดยใช้ข้อมูลสถิติ	 สถานการณ์	 และงานวิจัย 

ประกอบการวิเคราะห์	 การจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ	 โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อเป้าหมาย 

และระยะห่างจากเป้าหมายของแผนในระดบัพืน้ท่ี	และจดัท�าเป็นแผนปฏิบตัริาชการราย	๕	ปี และรายปี	เพือ่เป็นข้อมลู 

ประกอบกระบวนการงบประมาณ	และ	๓)	การตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิผล	การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

และแผนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จะต้องใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ	 (Electronic	Monitoring	 

and	 Evaluation	 System	 of	 National	 Strategy	 and	 Country	 Reform:	 eMENSCR)	 เป็นระบบหลัก 

ในการด�าเนินงาน	

	 	 ๑.๒.๒	 การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาตไิปสูก่ารปฏบิตับินฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์	เนือ่งจากทีผ่่านมา	

การด�าเนนิการเพือ่บรรลเุป้าหมายยทุธศาสตร์ชาตขิองหน่วยงานภาครัฐยงัไม่ได้ด�าเนนิการบนฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์	

(Evidence	Base)	ประกอบกับข้อมูลสนับสนุนการด�าเนินการต่าง	ๆ 	เช่น	ข้อมูลสถิติ	สถานการณ์	ข้อมูลเชิงวิชาการ 

และงานวิจัยที่จัดเก็บอยู ่ในปัจจุบันยังไม่ได้ถูกน�าไปใช้ในการสนับสนุนการด�าเนินการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี	้การรายงานผลการด�าเนนิการของหน่วยงานรัฐ 

ในระบบ	 eMENSCR	 ยังไม่สามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการด�าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ของแผนระดบัต่าง	ๆ 	ดงันัน้	รฐับาลจงึได้เหน็ชอบแนวทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตไิปสูก่ารปฏบิตับินฐานข้อมลู 

เชิงประจักษ์	 ประกอบด้วย	 ๑)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท�าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อน	

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต	ิโดยจัดท�าและปรับปรุงข้อมูลสถิติ	สถานการณ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ของยทุธศาสตร์ชาติ	และน�าเข้าข้อมลูดังกล่าวบนฐานข้อมลูเปิดภาครฐัให้เป็นปัจจบัุน	นอกจากนี	้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

กับการให้ทุนและการก�ากับงานวิจัยจะต้องจัดท�าข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒)	 ในการด�าเนินงาน/การจัดท�าโครงการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องน�าข้อมูลสถิติ	

สถานการณ์	 และงานวิจัยมาประกอบการด�าเนินงาน/การจัดท�าโครงการ	 และด�าเนินการให้เป็นไป 

ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล	 (XYZ)	 ๓)	 การจัดท�าแผนระดับที่	 ๓ จะต้องด�าเนินการเป็นไป	

ตามแนวทางการจัดท�าแผนระดับที่	 ๓	 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน…	 เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๕๖๓	อย่างเคร่งครัด	และ	๔)	การติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	

การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม	 ตรวจสอบ	 

และประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เพื่อให้การติดตาม 

และประเมินผลครอบคลุมการด�าเนินงานในทุกระดับ

	 	 ๑.๒.๓	 การจดัตัง้ศนูย์อ�านวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทกุช่วงวยัอย่างยัง่ยนืตามหลกัปรชัญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล�้าของประชาชน 

ในประเทศรวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย	 จึงได้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

อย่างยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	หรอื	ศจพ.	ขึน้	เพือ่เป็นกลไกหลกัในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

และการพฒันาคน	ซึง่เป็นการวางรากฐานส�าคญัในการพฒันาประเทศ	โดยภารกจิทีส่�าคญัของ	ศจพ.	คอืการขจดัความยากจน 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(62)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

และพัฒนาคนทุกช่วง วัยเพื่อน�าไปสู่การบรรลุ เ ป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่ งยืน	 

โดยน�าระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า	 (TPMAP)	 มาใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการด�าเนินการ	 

โดยในเดือนเมษายน	 ๒๕๖๔	 ได้มีการมอบหมายให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู ้ว ่าราชการ	

กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์อ�านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด	 (ศจพ.จ.)	 ศูนย์อ�านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร	 (ศจพ.กทม.)	 ศูนย์อ�านวยการขจัดความยากจน 

และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ�าเภอ	 (ศจพ.อ.)	 ศูนย์อ�านวยการ 

ขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต	 (ศจพ.ข.)	 

และทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่	 พร้อมทั้งเตรียมวางแผนการด�าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ด้วยระบบ	TPMAP	ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

๒.	 ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

	 ๒.๑	 ภาพรวม/บทน�า

	 	 ๒.๑.๑	 ที่มา	ความส�าคัญ	และเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 การปฏิรูปประเทศ	 ตามบทบัญญัติ ท่ีได ้ก�าหนดไว ้ในหมวด	 ๑๖	 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยถือเป็นกลไกส�าคัญให้เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญและจ�าเป็นให้สามารถ 

ขบัเคลือ่นประเทศไปได้อย่างมัน่คง	มัง่ค่ัง	ยัง่ยนื	ให้สมัฤทธิผ์ลอย่างแท้จรงิ	ท�าให้ประเทศไทยเปลีย่นแปลงไปสู่สิง่ทีด่ขีึน้ 

โดยหลักการของการปฏิรูป	 คือ	 การปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด 

ความเหมาะสมหรือสมควรกับบริบทและยุคสมัย	ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมายหลักไว้	๓	ประการ	ได้แก่	๑)	ประเทศชาต ิ

มีความสงบเรียบร้อย	 มีความสามัคคีปรองดอง	 มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

และมคีวามสมดลุระหว่างการพฒันาด้านวตัถกุบัการพฒันาด้านจติใจ	๒)	สงัคมมคีวามสงบสขุ	เป็นธรรม	และมโีอกาส 

อนัทดัเทยีมกนัเพ่ือขจดัความเหลือ่มล�า้	และ	๓)	ประชาชนมคีวามสขุ	มคีณุภาพชวีติทีด่	ีและมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศ 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	ซึง่ก�าหนดให้การด�าเนนิการปฏิรปูประเทศ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยก�าหนดให้เริ่มด�าเนินการ 

ปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน	 ๑	 ปีนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ	 โดยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังเจตนารมณ์ 

ของรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา	๕	ปี

	 	 	 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	บัญญัติให้ 

การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ	 และให้มีแผนการปฏิรูปประเทศ 

เพื่อใช้ในการก�าหนดกลไก	วิธีการ	และขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน	รวมทั้งผลอันพึงประสงค์

ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น	 ๆ	 ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ	 โดยหน่วยงานของรัฐ 

ทุกหน่วยมีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด 

ไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้จัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ

แต่ละด้านขึ้น	 โดยเมื่อวันที่	 ๖	 เมษายน	 ๒๕๖๑	 ได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศ	 จ�านวน	 ๑๑	 ด้าน	

ได้แก่	 ด้านการเมือง	 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	 ด้านกฎหมาย	 ด้านกระบวนการยุติธรรม	 ด้านเศรษฐกิจ	 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้านสาธารณสุข	 ด้านสื่อสารมวลชน	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านสังคม	 

ด้านพลงังาน	และด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ	นอกจากนี	้ยงัมแีผนการปฏิรปูประเทศ 



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

ด้านกระบวนการยุติธรรม	 (ต�ารวจ)	 ซึ่งจัดท�าตามรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๒๕๘	 ง.	 ด้านกระบวนการยุติธรรม	 

เพือ่ด�าเนนิการแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะ	และแผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา	ซึง่จดัท�าขึน้โดยคณะกรรมการอสิระ 

เพื่อการปฏิรูปการศึกษา	และได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๖๒	

	 	 	 การด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์

จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	ด้านการเมืองมุ่งหวัง

ให้ประเทศมีเสถียรภาพและมั่นคงภายใต้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานภายใต้การเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล

ของทุกภาคส่วน	 ด้านกฎหมายมุ่งหวังให้มีกฎหมายที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิต	 ด้านกระบวนการยุติธรรมมุ่งหวัง 

ให้ประชาชนได้รบัความยตุธิรรมอย่างเท่าเทียม	ไม่เลือกปฏบิติั	และเข้าถึงได้โดยง่าย	ด้านเศรษฐกิจมุง่หวงัให้เศรษฐกจิไทย 

มีความสามารถในการแข่งขัน	 มีการขยายตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน	 และด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

มุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	 ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยงาน 

ของรัฐท่ีจะต้องด�าเนินงานตามแผน	 ขั้นตอน	 และวิธีการด�าเนินการของกิจกรรมตามเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

ทีก่�าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศแต่ละด้าน	เพือ่ให้บรรลผุลสมัฤทธิด์งัเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญฯ	 

ที่มุ ่งหวังให้	 “ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย	 สังคมเป็นธรรม	 ประชาชนมีความสุข	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี		

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ”	

	 	 ๒.๑.๒	 การแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติ

	 	 	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด�าเนินการจะต้องมีการแปลงแผน	 ขั้นตอน	 

และวิธีการด�าเนินการปฏิรูปตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง	 ๆ	 ไปสู่การก�าหนดแผนงาน/ 

โครงการเพื่อด�าเนินการภายในกรอบระยะเวลาของขั้นตอนและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ	 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ	 โดยอาจด�าเนินการในลักษณะแผนงาน/โครงการ	

หรือกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง	ๆ	หรืออาจเป็นการก�าหนดมาตรการ	การปรับปรุงกฎระเบียบ	

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการด�าเนนิงานขององค์กร	การปรับปรงุขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	ซึง่อาจไม่ต้องใช้วงเงนิ	

จากแหล่งเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินใด	 รวมถึงการท�างานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน	 เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิ 

ที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในปี	๒๕๖๕	เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน

	 	 ๒.๑.๓	 การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัท่ี	๓	ธนัวาคม	๒๕๖๒	เหน็ชอบให้มกีารปรบัปรงุแผนการปฏริปูประเทศ 

ให ้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 และมติคณะรัฐมนตรีที่ เ ก่ียวข ้อง	 

โดยก�าหนดประเด็นในการปรับปรุงไว้	๖	ประเด็น	ได้แก่	๑)	การก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน 

สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ๒)	 การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 

และคดัเลอืกเฉพาะกจิกรรมปฏิรูปประเทศทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมนียัส�าคัญ	(Big	Rock) 

๓)	การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความส�าคัญ	รวมทั้งจัดล�าดับ

ความส�าคัญของการเสนอกฎหมาย	 ๔)	 การทบทวนข้อเสนอในการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่	๒	มกราคม	๒๕๖๒	๕)	ปรับปรุงชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	โดยให้ระบุหน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/รองที่ชัดเจน	 และ	 ๖)	 ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน	 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่	 ๘	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 เห็นชอบ	 (ร่าง)	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 

และได้มีการประกาศบังคับใช้แผนดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(64)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 ๒.๒	 ผลการประเมินการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง	๑๓	ด้าน	(ณ	เดือนธันวาคม	๒๕๖๓)

	 	 ๒.๒.๑	 ด้านการเมือง

	 	 	 เป้าหมาย	 เพ่ือการธ�ารงไว้ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมขุ	เป็นการปกครองทีม่คีวามมัน่คง	มคีวามชอบธรรม	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ก่อให้เกดิประโยชน์สขุ 

แก่ประเทศชาติ	 บ้านเมืองและประชาชน	 สร้างการมีส่วนร่วม	 รู้จักยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างกัน	 พรรคการเมือง

ด�าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน	 ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน	 

และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี

   สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏิรูป	 รวม	 ๕	 เรื่อง	 โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 

จ�านวน	๑	เรือ่ง	เรือ่งและประเด็นปฏริปูทีอ่ยูใ่นระดับยังคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย	จ�านวน	๓	เรือ่ง	และเรือ่ง 

และประเดน็ปฏริปูทีอ่ยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๑	เรือ่ง	โดยทัง้	๕	เรือ่งมีสถานะการบรรลเุป้าหมาย 

เทียบเท่ากับปี	๒๕๖๒	

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	 ด้านการเมือง

ได้ก�าหนดให้จัดท�ากฎหมายหรือปรับปรุง	 จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	พ.ศ.	....	ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

	 	 ๒.๒.๒	 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

	 	 	 เป้าหมาย	เพ่ือให้องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกัน	กะทัดรัดแต่แข็งแรง	บูรณาการ 

ความร่วมมือของทกุภาคส่วนในการท�างานเพือ่ประชาชนเชงิพืน้ทีเ่ป็นหลกั	จดัระบบบรหิารและบรกิารให้เป็นดจิทิลั	

จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง	มีคุณธรรมและจริยธรรม	และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏริปู	รวม	๖	เรือ่ง	โดยมเีรือ่งและประเดน็ปฏริปูทีอ่ยูใ่นระดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๕	เร่ือง 

และเร่ืองและประเดน็ปฏริปูทีย่งัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๑	เรือ่ง	ทัง้นี	้มเีรือ่งและประเด็นปฏริปู 

ที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายปรับลดลง	 คือ	 (๐๒๐๔)	 ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 

พร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ	 ซึ่งจากเดิมที่มีสถานะใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 ปรับลดมาเป็นยังคงม ี

ความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย	ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านการเมือง

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย								ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย											ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย										บรรลุเป้าหมาย

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓
เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

๓ ๑
๕

๓ ๑

อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย จ�านวน 1 เร่ือง 

ได้แก่

(0102) กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
 โดยสนัตวิิธีและการรูร้กัสามคัคีของสังคมไทย

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 1 เรื่อง 

ได้แก่

(0101)  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
 และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ยงัคงมคีวามเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 3 เรือ่ง  

ได้แก่

(0103) การกระจายอ�านาจ การปกครองส่วนท้องถ่ิน
 และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม
(0104)  การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
 เพื่อการปฏิรูปประเทศ
(0105)  การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย



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

	 	 	 ในส่วนของการจดัท�าหรอืปรบัปรงุกฎหมายภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ	ด้านการบรหิาร 

ราชการแผ่นดินได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๕	 ฉบับ	 โดยมีกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ	 

จ�านวน	๓	ฉบับ	ได้แก่	พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑	พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

และมีกฎหมายที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการ	 คือ	 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต	 พ.ศ.	 ....	 

และกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ

	 	 ๒.๒.๓	 ด้านกฎหมาย

	 	 	 เป้าหมาย	เพื่อให้มีกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม	สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	เพื่อเป็นเครื่องมือ

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	โดยไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน	และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	

ประชาชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการจดัท�ากฎหมายอย่างเหมาะสม	มคีวามรูค้วามเข้าใจ	และสามารถเข้าถงึกฎหมาย

ได้โดยง่าย	และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปู	รวม	๑๐	เรือ่ง	โดยมเีรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ีบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๒	เรือ่ง	เรือ่งและประเดน็ปฏริปู 

ที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	๔	 เรื่อง	 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ีอยู่ในระดับยังคงมีความเส่ียง 

ในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๓	เรือ่ง	และเรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ีอยูใ่นข้ันวกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๑	เรือ่ง 

ทั้งน้ี	 มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีข้ึน	 จ�านวน	 ๕	 เรื่อง	 เช่น	 (๐๓๐๒)	 ยกเลิกหรือ

ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย	และเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน	และ	 (๐๓๐๓)	 

มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม	 โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

ที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง	 คือ	 (๐๓๑๐)	 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		

ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖3
เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

๖
๖

1 ๕

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 1 เรื่อง ได้แก่

(0204)  ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน 
 ยุทธศาสตร์ชาติ

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่

(0201) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน

(0202)  ระบบข้อมลูภาครฐัมมีาตรฐาน ทนัสมยั และเชือ่มโยงกนัก้าวสูร่ฐับาลดิจทัิล

(0203)  โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง

(0205)  ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในภาครัฐ

(0206)  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต

 ทุกขั้นตอน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(66)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านกฎหมาย 

ได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๒๑	 ฉบับ	 โดยมีกฎหมายท่ีจัดท�าแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๑๓	 ฉบับ	 

เช่น	 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม	 

พ.ศ.	๒๕๖๓	และพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๔	และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	

จ�านวน	๘	 ฉบับ	 เช่น	 ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท�าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

และร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย 

	 	 ๒.๒.๔	 ด้านกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 เป้าหมาย	 เพื่ออ�านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	 แล้วเสร็จ 

ตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดและเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค	 และบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	 

และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปู	รวม	๑๐	เรือ่ง	โดยมเีร่ืองและประเดน็ปฏริปูท่ีอยูร่ะดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๓	เรือ่ง 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๗	 เรื่อง	 ทั้งนี้	 มีเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปูทีม่สีถานะการบรรลเุป้าหมายดขีึน้	จ�านวน	๒	เรือ่ง	ได้แก่	(๐๔๐๕)	การพฒันากลไกการบงัคบัการ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	ซึ่งปรับสถานะดีขึ้นจากปี	๒๕๖๒	ที่อยู่ในขั้นวิกฤต	และ	(๐๔๑๐)	 

การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศที่ปรับสถานะ 

เป็นใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านกฏหมาย

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

3 2 4 1
๑๐

๑ ๓ 24

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 
จ�านวน 1 เรื่อง ได้แก่

(0308) ปฏิรูปการเรียนการสอน
  และการศึกษาอบรม
  วิชากฎหมาย เพื่อพัฒนา
  นักกฎหมายให้เป็น
  ผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี

ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย 
จ�านวน 3 เรื่อง เช่น

(0302) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
 ที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรค
 ต่อการด�ารงชีวิตและการ
 ประกอบอาชีพของประชาชน
(0304)  มีกลไกให้มีการตรากฎหมาย
 เพื่อเพิ่มความสามารถ
 ในการแข่งขันของประเทศ

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย
จ�านวน 4 เรื่อง เช่น

(0306) มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 ในการจัดท�าและเสนอ
 ร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญ 
 และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
 ประชาชนในการจัดท�า
 และเสนอร่างกฎหมาย 
 รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ 
 ทางกฎหมายแก่ประชาชน

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่

(0301) มีกลไกให้การออกกฎหมายที่ดี
 และเท่าทีจ่�าเป็น รวมทัง้มกีลไก
 ในการทบทวนกฎหมาย
 ที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
 เพือ่ให้สอดคล้องกับมาตรา 77 
 ของรัฐธรรมนูญฯ
(0305)  พัฒนากระบวนการจัดท�าและ
 ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้
 รวดเรว็ รอบคอบและสอดคล้อง
 กบัเงือ่นเวลาในการตรากฎหมาย
 ตามรัฐธรรมนูญฯ



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

	 	 	 ในส่วนของการจดัท�าหรอืปรบัปรงุกฎหมายภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ	ด้านกระบวนการ

ยุติธรรมได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	จ�านวน	๔๑	ฉบับ	โดยมีกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ	จ�านวน	๕	ฉบับ	

ได้แก่	พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๖๒	

พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต�ารวจศาล	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	 (ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๖๒	และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่าง 

การด�าเนินการ	เช่น	ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	....	

	 	 ๒.๒.๕	 ด้านเศรษฐกิจ

	 	 	 เป้าหมาย	มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทย	“แข่งขันได้	กระจายประโยชน์สู่ประชาชน	เติบโตยั่งยืน”	

โดยมีผลิตภาพสูงขึ้น	 มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น	 รวมทั้งมีการเติบโตอย่างครอบคลุม 

ทั่วทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน	และสถาบันเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปู	รวม	๕๕	เรือ่ง	โดยมเีรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ีบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๘	เรือ่ง	เรือ่งและประเดน็ปฏริปู 

ที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	จ�านวน	๒๑	เรื่อง	เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยง 

ในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๒๒	 เร่ือง	 และเร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ในขั้นวิกฤต	 จ�านวน	 ๔	 เร่ือง	 

ทั้งน้ี	 มีเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ีมีสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง	 จ�านวน	 ๕	 เรื่อง	 ได้แก่	 (๐๕๑๘)	 Regional	 

Integration	 Committee:	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค	 (๐๕๒๓)	 ขจัดอุปสรรค 

ด้านการเคลือ่นย้ายคน	(๐๕๒๙)	การปฏริปูกรมทรพัย์สนิทางปัญญา	(๐๕๔๘)	ระบบภาษ	ี(๐๕๕๔)	การปฏริปูสถาบนั

ทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	(SMEs)	และมีเรื่องและประเด็นอื่นมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้น	 จ�านวน	 ๑๒	 เรื่อง	 เช่น	 (๐๕๑๑)	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์-อุดมศึกษา	 (สนับสนุน)	

(๐๕๔๒)	 การจัดตั้งส�านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหล่ือมล�้า	 ในขณะที่เรื่องและประเด็นอื่น

มีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒	

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านกระบวนการยุติธรรม

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

71 2
๑๐

7 3

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 7 เรื่อง เช่น

(0401)  การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
 ยตุธิรรมทีช่ดัเจนเพือ่ให้ประชาชนได้รบัความยตุธิรรมโดยไม่ล่าช้า
(0403)  การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 เพื่อลดความเหลื่อมล�้า
(0404)  การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม
 เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่

(0402)  การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
 เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(0407)  การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
(0410)  การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(68)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านเศรษฐกิจ 

ได้ก�าหนดให้จดัท�ากฎหมายหรอืปรบัปรงุกฎหมาย	จ�านวน	๓๕	ฉบบั	โดยมกีฎหมายทีจ่ดัท�าแล้วเสรจ็	จ�านวน	๘	ฉบบั	

เช่น	พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน	พ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	

และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 ๒.๒.๖	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 เป้าหมาย	เพือ่ให้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้รบัการรักษา	ฟ้ืนฟ	ูท�าให้เกิดความยัง่ยนื 

เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ	ทั้งทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ ์

และการใช้ประโยชน์	ทัง้ทรพัยากรทางบก	ทรพัยากรทางน�า้	ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	ความหลากหลายทางชวีภาพ 

สิ่งแวดล้อม	และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปู	รวม	๓๖	เรือ่ง	โดยมเีรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ีบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๑	เรือ่ง	เรือ่งและประเดน็ปฏริปู 

ที่อยู ่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๑๕	 เร่ือง	 เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ในระดับยังคงมี 

ความเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย	จ�านวน	๑๖	เรือ่ง	และเรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ีอยูใ่นข้ันวกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย 

จ�านวน	๔	เรื่อง	ทั้งนี	้มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น	จ�านวน	๖	เรื่อง	เช่น	(๐๖๐๒)	

การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน�้า	 (๐๖๐๘)	 การปรับสมดุลโครงสร้าง

องค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	และ	(๐๖๑๒)	การบริหารจัดการการประมงทะเล	ในขณะที่เรื่อง

และประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านเศรษฐกิจ

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

2 30 18 5
๕๕

4 22 21

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 
จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่

(0518) Regional Integration Committee:
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
 ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
(0520)  พัฒนาเมืองหลัก/
 เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
(0523)  ขจัดอุปสรรคด้าน
 การเคลื่อนย้ายคน
(0553)  การปฏรูิปสถาบนัด้านการส่งเสรมิ 
 ผลิตภาพ การมาตรฐาน
 และนวัตกรรม

ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย 
จ�านวน 22 เรื่อง เช่น

(0502) อุตสาหกรรมการเกษตร
(0519) Clusters and Hubs:
 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(0534) ส่งเสริม Smart farmer
 และ Precision farming
(0542) การจัดตั้งส�านักงานบูรณาการ
 การแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้

ใกล ้ เคียงในการบรรลุเป ้าหมาย
จ�านวน 21 เรื่อง เช่น

(0511) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 -อุดมศึกษา (สนับสนุน)
(0527)  Connectivity: 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระดับภูมิภาค
(0532) การสร้างและใช้ Big Data 
 ภาคเกษตร
(0547) การบริหารจัดเก็บภาษี

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 8 เรื่อง เช่น

(0514) การเพิ่มระดับการแข่งขัน
 ทางธุรกิจ-หน่วยงานดูแล
 ควบคุมด้านกฎหมาย
 ด้านการแข่งขันทางการค้า 
 และตลาดเสรี (สนับสนุน)
(0516)  การเพิ่มระดับการแข่งขัน
 ทางธุรกิจ-วิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดย่อม (สนับสนุน)
(0529) การปฏิรูปกรมทรัพย์สิน
 ทางปัญญา



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

	 	 	 ในส่วนของการจัดท� าหรือปรับปรุ งกฎหมายภายใต ้แผนการปฏิรูปประเทศ		

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก�าหนดให้จัดท�ากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๓๕	 ฉบับ	 

โดยมกีฎหมายทีจ่ดัท�าแล้วเสรจ็	จ�านวน	๑๓	ฉบบั	เช่น	พระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	๒๕๖๒	และพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	๒๕๖๒	และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	จ�านวน	๒๒	ฉบับ	เช่น	กฎหมายว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ	 และกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

  ๒.๒.๗	 ด้านสาธารณสุข

	 	 	 เป้าหมาย	เพือ่ให้ประชาชนทกุภาคส่วนมคีวามรอบรูด้้านสขุภาพ	มส่ีวนร่วมในการวางระบบ 

ในการดูแลสุขภาพ	 สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ�าเป็นได้อย่างเสมอภาค	 และอยู ่ในสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏิรูป	 รวม	 ๑๐	 เรื่อง	 โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 

จ�านวน	 ๖	 เรื่อง	 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ีอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๒	 เรื่อง	 

และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย	จ�านวน	๒	เรื่อง	ทั้งนี้	มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

ที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น	 จ�านวน	๕	 เรื่อง	 ได้แก่	 (๐๗๐๒)	 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ	

(๐๗๐๕)	 การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ	 (๐๗๐๖)	 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	 (๐๗๐๗)	 

การสร้างเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค	และ	(๐๗๐๘)	ความรอบรูด้้านสขุภาพ	ในขณะทีเ่รือ่งและประเดน็ปฏริปูอืน่ 

มีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

19 1๒
3๖

16 115

อ ยูใ่ น ขัน้ วิก ฤ ต ใ น ก า ร บ ร ร ลเุป้าหมาย 

จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่

(0601) ทรัพยากรทางบก
(0609) การบรหิารจัดการขยะในทะเล
 และชายฝั่ง
(0614)  การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
 จากทรัพยากรทางทะเล
 และชายฝั่งตามแนวคิด
 การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
(0621) ปฏิรูประบบการวิจัย
 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย 

จ�านวน 16 เรื่อง เช่น

(0603)  การบริหารเชิงพื้นที่

(0611)  การบริหารจัดการมลพิษ

 ในทะเลและชายฝั่ง

(0633) ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

จ�านวน 15 เรื่อง เช่น

(0605)  ระบบขยายผลแบบอย่าง

 ความส�าเร็จ

(0620)  ปฏริปูกลไกด้านความหลากหลาย

 ทางชีวภาพทั้งระดับชาติ

 และพื้นที่

(0631)  ปฏรูิประบบการบรหิารจดัการ

 เขตควบคุมมลพิษ

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 1 เรื่อง ได้แก่

(0608)  การปรบัสมดุลโครงสร้างองค์กร

 ในการรักษาผลประโยชน์

 ของชาติทางทะเล



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(70)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรบัปรงุกฎหมายภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ	ด้านสาธารณสขุ

ได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๑๔	 ฉบับ	 โดยมีกฎหมายท่ีจัดท�าแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๑	 ฉบับ	 

คือ	 พระราชบัญญัติระบบบริการปฐมภูมิ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และมีกฎหมายที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการ	 เช่น	 

กฎหมายว่าด้วยการจัดหลักประกันสุขภาพและแหล่งเงินส�าหรับคนต่างชาติและกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อจัดตั้งกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต	

	 	 ๒.๒.๘	 ด้านสื่อสารมวลชน	เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 เป้าหมาย	 เพ่ือมุ ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที่ของสื่อ 

บนความรับผิดชอบกับการก�ากับที่มีความชอบธรรม	 และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ	 

ด�ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก	 การรับรู้ของประชาชน	 ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพ

ของประชาชน	ตามแนวทางของประชาธปิไตย	และมุง่เน้นให้สือ่เป็นโรงเรยีนของสงัคมในการให้ความรูแ้ก่ประชาชน	

ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ	และปลูกฝังทัศนคติที่ดี

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏิรปู	รวม	๖	เร่ือง	โดยมเีร่ืองและประเดน็ปฏริปูท่ีอยูร่ะดบัใกล้เคียงในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๔	เร่ือง 

และเรือ่งและประเดน็ปฏริปูทีอ่ยูใ่นระดบัยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๒	เรือ่ง	ท้ังนี	้มเีรือ่งและประเดน็ 

ปฏิรูปทีมี่สถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึน้	จ�านวน	๔	เรือ่ง	ได้แก่	(๐๘๐๒)	แนวทางการส่งเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐาน

วิชาชีพสื่อ	(๐๘๐๓)	การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ	(๐๘๐๕)	การปฏิรูป

การบริหารจดัการความปลอดภยัไซเบอร์/กจิการอวกาศ	และระบบเคร่ืองมอืด้านการสือ่สารมวลชนและโทรคมนาคม

เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	 และประโยชน์สาธารณะ	 และ	 (๐๘๐๖)	 การปฏิรูประบบ 

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านสาธารณสุข

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

4 4 2
๑๐

2 2 6

อยู่ในขัน้วกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย จ�านวน 2 เรือ่ง 
ได้แก่

(0701) ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ

(0703)  ก�าลังคนด้านสุขภาพ

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 6 เรื่อง
ได้แก่

(0702)  ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ
(0704)  ระบบบริการปฐมภูมิ
(0705)  การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทย
 เพื่อเศรษฐกิจ
(0706)  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(0708)  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(0710)  ระบบหลักประกันสุขภาพ

ยังคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย จ�านวน 2 เรือ่ง 
ได้แก่

(0707)  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

(0709)  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 



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

	 	 	 ในส่วนของการจดัท�าหรือปรบัปรงุกฎหมายภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ	ด้านสือ่สารมวลชน	

เทคโนโลยสีารสนเทศ	ได้ก�าหนดให้จดัท�ากฎหมายหรอืปรับปรงุกฎหมาย	จ�านวน	๗	ฉบับ	โดยมกีฎหมายท่ีจดัท�าแล้วเสรจ็ 

จ�านวน	๒	ฉบบั	ได้แก่	พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	๒๕๖๒	และพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	๒๕๖๒	และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	จ�านวน	๕	ฉบับ	เช่น	ร่างพระราชบัญญัต ิ

ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	 พ.ศ.	 ....	 การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	และร่างพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการกระท�าผดิต่อเด็ก

โดยใช้สื่อออนไลน์	พ.ศ.	....

	 	 ๒.๒.๙	 ด้านสังคม

	 	 	 เป้าหมาย	 เพื่อให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด�ารงชีวิต 

อย่างมคีณุภาพ	สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก	ภาครฐัมข้ีอมลูและสารสนเทศด้านสงัคมทีบ่รูณาการ

ทกุหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้	ชุมชนและท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง	โดยสามารถจดัการกนัเอง 

และท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ได้	และคนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏริปู	รวม	๕	เรือ่ง	โดยทัง้	๕	เรือ่ง	มสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย 

ทั้งนี้	 มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น	 คือ	 (๐๙๐๓)	 การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ 

ด้านสังคม	ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านสื่อสารมวลชน	เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านสังคม

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป
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2

4

๖

๕

2 4

5

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

(0803)   การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(0806)   การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

(0801)   การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
(0802)   แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
(0804)   การปฏิรูปแนวทางการก�ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
(0805)   การปฏริปูการบรหิารจัดการความปลอดภยัไซเบอร์/กจิการอวกาศ 
  และระบบเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม
  เครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

(0901)  การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม 
(0902)  กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
(0903)  การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 
(0904)  ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
(0905)  การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

2



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(72)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	 ด้านสังคม 

ได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๒๒	 ฉบับ	 โดยมีกฎหมายท่ีจัดท�าแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๘	 ฉบับ	 

ได้แก่	 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	ประกาศกระทรวงแรงงาน	 เรื่อง	 ขอความร่วมมือ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท�า	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บรโิภค	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบัญญัต ิ

การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๖๒	กฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน	พ.ศ.	๒๕๖๑	 

พระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๘)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

และพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๒	และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	เช่น	ร่างระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม 

วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	พ.ศ.	....		

	 	 ๒.๒.๑๐	 ด้านพลังงาน

	 	 	 เป้าหมาย	 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ 

ของประชาชน	ส่งเสริมด้านเทคโนโลยแีละการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการด้านพลงังาน	มธีรรมาภบิาล 

มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน	และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปู	รวม	๑๗	เรือ่ง	โดยมเีรือ่งและประเดน็ปฏริปูทีบ่รรลคุ่าเป้าหมาย	จ�านวน	๕	เรือ่ง	เรือ่งและประเดน็ปฏริปู 

ที่อยู ่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๗	 เรื่อง	 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ในระดับยังคงมี 

ความเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๓	เรือ่ง	และเรือ่งและประเดน็ปฏริปูทีอ่ยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย 

จ�านวน	 ๒	 เรื่อง	 ทั้งน้ี	 มีเร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายแล้วเพิ่มขึ้น	 จ�านวน	 ๕	 เรื่อง	 

ได้แก่	 (๑๐๐๓)	 ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน	 (๑๐๑๐)	 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรค 

ในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า	 (๑๐๑๔)	การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน	 

(๑๐๑๕)	 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน	 (ESCO)	 ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ	 และ	 (๑๐๑๖)	 การส่งเสริม 

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย	ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านพลังงาน

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

4 5 4 4
๑7

2 3 57

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก ่

(1006)  ปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
 กิจการไฟฟ้า 
(1011) การส่งเสริมการติดตั้ง
 โซลาร์รูฟอย่างเสรี

ยงัคงมีความเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย 

จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก ่

(1005) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า 
 เพื่อเพิ่มการแข่งขัน
 (1016)  การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
 ในประเทศไทย 
(1017) การส่งเสริมเทคโนโลยี
 ระบบการกักเก็บพลังงาน

ใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมายจ�านวน 
7 เรื่อง ได้แก ่

(1001)  การปฏรูิปองค์กรด้านพลังงาน 
(1002)  การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
 พลังงานแห่งชาติ 
(1003)  ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาล
 ในทุกภาคส่วน 
(1004)  โครงสร้างแผนพัฒนา
 ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
(1008)  การพฒันาปิโตรเคมรีะยะที ่4 
(1010) แนวทางส่งเสรมิและขจดัอปุสรรค 
 ในการน�าขยะมูลฝอย
 ไปเป็นเช้ือเพลิง เพือ่ผลติไฟฟ้า 
(1015)  การใช้มาตรการบรษิทัจัดการ
 พลังงาน (ESCO) 
 ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

(1007)  การพัฒนาอุตสาหกรรม
 ก๊าซ ธรรมชาติ 
(1009) ปฏิรูประบบบริหารจัดการ 
 เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว 
 ส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(1012) ปฏริปูโครงสร้างการใช้พลงังาน 
 ภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี 
(1013)  การส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 พลังงานและการใช้พลังงาน 
 อย่างคุม้ค่า ในกลุ่มอตุสาหกรรม 
(1014)  การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์ 
 มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน



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

	 	 	 การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านพลังงานได้ก�าหนดให ้

จัดท�ากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๑๖	 ฉบับ	 โดยมีกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๒	 ฉบับ	 

ได้แก่	พระราชบญัญติัส่งเสรมิวิสาหกจิเพือ่สงัคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	และกฎกระทรวงก�าหนดประเภท	หรอืขนาดของอาคาร 

และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 นอกจากนี้	 

ได้มกีารก�าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนัระหว่างหน่วยนโยบาย	ก�ากบั	และปฏบิตัขิองกระทรวงพลงังาน	(Code	of	Conduct) 

เพื่อก�าหนดขอบเขตภารกิจให้มีความชัดเจน	สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 	 ๒.๒.๑๑	 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

	 	 	 เป้าหมาย	เพ่ือให้เกดิความโปร่งใส	ปราศจากการทจุรติและประพฤตมิชิอบในหน่วยงานภาครัฐ 

ผ่านการปลูกและปลุกจิตส�านึกของคนในชาติให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏบัิตหิน้าทีแ่ละการด�าเนนิชวีติ	มุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและภาคเีครอืข่าย 

ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ	และมีการปราบปรามด้วยความรวดเร็ว	เด็ดขาด	และเป็นธรรม

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏิรูป	 รวม	 ๖	 เรื่อง	 โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 

จ�านวน	๔	เรื่อง	และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย	จ�านวน	๒	เรื่อง	 

ทั้งนี้	 เป็นเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้เป้าหมายดีขึ้น	จ�านวน	๕	เรื่อง	ได้แก่	 (๑๑๐๒)	ประเด็นปฏิรูป 

ด้านการป้องปราม	(๑)	(๑๑๐๓)	ประเด็นปฏริปูด้านการป้องปราม	(๒)	(๑๑๐๔)	ประเดน็ปฏริปูด้านการปราบปราม	(๑) 

(๑๑๐๕)	ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม	(๒)	และ	(๑๑๐๖)	ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ	ส�าหรับเรื่อง	

(๑๑๐๑)	ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง	มีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

	 	 	 ในส่วนของการจดัท�าหรอืปรบัปรงุกฎหมายภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ	ด้านการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบได้ก�าหนดให้จดัท�าหรอืปรบัปรุงกฎหมาย	จ�านวน	๒๕	ฉบบั	โดยมกีฎหมาย 

ที่จัดท�าแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๑	 ฉบับ	 ได้แก่	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง	 การรับเงิน 

การจ่ายเงิน	 การเก็บรักษาเงินและการน�าเงินส่งคลัง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ 

เช่น	 การปรับปรุงระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....	การปรับปรงุระเบยีบ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

1
๖

2 4

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

(1102)  ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม (1)

(1103)  ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม (2)

อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

(1101)  ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง

(1104)  ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (1) 

(1105)  ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (2) 

(1106)  ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ

4 1



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(74)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 การปรับปรุงพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 กฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล 

หรอืข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรฐัและกฎหมายการพยายามกระท�าความผดิ	การเตรยีมการ 

กระท�าความผิดฐานทุจริต	(Conspiracy	Theory)	เป็นความผิดทางอาญา

	 	 ๒.๒.๑๒	 ด้านการศึกษา

	 	 	 เป้าหมาย	 เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา	 ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	 

มุง่ความเป็นเลิศและสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและปรบัปรงุระบบการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ

ในการใช้ทรพัยากร	เพิม่ความคล่องตัวในการรองรบัความหลากหลายของการจดัการศกึษาและสร้างเสรมิธรรมาภบิาล

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏิรูป	 รวม	 ๗	 เรื่อง	 โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 

จ�านวน	 ๓	 เรื่อง	 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๔	 เรื่อง	 

โดยทั้ง	๗	เรื่อง	มีสถานะการบรรลุเป้าหมายเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านการศึกษา	 

ได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	จ�านวน	๗	ฉบับ	 โดยมีกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ	จ�านวน	๔	ฉบับ	 ได้แก่	 

พระราชบญัญัตกิารพฒันาเดก็ปฐมวัย	พ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบญัญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา	พ.ศ.	๒๕๖๑	 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และมีกฎหมาย 

ทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนินการ	คือ	กฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาต	ิกฎหมายว่าด้วยการศกึษาภาคบังคับ	และกฎหมาย

ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ

	 	 ๒.๒.๑๓	 ด้านวัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 เป้าหมาย	ประกอบด้วย	 ๑)	 ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม	๒)	 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ฐานวัฒนธรรม	 ๓)	 ประชาชนออกก�าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ	 รวมถึงมีความรอบรู ้ด้านสุขภาพ	 

เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง	 และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ	 และ	 ๔)	 ก�าลังคนของประเทศมีทักษะท่ีเอื้อต่อ 

การสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านการศึกษา

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป
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ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

(1201) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรวมของประเทศ  

 โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมาย 

 ล�าดับรอง 

(1205)  การปฏรูิปการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลง

 ในศตวรรษที่ 21 

(1206)  การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 

 เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

 และยกระดับคุณภาพของการศึกษา 

(1207)  การปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยการพลกิโฉมด้วยระบบดจิทิลั

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

(1202)  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

(1203)  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

(1204)  การปฏิรูปกลไกลและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนา

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

   ความก้าวหน้าการปฏริปูประเทศด้านวฒันธรรม	กฬีา	แรงงาน	และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์	

		 	 	 (๑)	 ด้านวัฒนธรรม	 โดยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย	 และมีการติดตาม 

โครงการทีส่�าคัญ	เช่น	โครงการสมชัชาคณุธรรม	โครงการสือ่สร้างสรรค์ด้านคณุธรรมอวอร์ด	โดยคาดว่าการด�าเนนิงาน 

จะเป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้	 การพัฒนาการเรียนรู ้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ  

มีโครงการที่ส�าคัญ	 เช่น	 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีด้านศาสนา	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	ซึ่งกรมศิลปากร 

ได้มีการจัดท�า	QR/AR	ในโบราณวัตถุไปแล้ว	๑,๙๒๘	รายการ	โบราณสถาน	๓๘๓	รายการ	รวมถึงมีระบบบริหาร

ทรพัยากรเอกสารโบราณและจารึกในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์	ตลอดจนจะมกีารพัฒนาระบบ	d	Library	ห้องสมดุ	digital 

ของ	๑๒	ห้องสมุดแห่งชาติทั่วประเทศต่อไป	

	 	 	 (๒)	 ด้านกีฬา	มคีวามคบืหน้าของโครงการถนนกฬีา	ซึง่จะได้มกีารด�าเนนิงานในพืน้ทีน่�าร่อง 

๒๕	จังหวัด	โดยพื้นที่น�าร่องที่ได้มีการด�าเนินการแล้ว	คือ	โครงการถนนกีฬา	จังหวัดภูเก็ต	(Phuket	Sports	Roads)	

ในบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน	จังหวัดภูเก็ต	

	 	 	 (๓)	 ด้านแรงงาน	 อยู ่ระหว่างการด�าเนินโครงการ	 Big	 Rock	 การพัฒนาระบบ 

การบริหารก�าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ	และจัดท�าระบบ	 E-Workforce	 Ecosystem	 โดยจะมีการท�า	 

Sandbox	 จากข้อมูลรายบุคคลของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	

จ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	ราย	ทั้งในเรื่อง	Skill	Analytic/Job	Guidance/Training	Requirement	ที่จะสามารถน�าไปสู่ 

การเชือ่มโยงกบัระบบการหางานท�า	(Job	Matching)	ของกรมการจดัหางาน	รวมถงึเช่ือมโยงกบัส�านกังานประกนัสงัคม 

เพื่อตรวจสอบสถานะการเป็นผู้ประกันตน

	 	 	 (๔)	 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เช่น	 การพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากร	

ทางการศึกษา	 พัฒนากรอบแนวคิดเกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะส�าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัล	(Digital	Competency:	DC)	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ตั้งเป้าหมาย 

ในการวัดประเมินและพัฒนาสมรรถนะ	 DC	 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	 ประมาณ	 ๓๐๐,๐๐๐	 คน	 ท้ังนี้	 ในระยะต่อไปจะมีการจัดท�าประกาศ	 สพฐ.	 

ในการก�าหนดสมรรถนะดิจิทัลดังกล่าว	 เพ่ือให้หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา	 โรงเรียน	 และภาคเอกชนสามารถ 

น�าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม	 และการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ	 เริ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปลงสู่โรงเรียนต้นแบบ 

โดยน�าร่องที่โรงเรียนเมืองพัทยา	๑๑	เป็นที่แรก	

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านวัฒนธรรม 

กีฬา	 แรงงาน	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 มีข ้อเสนอปรับปรุงกฎหมาย	 ๑	 ฉบับ	 คือ	 ร ่างระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาก�าลังคน	พ.ศ.	....	

	 ๒.๓	 การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ

  ๒.๓.๑	 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่๘	ธนัวาคม	๒๕๖๓	เหน็ชอบแผนการปฏริปูประเทศ	(ฉบบัปรบัปรงุ) 

และแนวทางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(76)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

  ๒.๓.๒	 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่๑๘	พฤษภาคม	๒๕๖๔	รับทราบแผนขับเคลือ่นกจิกรรมปฏรูิปประเทศ 

ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	 (Big	 Rock)	 ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	 

(ฉบบัปรับปรุง)	และมอบหมายให้	สศช.	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเร่งด�าเนนิการตามแผนขับเคลือ่นกจิกรรม	Big	Rock	

อย่างเคร่งครัด	โดยให้ความส�าคญักบัการบรูณาการการด�าเนนิงานระหว่างหน่วยงานในทกุระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ	

ไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน	 ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดในการปฏิรูปประเทศด้านต่าง	ๆ	

เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนด	 ซึ่งแผนขับเคลื่อนกิจกรรม	 Big	 Rock	 ประกอบด้วยโครงการ/การด�าเนินงาน	

จ�านวน	๖๒	กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	๘๘๑	โครงการ

  ๒.๓.๓	 การรายงานสรปุผลการด�าเนนิการแผนการปฏรูิปประเทศ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	คณะรฐัมนตรมีมีติ

เมื่อวันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	รับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว	และได้มีการน�าเสนอรายงานฯ	ต่อสภาผู้แทนราษฎร 

เมือ่วนัที	่๑	กรกฎาคม	๒๕๖๔	โดยสภาผูแ้ทนราษฎรได้มข้ีอเสนอแนะ	ดงันี	้๑)	ควรปรบัปรงุการท�างานของหน่วยงานรฐั 

โดยน�าเป้าหมายของแผนการปฏรูิปประเทศเป็นกรอบในการบรกิารสาธารณะ	และให้ความส�าคญักบัโครงการทีข่บัเคลือ่น 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ	 ๒)	 การด�าเนินการในเป้าหมายที่อยู ่ในขั้นวิกฤต	 โดยน�าบริบทของความขัดแย้ง 

ทางการเมือง	การร่วมกลุ่มธุรกิจระดับภูมิภาค	และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	มาพิจารณาปรับปรุง

การด�าเนินการ	๓)	ให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการสาธารณะ	๔)	ให้ความส�าคัญ 

กับการทบทวนและแก้ไขกฎหมาย	 ๕)	 ควรปรับปรุงการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างส่วนท้องถ่ิน 

และส่วนภูมิภาค	 โดยเฉพาะการมีฐานข้อมูลร่วมกัน	 และ	๖)	 ข้อเสนอแนะอื่น	 ๆ	 ต่อการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ	โดย	สศช.	จะน�าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปด�าเนินการต่อไป	ทั้งนี้	ในส่วนของการรายงาน

สรุปผลการด�าเนนิการตามแผนการปฏริปูประเทศ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	ต่อสมาชกิวฒิุสภา	จะด�าเนนิการเมือ่สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	คลี่คลาย

	 ๒.๔	 ประเด็นท้าทายและการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป	(Big	Rock)

	 	 ภาพรวมของประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	

ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้	สรปุได้ดังน้ี	๑)	การสร้างความรูค้วามเข้าใจถงึการด�าเนินการของหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ	

เนื่องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบบางคร้ังขาดความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรมปฏิรูป	 

ท�าให้การด�าเนินการยังคงขาดสาระส�าคัญที่แท้จริงและไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	

ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ	๒)	 ความชัดเจนของเป้าหมาย

และตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศ	 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนการปฏิรูปประเทศบางอย่างมีลักษณะ 

ที่เป็นนามธรรมและเชิงคุณภาพ	 ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุเป้าหมายและผลิตผลของการด�าเนินงาน 

ได้อย่างชัดเจน	 ๓)	 ความซ�้าซ้อนของแผนการปฏิรูปประเทศและภารกิจปกติของหน่วยงาน	 การด�าเนินการตามแผน 

การปฏิรูปประเทศบางกิจกรรมมีความคล้ายคลึงกับภารกิจปกติของหน่วยงาน	 ส่งผลให้หน่วยงานยึดการด�าเนินงาน 

ตามภารกิจปกติของตนเอง	 ซึ่งอาจท�าให้ขั้นตอนและวิธีการบางอย่างท่ีเป็นการปฏิรูปประเทศไม่สัมฤทธ์ิผล	 

ตลอดจนบางกจิกรรมเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน	ซึง่อาจไม่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนยัส�าคญั	 

และ	 ๔)	 ประเด็นการบูรณาการการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละ

กิจกรรมปฏิรูปเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน	 ส่งผลให้เกิดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 

เนื่องจากขาดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	 ขาดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักท่ีเป็นผู้ขับเคลื่อนและบูรณาการ 

กิจกรรมปฏรูิปกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	ให้บรรลเุป้าหมาย	ตลอดจนหน่วยงานผูร้บัผดิชอบบางหน่วยงานไม่สามารถด�าเนนิงาน 

ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปได้อันเนื่องมาจากภารกิจและหน้าที่ของตนเองไม่สอดคล้องกับกิจกรรมปฏิรูปนั้น	ๆ	



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

	 	 การด�าเนนิการระยะต่อไปนบัจากนี	้แผนการปฏริปูประเทศ	(ฉบับปรบัปรงุ)	จะเป็นกรอบในการด�าเนนิการ 

ที่ส�าคัญ	 โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมการด�าเนินการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	

ต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	 หรือกิจกรรม	 Big	 Rock	 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ตามเป้าประสงค์ที่คาดหวังภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมาย	 ซึ่งก�าหนดเวลาสิ้นสุดไว้ในปี	 ๒๕๖๕	 ท้ังนี้	 

ส�าหรับเรือ่งและประเดน็ปฏริปูอืน่	ๆ 	ของแผนการปฏริปูประเทศฉบบัเดมิทีไ่ม่ได้น�ามาก�าหนดเป็นกจิกรรม	Big	Rock	

เน่ืองจากเป็นภารกจิปกต	ิให้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบรับไปด�าเนนิการเพือ่ให้ได้ผลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ	และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	

	 	 การขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศสู ่การบรรลุเป ้าหมาย	 ตามแนวทางการขับเคลื่อน 

แผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี	 ๘	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 

ซ่ึงประกอบด้วย	 การด�าเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิมในลักษณะภารกิจปกติ	 โดยให้ด�าเนินการ 

คู่ขนานกับกิจกรรม	 Big	 Rock	 ส่ือสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม	 Big	 Rock	 เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้เกิด 

การน�าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง	 จัดท�าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ		

ที่แสดงรายการโครงการ/การด�าเนินงานต่าง	 ๆ	ที่สนับสนุนการด�าเนินงานตามกิจกรรม	Big	 Rock	และขับเคลื่อน	

ประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ	 โดยระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

เพ่ือสะท้อนภาพรวมของการด�าเนนิงานทีม่คีวามสอดคล้องเชือ่มโยงให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	และให้ความส�าคญั

กบัการจัดสรรงบประมาณเพือ่ใช้ในการด�าเนนิโครงการภายใต้กจิกรรม	Big	Rock	และตดิตามเร่งรดัการด�าเนนิงาน	

ตามแผนการปฏิรูปประเทศโดยมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 หน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลัก	 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และ	 สศช.	 ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายใน 

กรอบระยะเวลาที่ก�าหนด	 โดย	 สศช.	 ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท�าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม	 Big	 Rock	 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ของแต่ละขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม	 Big	 Rock	 โดยมีการระบุเป้าหมายความส�าเร็จ	 (Milestone:	 MS)	 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจน	 เพื่อให้เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ	 

(ฉบบัปรับปรงุ)	ไปสูก่ารปฏบัิตไิด้อย่างเป็นรปูธรรม	โดยแผนขบัเคลือ่นกจิกรรม	Big	Rock	ดงักล่าว	จะเป็นเครือ่งมอืส�าคัญ 

ในการติดตามเร่งรัดความคืบหน้าในการด�าเนินงานได้อย่างตรงจุด



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(78)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ



1รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน



นโยบายข้อ ๑
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน2



1รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

นโยบายข้อ

๑

การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์



นโยบายข้อ ๑
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน2

นโยบายข้อ ๑

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษตัรย์ิมคีวามส�าคญัยิง่ต่อประเทศและประชาชนชาวไทย รฐับาลถอืเป็นหน้าทีส่�าคญั 

ที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาล 

มีนโยบายด�าเนินการ ดังนี้

๑.๑	 สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 มาเป็นหลักส�าคัญในการบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชน  

และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน�ามาประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมท้ังเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑.๒	 ต่อยอดการด�าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน	

ตามแนวพระราชด�าริ	ให้เป็นแบบอย่างการบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ในพืน้ทีต่่าง ๆ  เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน 

แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี  

ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน

๑.๓	 สร้างความตระหนักรู้	 เผยแพร่	 และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	

และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน	 ตลอดจน	

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์ทุกพระองค์	 เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง 

กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย



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

๑.	 การสบืสาน	รกัษา	ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส�าคัญ	

	 ๑.๑	 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	

	 	 ๑.๑.๑	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ	

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	พุทธศักราช	๒๕๖๓

	 	 	 (๑) จัดพธิที�าบญุตกับาตรถวายพระราชกศุลพระสงฆ์ ๖๙ รปู เมือ่วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแห่งแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง รวมท้ังได้จัดการแสดงอากาศยานไร้คนขับแปรอักษร 

เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐๐ ล�า ในส่วนภูมิภาคจังหวัดด�าเนินการจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

ส่วนในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลด�าเนินการจัดพิธีตามที่เหมาะสม นอกจากนี้ ได้เชิญชวน 

หน่วยงานของรัฐจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน  

รวมทัง้เชญิชวนประชาชนร่วมลงนามถวายสตัย์ปฏิญาณฯ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวนัที ่๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

   (๒) กจิกรรมปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ เมือ่วนัที่ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชยีงใหม่ ภายใต้ชือ่ “รวมใจไทย	ปลกูต้นไม้	เพือ่แผ่นดนิ”

สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๙ คน ร่วมปลูกต้นไม ้

พืชวงศ์น้อยหน่า ๒๕ ชนดิ จ�านวน ๖๘ ต้น และคนืกล้วยไม้สูป่่าธรรมชาติ 

จ�านวน ๕๐๐ ต้น 

	 	 ๑.๑.๒	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาส	

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๓ 
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   (๑) จดัพธิที�าบญุตักบาตรถวายพระราชกศุลนมินต์พระสงฆ์ ๘๙ รูป เม่ือวันที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแห่งแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 

และพธิจีดุเทียนถวายพระพรชยัมงคล ณ บรเิวณท้องสนามหลวง รวมท้ังได้จดัการแสดงอากาศยานไร้คนขับแปรอักษร 

เฉลิมพระเกียรติฯ และในส่วนภูมิภาคจังหวัดด�าเนินการจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม  

ส่วนในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลด�าเนินการจัดพิธีตามที่เหมาะสม 

   (๒) จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๓	รักเอยรักลูก”	เฉลิมพระเกียรติฯ 

ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ได้แก่ กิจกรรมการแจกถุงยังชีพ 

และส่ิงของจ�าเป็นให้แก่เด็ก สตร ีและการด�ารงชวิีตของครอบครวัทีข่าดแคลน และจดันทิรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ในโครงการตามพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

   (๓) จัดกจิกรรมจิตอาสา “ปันสขุ	ปลกูรกั” เมือ่วนัที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์ 

บ้านเด็กชายปากเกร็ด โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบถุงปันสุขให้แก่เด็กในอุปการะ การน�าเสนอแบบจ�าลอง

คลินิกแม่เล้ียงเดี่ยว การปล่อยปลา การปลูกผักสวนครัวและการเพาะเห็ดร่วมกันของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปากเกร็ด

   (๔) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี

ชุมชนจากหมู่บ้านแม่แมะ หมู่บ้านแม่สา ต�าบลโป่งแยง ร่วมกันปลูกต้นไม้วงศ์ยาง จ�านวน ๘๙ ต้น และกล้วยไม้  

จ�านวน ๕๐๐ ต้น ภายในพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ยางและแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย สวนพฤกษศาสตร ์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

  ๑.๑.๓ จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึก	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร ๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๓	

   (๑) จัดพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ ๘๙ รูป จัดพิธีวางพวงมาลา 

และพธิถีวายบงัคมหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ จดัพธิจีดุเทยีนน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ รวมทัง้ได้จดัการแสดง

อากาศยานไร้คนขับแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และในส่วนภูมิภาคจังหวัดด�าเนินการ 

จดัพิธ ีณ ศาลากลางจังหวดัหรือสถานทีท่ีเ่หมาะสม ส่วนในต่างประเทศสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสลุด�าเนนิการ 

จัดพิธีตามที่เหมาะสม 

   (๒) จัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมร�าลึก เนื่องในวันคล ้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เช ่น รัฐบาลร ่วมกับนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ  

จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ เรียนรู ้การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกต้นไม้และการท�าผลิตภัณฑ์ครัวเรือน  

เมือ่วนัที ่๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และจัดกิจกรรมจิตอาสา 

“ปณิธานความดี	 ท�าดีเริ่มได้ท่ีใจเรา” โดยสถาบันการศึกษา 

และสถานสงเคราะห์ทกุแห่งเชญิชวนนกัเรยีน นกัศกึษา และเยาวชน 

ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

เช่น การพัฒนาศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน 

แม่น�้าคูคลอง การปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ เก็บผักตบชวา  

การก�าจัดวัชพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์ การซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

และซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

	 	 	

สถาบันการศึกษา
และสถานสงเคราะห์ 
จัดกิจกรรมจิตอาสา

ปณิธานความดี
ท�าดีเริ่มได้ที่ ใจเรา



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

	 	 ๑.๑.๔	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 เน่ืองในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว		

โดยจดังาน	“วนัสมเดจ็พระมหาธรีราชเจ้า” จดัพธิถีวายราชสดดุ ีและถวายบงัคมพระราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ประจ�าปี ๒๕๖๓ มผีูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิผูบ้งัคับบญัชาลูกเสือ 

ข้าราชการ และลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธี จ�านวน ๑,๕๐๐ คน 

  ๑.๑.๕ จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา	

พัชรสุธาพิมลลักษณ	 พระบรมราชินี	 ๓	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	 ได้ด�าเนินการ เช่น การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน 

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ อาคารสถานที่ราชการ  

การจัดท�าค�าถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมน�าเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน ์

การจัดท�าสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ “มแีล้วแบ่งปัน”	โดยเป็นการรวบรวมสิง่ของอปุโภคบรโิภคส่งมอบให้แก่หน่วยงานในพืน้ทีต่่าง ๆ  

เพื่อน�าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

  ๑.๑.๖	 จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ	เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๖๔	โดยจัดงาน	 “ด้วยรักและผูกพัน  

สายสมัพนัธ์ จนี-ไทย ใช่อืน่ไกลพีน้่องกนั” ระหว่างวนัท่ี ๒-๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึง่ภายในงานมนีทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

การฉายภาพยนตร์ไทย-จีน ร้านหนังสือวรรณกรรมไทย-จีน ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมกว่า ๓๐ บูธ  

สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการกว่า ๒.๕๓ ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน ๖๘,๒๔๕ คน 

  ๑.๑.๗	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ	์	

อคัรราชกุมารี	กรมพระศรสีวางควฒันวรขตัติยราชนารี	โดยขอพระราชทานทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายพระสมญัญา	

“สิริศิลปิน” เพ่ือน้อมส�านึกในพระกรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ 

ด้านศิลปะร่วมสมัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ ซอฟท์ พาวเวอร์ (Soft Power) ในการส่งเสริม 

และกระชบัความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ประกอบกบัพระวริยิะอตุสาหะในการสร้างสรรค์งานศลิปะ เพือ่น�าไปต่อยอด 

หารายได้สมทบทนุมลูนธิใินพระด�าร ิเช่น มลูนธิจิฬุาภรณ์ มลูนธิภิทัรมหาราชานสุรณ์ และมลูนธิทิพิย์พมิานเพือ่สตัว์ป่วย 

และสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จนเป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน 
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  ๑.๑.๘ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
	 	 	 (๑) จดักจิกรรมปลกูป่าเฉลมิพระเกียรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
ภายใต้ชือ่ “รวมใจไทย	ปลกูต้นไม้	เพือ่แผ่นดนิ”	สบืสานสู ่๑๐๐ ล้านต้น และจดักจิกรรมวันต้นไม้ประจ�าปีของชาต ิ
ปี ๒๕๖๔ โดยปลูกต้นไม้ จ�านวน ๔๑๐ ต้น พร้อมทั้งติดป้ายชื่อพรรณไม้ เช่น กล้วยป่า ปีบทอง กล้วยหมูสัง พะยอม 
โมกมัน พระเจ้า ๕ พระองค์ เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช เอื้องกุหลาบแดง และเอื้องมัจฉานุ ไปปลูกบริเวณป่าต้นน�้า 
เพือ่คงความอดุมสมบรูณ์ให้แก่ผนืป่า คงไว้ซึง่ความหลากหลายทางชวีภาพของพรรณไม้ในพืน้ทีป่่าและเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
ให้แก่ประเทศ ณ ป่าต้นน�้า ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
   (๒) ด�าเนินโครงการร่วมใจปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ	 เนื่องในโอกาสมหามงคล	
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบ่อเก่าบน อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เริ่มด�าเนินการตั้งแต่
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีก�าหนดระยะเวลา ๖ ปี และป่าไม้ ได้ติดตามผลการด�าเนินงานและมีการวางแผน
การปลูกซ่อมส�าหรับทดแทนต้นไม้ที่ตาย สร้างแนวกันไฟในหน้าแล้งพร้อมสร้างฝายกั้นน�้าธรรมชาติในปี ๒๕๖๓  
จ�านวน ๒ ครั้ง และในปี ๒๕๖๔ มีแผนการติดตามผลการด�าเนินงานดังกล่าว จ�านวน ๒ ครั้ง 
  ๑.๑.๙ จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรต	ิเนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระศรนีครนิทรา	
บรมราชชนน ี
   (๑) จัด พิธีท� าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เมื่ อวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิมนต์พระสงฆ์ จ�านวน ๒๕ รูป และจัดพิธีท�าบุญ
ตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานคนเมือง นิมนต์พระสงฆ์ ๑๒๐ รูป 
   (๒) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑๖๘ คน โดยมีกิจกรรม เช่น ๑) การบรรยายให้ความรู้ ๒) กิจกรรมบ�ารุงรักษาต้นไม้  
พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ก�าจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ไทร-สวนหิน ไม้วงศ์ยาง  
แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย และแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์น้อยหน่า และ ๓) กิจกรรมเก็บขยะบริเวณน�้าตกแม่สาน้อย 
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

	 ๑.๒	 การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตามพระราโชบาย
	 	 ๑.๒.๑	 ด�าเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข	 ท�าความดี	 เพ่ือชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์สนบัสนนุอุปกรณ์และเครือ่งมอืทางการแพทย์ จ�านวน ๗๕๖ ชิน้ ให้แก่เรือนจ�า/ทณัฑสถาน 
จ�านวน ๒๕ แห่ง [โครงการฯ ระยะที ่๑ (ปี ๒๕๖๓)] และสนบัสนนุอปุกรณ์และเครือ่งมอืทางการแพทย์ จ�านวน ๕๒๑ ชิน้ 
ให้แก่เรอืนจ�า จ�านวน ๑๙ แห่ง [โครงการฯ ระยะที ่๒ (ปี ๒๕๖๔)] โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิพระราชทานเครือ่งมอืทางการแพทย์ 
เมือ่วนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พระทีน่ั่งอมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่ถ่ายทอดไปยงัเรอืนจ�า 
และทัณฑสถานทั่วประเทศ
	 	 ๑.๒.๒	 ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า รพ ร ะ ร า ชท าน	
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	“โคก	หนอง	นา	
แห่งน�า้ใจและความหวงั	กรมราชทณัฑ์” เพือ่ใช้เป็นหลกัสตูร
อบรมให้แก่ผู ้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ทั้งภาคทฤษฎ ี
และปฏิบัติ รวม ๑๔ วัน โดยน้อมน�าแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือน�ามา 
ประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปันโคก ขุดหนอง ท�านา 
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สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จ�านวน ๑๒๖,๖๖๒ คน นอกจากนี้  
ได้ด�าเนินการติดตามสมาชิกผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ “โคก หนอง นา แห่งน�้าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”  
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู ้ผ ่านการอบรมท่ีได้รับพระราชทานอภัยโทษ  
จ�านวน ๗๔,๖๒๕ คน สามารถติดตามผู้ที่ผ่านการอบรม จ�านวน ๒๗,๔๗๓ คน 

	 	 ๑.๒.๓	 ด�าเนนิโครงการอบรมผูต้้องขงัภายใต้โครงการก�าลงัใจในพระด�ารพิระเจ้าหลานเธอ	พระองค์

เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร “การน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” 

(หลักสูตร ๕ เดือน) มีผู้ต้องขังที่เข้าอบรมในหลักสูตรฯ จ�านวนทั้งสิ้น ๒,๘๒๙ คน 

	 	 ๑.๒.๔	 ด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ี(อพ.สธ.)	ได้แก่ ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชวีภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภมูปัิญญา 

และจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรน�าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตส�านึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทย รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างจิตส�านึก เช่น โครงการ 

สานสัมพันธ์ โรงเรียน บ้าน ชุมชนเพื่อปลูกฝังจิตส�านึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย โครงการ 

ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓ และการจัดแสดง 

ผลงานต่าง ๆ 

	 	 ๑.๒.๕	 ปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได ้รับพระราชทาน	 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน  

๑๐,๑๑๐ หมายรับสั่ง และมีผลการประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๖ 

	 ๑.๓	 การต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

  ๑.๓.๑ ด� า เนิน โครงการพระราชด� า ริ ตามรอย เบื้ อ งพระยุ คลบาทและหลั กปรั ชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๔ โดยการศึกษาเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ  

และรบัฟังการบรรยาย ณ ส�านักงานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (องค์การมหาชน) 

จงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่พฒันาข้าราชการและบคุลากรทกุระดับได้เรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท และน้อมน�าแนวพระราชด�าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใช้เป็นแนวทาง 

ในการประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นข้าราชการที่ดี จ�านวน ๒ รุ่น รวม ๘๐ คน 

  ๑.๓.๒ ด�าเนินโครงการ	 ๑	 จังหวัด	 ๑	 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริต้นแบบ  

โดยตัง้ศนูย์เรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารริะดบัอ�าเภอ เพือ่เป็นศนูย์ถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการขยายผล 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน 

ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด และสนับสนุนงบประมาณให้ทุกจังหวัด จ�านวน ๒.๒๘ ล้านบาท จัดท�าประกาศเกียรติคุณ 

พร้อมกรอบ ส่งมอบให้ทกุจังหวดั และส่งเงนิจดัสรรงบประมาณให้ทุกจงัหวัด จ�านวน ๓.๘๐ ล้านบาท เพือ่เป็นเงินรางวัล 

ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
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  ๑.๓.๓ ด�าเนินโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ	

พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร ีได้แก่ โครงการพัฒนาศกัยภาพกลุม่โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ในพืน้ที ่

เป้าหมาย ๔ จงัหวัด (จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชยีงใหม่ และตาก) จ�านวน ๓.๔๕ ล้านบาท และโครงการพฒันาศกัยภาพ 

กลุม่โครงการเศรษฐกจิพอเพียงในชมุชนตามแนวพระราชด�าร ิในพืน้ท่ีเป้าหมาย ๑๓ จงัหวดั (จังหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น 

นครราชสีมา มหาสารคาม หนองบัวล�าภู อ�านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ เลย ชัยภูมิ พังงา และภูเก็ต) 

จ�านวน ๓.๑๑ ล้านบาท 

	 	 ๑.๓.๔	 ส่งเสริมความรู ้ด้านการออมกับกองทุน

การออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 ให้ความส�าคัญด้วยการต่อยอด

ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ต้นแบบของ “พระมหากษัตริย์นักออม” ด้วยการถ่ายทอดแนวคิด

ด้านการออม การวางแผนทางการเงนิ การสร้างความรูแ้ละความเข้าใจ 

ตลอดจนการปรับใช้ในชวีติประจ�าวนัเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเอง

และครอบครัวผ่านภารกิจและการด�าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร 

ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

	 	 ๑.๓.๕	 ด� า เ นิ น ก า ร ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง	

เศรษฐกิจพอเพียง	

  	 (๑)	 ด�าเนินโครงการ	 อปท.	 ต ้นแบบ	

การจัดการน�้ าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		

(ธนาคารน�้าใต้ดิน) โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�าหรบัสนับสนุนการก่อสร้างและปรบัปรงุ 

และพัฒนาการบริหารจัดการน�้ าระบบธนาคารน�้ า ใต ้ดิน  

จ�านวน ๕๑๖ โครงการ วงเงนิ ๔๖๐.๖๑ ล้านบาท เพือ่ให้ประชาชน 

มีปริมาณน�้าใช้เพียงพอ แก้ปัญหาน�้าขังและเน่าเสีย ลดแหล่ง 

เพาะพันธุ์ยุงลายและแมลงวัน รวมทั้งท�าให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้

เพิม่ขึน้เนือ่งจากมีปรมิาณน�า้ทีเ่พียงพอในการท�าการเกษตร ส่งผลให้ 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

	 	 	 (๒)	 ขับเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูส่ถานศกึษาและงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน โดยโรงเรียนแกนน�า และศึกษานิเทศก์ลงพื้นท่ีเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการด�าเนินงานของโรงเรียนท่ีได้รับ 

การพิจารณาจากความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพยีงด้านการศกึษา รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

สู่สถานศึกษา และสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

	 	 	 (๓) ขับเคลือ่นชุมชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้วยพลงั	“บวร”	

โดยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) มุ่งเน้นพฒันาคน 

ในทกุมติแิละทกุช่วงวยัให้เป็นคนดี คนเก่งทีม่คีณุภาพ และเป็นพลเมอืงด ีธ�ารงรกัษาไว้ซึง่วฒันธรรมอนัดีงามของไทย 

และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข โดยน�าหลัก “บวร	 :	บ้าน	วัด	 โรงเรียน”	ซึ่งเป็นสถาบันเบื้องต้นของชุมชนและสังคม 

ที่มีบทบาทใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยมาขับเคลื่อนและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรม

กว่า ๒๕,๕๐๑ ชุมชนทั่วประเทศ 

ด�าเนินโครงการ
ธนาคารน�้าใต้ดิน
๕๑๖ โครงการ

วงเงิน ๔๖๐.๖๑ ล้านบาท
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๔) พัฒนาผู้บริหารและครูตามหลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาเอกชน	

ทีย่ัง่ยนื โดยจัดอบรมเชงิปฎบิติัการการน�าศาสตร์พระราชาสูก่ารจดัการศกึษาท่ีย่ังยนืให้ความรูก้ารน้อมน�าหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้ด�าเนินการออกแบบการเรียนรู้โดยน�าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอน จ�านวน ๕ รุ่น และด�าเนินการแล้ว ๓ รุ่น มีผู้บริหาร/ครูโรงเรียน

เอกชนเข้ารับการอบรม ๙๑๕ คน 

   (๕)	 ด�าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

มีการด�าเนินงาน ดังนี้ 

	 	 	 	 (๕.๑)  ตดิตามและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศนูย์เรยีนรูฯ้	จ�านวน ๘ แห่ง เพือ่เกบ็ข้อมลู 

ความก้าวหน้า ศักยภาพ และอุปสรรคปัญหา สร้างเสริมก�าลังใจให้แก่ศูนย์เรียนรู้ฯ รวมถึงประเมินความส�าเร็จ 

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และน�ามาประมวล คืนข้อมูลให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป 

    (๕.๒)  ถอดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ขยายผลในประเด็น “เป็น	 อยู่	 พอ...อย่างไร		

ในช่วงโควิด-๑๙”	 โดยเชิญชวนศูนย์เรียนรู ้ฯ บอกเล่าข้อคิด/เกร็ดความรู ้ และประสบการณ์การใช้ชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับมือและอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อจัดท�า 

สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 

    (๕.๓)  ด�าเนินโครงการการจัดการน�้าดื่มสะอาดในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เพ่ือสนองพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีโดยมเีป้าหมายสงูสดุในการพึง่พาตนเอง การสร้างองค์ความรู ้ความตระหนกั และการมส่ีวนร่วม 

ของโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีกิจกรรมส�าคัญในปี ๒๕๖๔ เช่น จัดท�าชุดข้อมูลผลตรวจสอบคุณภาพน�้า 

ในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้โดยผนวกข้อมลูทีร่บัจากการประปาส่วนภมูภิาคทีเ่ข้าด�าเนนิการ 

ในปี ๒๕๖๓ และจัดท�าแบบบันทึกการจัดการน�้าดื่มประจ�าโรงเรียน/ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  

(คู่มือประจ�าโรงเรียน)

	 	 ๑.๓.๖	 ส่งเสริมการด�าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านการเกษตร	เช่น

	 	 	 (๑)	 ส่งเสริมการด�าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

    (๑.๑)  อบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพฒันาส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 

๑๖๖,๙๕๕ ราย ประกอบด้วย ด้านพืช ๗๖,๖๒๐ ราย ด้านประมง ๕,๐๙๙ ราย ด้านปศุสัตว์ ๑๒,๕๑๕ ราย  

และพฒันาส่งเสริมศิลปหตัถกรรม ๑,๐๔๓ ราย รวมทัง้อบรมและสอนแนะการจดัท�าบญัช ี๗๑,๖๘๘ ราย อบรมการจัดท�าบัญช ี

๖๓,๘๐๐ ราย 

    (๑.๒)  ส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๖๘ แห่ง 

โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน ๔๖๘ แห่ง ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ ๑๒๙ ครั้ง ในพื้นที่ ๗๓ จังหวัด  

มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐,๗๑๕ คน

    (๑.๓)  ผลิตสัตว์น�้าปล่อยในแหล่งน�้าธรรมชาติ ๑๐๘.๓๕๘ ล้านตัว จัดท�าประมง

โรงเรียนเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน ๒๗๗ แห่ง และจัดสร้าง 

จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ๒๔ แห่ง

    (๑.๔)  บริการผ่าตัดท�าหมันสุนัขภายใต้โครงการสัตว ์ปลอดโรคคนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๖,๔๙๔ ตัว
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    (๑.๕)  ปรับปรุงบ�ารุงดนิด้วยปัจจยัการผลติ ๑๐๑,๔๑๔ ไร่ เกษตรกร นกัเรยีน นกัศึกษา 

และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ ๑๓๕,๑๑๒ คน

    (๑.๖)  สนับสนุนเกษตรกรให้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม ๑๓๐ แห่ง ส่งเสริมอาชีพ

ด้านการปลกูหม่อนเลีย้งไหมให้แก่เดก็และเยาวชนในโรงเรยีน และทายาทเกษตรกรในชมุชน ๒๙ โรงเรยีน ตลอดจน

จัดท�าแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ ๖,๒๑๘.๒๑ ไร่

	 	 	 (๒)	 สืบสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง	คลนิกิเกษตรเคลือ่นที	่โดยถ่ายทอดความรู ้

และบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ด้านประมง ปศุสัตว์ และสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์แก่เกษตรกร ประชาชน 

ครู นักเรียนและเยาวชน ๓๔๐,๐๒๔ ราย ให้บริการวิเคราะห์ดิน-น�้า-พืช ๕๓,๓๙๗ ตัวอย่าง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้า 

๒,๑๐๓,๐๐๐ ตัว

	 	 	 (๓)	 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวงถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ 

และองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงแก่เกษตรกรและและราษฎรชาวเขา ๗๒,๐๘๑ คน ส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ด้านการสหกรณ์ และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๙๙ แห่ง ผลิตสัตว์น�้า

และปล่อยฟื้นฟูแหล่งน�้า ๑,๗๒๖,๕๐๐ ตัว ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า ๔๐ แห่ง จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า พร้อมปรับปรุง

บ�ารุงดิน ๙,๘๖๐ ไร่

	 	 	 (๔)	 สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดศาสตร์พระราชา	 โดยถ่ายทอดความรู ้โครงการหลวง  

โครงการในพระราชด�าริ และการให้บริการทางสังคม ให้ผู ้ เรียนรู ้และผู ้ เข ้ารับบริการ ๕๙๐,๐๗๖ คน 

และรวบรวมพรรณไม้เพื่อจัดแสดงในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๑๗,๒๓๓ รายการ รวมท้ังจัดแสดงนิทรรศการ 

“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”

	 	 ๑.๓.๗	 ด�าเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	

ตามแนวพระราชด�าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน	 โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริการขยายผลรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน�้าและภูมิอากาศร่วมด�าเนินงานและเกิดเป็น “คลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศ

แห่งชาติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน�้าของประเทศ ท้ังข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ข้อมูลสถิติ  

ข้อมูลสถานการณ์น�้าปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

ของประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการบริหารจัดการน�้า ควบคุมสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย  

และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ผ่าน http://www.thaiwater.net และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ThaiWater Mobille Application)

	 	 ๑.๓.๘	 ด�าเนินโครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ	 และสถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	 โดยมีหมู่บ้านท่ีผ่านการประเมินและมีความพร้อมท่ีจะส่งมอบการพัฒนา  

แต่ยังเป็นเครือข่ายการพัฒนาของมูลนิธิฯ จ�านวน ๒๒ หมู่บ้าน ในปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย จังหวัดน่าน ๒๐ หมู่บ้าน 

และอุดรธานี ๒ หมู่บ้าน ส่วนจังหวัดเพชรบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  

ต้องเร่งการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายพื้นที่ วางแผนการส่งมอบในลักษณะเดียวกัน ได้ยกระดับผลผลิตของชุมชน 

สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๑.๕๘ ล้านบาท และส่งเสริมอาชีพทางเลือกโดยเน้นการผลิต 

และพัฒนาทักษะการผลิตให้ได้มาตรฐานตลาดระดับ Modern Trade ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 

รวมมูลค่าที่เกิดขึ้นในชุมชน จ�านวน ๒.๒๙ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช ้

ส่ือสงัคมออนไลน์ให้ความรูแ้ละแนะน�าโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริทีโ่ดดเด่น เป็นประโยชน์ต่อชมุชนท้องถิน่  

เพื่อน�าไปพัฒนาความรู้และต่อยอดของเยาวชน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๑.๓.๙	 ด�าเนนิโครงการการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์	

การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๓-๒๕๖๕)	 โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด�าเนนิการติดตามผลการด�าเนนิโครงการขบัเคลือ่น 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และต่อยอด 

การด�าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จ�านวน 

๑๖ โครงการ และมีหมู ่บ ้ านเศรษฐกิจพอเพียงต ้นแบบ  

“อยูเ่ยน็เป็นสขุ” ทีไ่ด้รบัการประเมนิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ�านวน ๗๔ จังหวัด ๘,๖๒๓ หมู่บ้าน และชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

ต ้นแบบ “ชุมชนอุดมสุข” ของธนาคารเพื่ อการเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร จ�านวน ๗,๙๒๗ ชุมชน 

๒.	 การต่อยอดการด�าเนนิการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด�าริ	

	 ๒.๑	 โครงการจิตอาสาพระราชทาน	“เราท�าความ	ด	ีด้วยหวัใจ”	ปัจจบุนัมจีติอาสาพระราชทานรวมทัง้สิน้ 

๖,๘๖๘,๐๑๘ คน แบ่งเป็นชาย ๓,๐๗๑,๙๑๙ คน และหญงิ ๓,๗๙๖,๐๙๙ คน (ข้อมลู ณ วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาจ�าแนกตามประเภท ประกอบด้วย ๑) ประเภทจิตอาสาพัฒนา จ�านวน ๗๐,๕๓๓ ครั้ง 

(จติอาสา จ�านวน ๘,๘๖๘,๕๗๗ คน) ๒) ประเภทจติอาสาภยัพบิตั ิจ�านวน ๑,๕๘๕ ครัง้ (จติอาสา จ�านวน ๖๙,๐๐๖ คน) 

และ ๓) ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจ จ�านวน ๓๗๓ ครั้ง  

(จิตอาสา จ�านวน ๒๑,๓๓๗ คน) รวมจัดกิจกรรมทั้งหมด  

จ� านวน  ๗๒ ,๔๙๑ ครั้ ง  มี จิ ตอ าสา เข ้ า ร ่ ว มกิ จกรรม  

จ�านวน ๘,๙๕๘,๙๒๐ คน นอกจากนี ้มีการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 

และประชาชนจิตอาสาที่อยู ่ประจ�าในพื้นที่องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลและเทศบาลต�าบลแล้วทั้งสิ้น จ�านวน ๕๐๖,๙๗๐ คน  

และมกีารบนัทกึผูผ่้านหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ จ�านวน ๒๐๙,๐๗๔ คน 

โดยจิตอาสาฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” 

	 ๒.๒	 การจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ	 โดยการมีส ่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 
 	 ๒.๒.๑	 จัดกิจกรรม	 “เราท�าความดี	 เพ่ือชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย ์”	 ผ่านเครือข ่ายศาสนา 
และศลิปวฒันธรรมร่วมกบั ๒๔ หน่วยงานภาครฐั เอกชนและเครอืข่ายชุมชนคณุธรรมร่วมบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์
ท�าความสะอาดพื้นที่ศาสนสถานและพื้นที่สาธารณะย่านกะดีจีน ๔ แห่ง 
 	 ๒.๒.๒	 จัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ใต ้ร ่มพระบารมี...เราสร ้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่  
๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน แบ่งกิจกรรมออกเป็น  
๕ ด้าน คือ ด้านการจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพและการสาธิต  
ด้านสุขภาวะอนามัย 

ด�าเนินโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา

หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๖ โครงการ  
๗๔ จังหวัด

จัดกิจกรรมจิตอาสา
เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ 

๗๒,๔๙๑ ครั้ง
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  ๒.๒.๓	 ด�าเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	 ได้ลงพ้ืนท่ี 

จดักจิกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะให้ชมุชน วดั และโรงเรยีน ในพืน้ท่ีริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม ๑๕ แห่ง ได้แก่ วัด จ�านวน ๙ แห่ง 

และโรงเรียน จ�านวน ๖ แห่ง เพือ่รณรงค์สร้างความตระหนกัรูถ้งึความส�าคญัของการคดัแยกขยะและลดปริมาณขยะ 

รวมท้ังการจัดการขยะอันตราย และน�าองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยท่ีดี 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป 

 	 ๒.๒.๔	 จัด กิจกรรม จิตอาสาบ� า เพ็ญประโยชน ์  ใน พ้ืนที่ เ ขตดุ สิต  กรุ ง เทพมหานคร  

บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม (ต้ังแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์-ท่าน�้าเทเวศร์) และวัดราชาธิวาส และพื้นท่ีเขต

บางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร จ�านวน ๒ แห่ง คือ วัดดงมลูเหลก็ และคลองทรงเทวดา ชมุชนวดัโพธิเ์รยีง มจีติอาสา 

เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๒,๓๘๙ คน 

  ๒.๒.๕	 ด�าเนินโครงการ	 OCAC	 เราท�าความดีด้วยหัวใจ	 กิจกรรมจิตอาสา	 “เติมสีสร้างสรรค	์	

ส่งต่อเพื่อน้อง”	 เป็นการวาดภาพท่ีสื่อถึงการเป็นผู ้มีจิตอาสาท�าประโยชน์เพ่ือสังคม และเพื่อสนับสนุน 

การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะร่วมสมยัสะท้อนแนวคดิและมมุมองต่าง ๆ  ให้เกิดขึน้ในวงกว้าง สร้างโอกาสในการเรยีนรู้  

และสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยงานศิลปะต่อไป 

 	 ๒.๒.๖ ด�าเนินโครงการ	 “จิตอาสารักษ์แม่น�้า” เพื่อพัฒนาคูคลองและแม่น�้าให้กลับมาสะอาด 

และสวยงาม เช่น จิตอาสาคลองสวยน�้าใส (พัฒนาคลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ และคลองบางล�าพู)  

และจติอาสารกัษ์แม่น�า้ลุม่น�า้สายหลัก (พัฒนาแม่น�า้กวง แม่น�า้เจ้าพระยา แม่น�า้ป่าสกั และแม่น�า้บางปะกง) นอกจากนี้  

ได้มีการจัดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน�้าในคลองและลุ่มน�้าสายหลัก จ�านวน ๙๑๒ ตัวอย่าง ตรวจสอบ 

และก�ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่ระบายน�้าลงสู่ล�าน�้าสาธารณะ จ�านวน ๘๖๐ แห่ง และจัดสร้างนวัตกรรม 

และติดตั้งเครื่องดักขยะลอยน�้า จ�านวน ๔ เครื่อง ทุ่นกักขยะลอยน�้า ๔ เครื่อง จัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย ๑ แห่ง  

ติดตั้งถังดักไขมัน ๘๗๕ ใบ และติดตั้งถังหมักรักษ์โลก ๒๐๐ ถัง 

  ๒.๒.๗	 ด�าเนินโครงการราชภัฏจิตอาสาสืบสานศาสตร์พระราชาด�านาอินทรีย์	 สู้ภัยเศรษฐกิจ	

จากโควิด-๑๙ ภายใต้แนวคิด “รวมใจจิตอาสาลงแขกด�านาเรียนรู้วิถีพอเพียง” เพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าวภายใต้

ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีการลงแขกด�านาอันดีงาม

ของคนอีสาน สร้างความสามัคคีระหว่างสถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริ 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๓.	 การสร้างความตระหนักรู้	 เผยแพร่	 และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ	
ทีถ่กูต้องและเป็นจรงิเกีย่วกับสถาบนัพระมหากษตัรย์ิและพระราชกรณยีกจิเพือ่ประชาชน 
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

	 ๓.๑	 การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์องค์ความรูต้ามแนวพระราชด�ารแิละหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	
หลักการทรงงาน	และพระราชกรณียกิจด้านต่าง	ๆ	มีการด�าเนินการ ดังนี	้
  ๓.๑.๑	 สื่อนิทรรศการ
   (๑) จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓” เพื่อเป็นการน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธคิณุและสบืสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร วนัชาติ ระหว่างวนัท่ี ๑-๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมวิเซยีมสยาม 
ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ “ทุนพระราชทาน	 ม.ท.ศ.”	 เพื่อเผยแพร ่
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวท่ีทรงมีพระราชด�าริให้ด�าเนินโครงการทุนการศึกษาฯ  
ขึน้ในปี ๒๕๕๒ ด้วยพระราชปณธิานทีส่ร้างความรู ้สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยทีมี่ฐานะยากจน ยากล�าบาก แต่ประพฤตดิี 
มีความสามารถด้านการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาที่มั่นคงและต่อเนื่อง และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้นในปี ๒๕๕๓ โดยมีการแสดงประวัติความเป็นมา 
ของมูลนิธิฯ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการทุน ม.ท.ศ. กิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนทุนฯ รวมทั้งจัดให้มีการสาธิต 
งานฝีมือของนักเรียนทุนฯ เช่น งานใบตองและดอกไม้สด งานร้อยมาลัย งานแกะสลักผักและผลไม้ และงานจักสาน  
และนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการสื่อสาร” จัดแสดงองค์ความรู ้เก่ียวกับพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทีท่รงช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ 
ของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศที่ประสบภัยพิบัติ และจัดนิทรรศการโครงการในพระองค์และไตรโครงการ 
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

   (๒) จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนหลวง ร.๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  
และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวาระ 
วนัส�าคัญต่าง ๆ  จ�านวน ๘ คร้ัง รวมทัง้ผลิตนทิรรศการเฉลมิพระเกียรต ิชุด “๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสูป่ระชาราษฎร์” 
   ๓.๑.๒	 สื่อโทรทัศน์	
   (๑) เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าสทิุดาพชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชิน ีเนือ่งในโอกาส 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง เนือ่งในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีโทรทัศน์ MCOT HD และสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
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   (๒) เผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เช่น สารคดี ชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” จ�านวน ๘ ตอน สารคดีผลส�าเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๕ ตอน สารคดีเชิงข่าว ชุด “สืบสาน สร้างสุข ปวงประชา”  
จ�านวน ๔๐ ตอน สารคดี ชุด “ผลส�าเร็จที่โดดเด่น สู่อาชีพที่มั่นคง” จ�านวน ๗ เรื่อง สารคดีแนะน�าโครงการศึกษา 
วิธีการฟื ้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดราชบุรี โครงการห้วยองคต 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดกาญจนบุรี และสารคดีเทิดพระเกียรติ “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน” 
เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-๑๙ 
  ๓.๑.๓	 สื่อวิทยุ	กระจายเสียง	และสื่อสังคมออนไลน์
   (๑) ด�าเนินรายการวทิย ุชดุ “สบืสายธาร ด้วยใจภกัดิ ์พระจกัร”ี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที 
จ�านวน ๔๐ ตอน ข่าวประชาสัมพันธ์ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที จ�านวน ๑๕ ข่าว และสปอตประชาสัมพันธ ์
ความยาว ๓๐ วินาที จ�านวน ๑๐ ตอน รวมทั้งผลิตและเผยแพร่ผลส�าเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ในรูปแบบสารคดีสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที จ�านวน ๑๐ ตอน ท้ังนี้ ได้มีการน�าไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ด้วย 
   (๒) เผยแพร่มิวสิควิดีโอ (MV) เพลงพรุ่งนี้ประเทศไทย เพื่อการเสริมสร้างความจงรักภักด ี
ต่อสถาบันหลักของชาติ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสร้างความสามัคคีและการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
ของสงัคมไทย โดยเน้ือหามุง่เน้นไปทีก่ลุม่เด็กและเยาวชน เพือ่ให้เดก็และเยาวชนเกิดความเข้าใจในบรบิทของสงัคมไทย  
และร่วมกันพัฒนาประเทศไทยต่อไป และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ช่องทาง Facebook Fanpage  
ทวิตเตอร์ และกลุ่มไลน์สภาเด็กและเยาวชน 
   (๓) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อหลักในการเผยแพร ่
เนื้อหาเก่ียวกับสถาบันหลักของชาติที่สามารถน�าไปใช้อ ้างอิงได้ ได้แก่ เว็บไซต์ www.phralan.in.th  
Facebook Fanpage : พระลาน Facebook Fanpage : สืบสานรักษาต่อยอด Facebook Fanpage : พ่อแห่งชาติ 
Facebook Fanpage : จิตอาสาประชาสัมพันธ์ และช่อง youtube : Phralan Official 
	 	 ๓.๑.๔	 ส่ือสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริใน ๓ รูปแบบ ได้แก่ ข่าว บทความ และสกู๊ปพิเศษหรือบทความเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่วารสาร 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๔ ฉบับต่อปี  
ฉบบัละ ๘,๕๐๐ เล่ม รวม ๓๔,๐๐๐ เล่ม และบนัทกึโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวนพิมพ์ ๖,๐๐๐ เล่ม 
รวมทั้ งหนัง สือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั “๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสูป่ระชาราษฏร์” 
จ�านวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม นอกจากนี้ ได้พัฒนา
นวัตกรรมสือ่เสรมิสร้างการเรยีนรูป้ระวติัศาสตร์ชาตไิทย 
การอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสาร 
ร ่วมสมัย โดยจัดท�าสื่ อจ� านวน ๑๐ ตอน เช ่น  
๑) พัฒนาการการรถไฟไทย ๒) พัฒนาการการสื่อสาร 
๓) วิวัฒนาการการศึกษาไทย และ ๔) วัฒนธรรม 
การรับประทานอาหารริมทาง (Street Food) 
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 ๓.๒	 การส่งเสรมิและพฒันาโรงเรยีนเอกชน	รวมทัง้จดัการศกึษาส�าหรบัเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร	
เพือ่สนองงานตามพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ในพื้นท่ี ๕ จังหวัด ๑๓ อ�าเภอ ผ่านการด�าเนินกิจกรรม เช่น การส่งเสริมจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน  
เดก็และเยาวชนในพืน้ทีส่งู ส่งเสรมิพลานามยันักเรยีน ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนรูใ้ห้เกิดผล 
การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคร ู
ทีป่ฏบัิติงานในพืน้ที ่ในอนัทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติเดก็และเยาวชน
ในถิน่ทุรกนัดาร จ�านวน ๑๗ โรงเรยีน และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ 
ของราษฎรในชุมชนพื้นที่สูง โดยได ้สนับสนุนงบประมาณ 
ให้ศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” เพือ่พฒันาปัจจัย 
และทรัพยากรที่ เอื้อต ่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให ้แก ่
ชาวไทยภเูขา และชาวไทยมอแกนทีใ่ห้บรกิารการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย การศึกษาตลอดชวีติ จ�านวน ๒๘๒ แห่ง

 ๓.๓	 การด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเนื่องมาจาก	
พระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยจัดฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติการ 
งานสวนพฤกษศาสตร์ฯ เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการอนรุกัษ์พชืพรรณ ทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศ ให้สามารถน�าความรู ้ที่ได้ปรับไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้อื่นได้  
จ�านวน ๒ รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๑๙๔ คน

 ๓.๔	 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	(RDPB	Camp)	รุ่นที่	๑๑ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ จ�านวน ๘๐ คน กิจกรรมท่ี ๒ การประกวดโครงการ 
ของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด�าริ หวัข้อ  “จัดการน�า้ รกัษาป่า พฒันาอาชีพสูค่วามพอเพยีง” และกิจกรรมท่ี ๓  สืบสาน
พระราชด�าริสู่ความยั่งยืน จ�านวน ๕ ราย ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ชุด “บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ตามรอยเท้าพ่อ” 
น�าเสนอเรื่องราวของเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน RDPB CAMP ที่น้อมน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติ
ใช้ในการด�าเนินชีวิต เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ พร้อมกับจัดท�าหนังสือบันทึกต้นกล้า

จัดการศึกษา
ส�าหรับเด็กและเยาวชน 

ในถิ่นทุรกันดาร  
ใน ๕ จังหวัด ๑๓ อ�าเภอ  

๒๘๒ แห่ง
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 ๓.๕	 การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการน้อมน�าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่	 ๑๐	 มาประยุกต์ใช้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีจิตสาธารณะ การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  

การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและชุมชนในพื้นที่ เช่น โครงการส่งเสริม 

ความรกั ความสามคัคี เข้าใจสทิธหิน้าทีข่องตนเองและผูอ้ืน่ภายใต้พืน้ฐานของสงัคมประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 

เป็นประมุข และโครงการ “สวนสุนันทาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน”

 ๓.๖	 การด�าเนนิงานตามพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ให้ปิดกัน้เนือ้หา	

ทีเ่ข้าข่ายการกระทบต่อสถาบันตามกฎหมายและแจ้งความร้องทกุข์กบัผูก้ระท�าผดิ	มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัิ 

ว่าด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบั 

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือก�ากับดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์ของประชาชน ตลอดจนป้องกัน  

ปราบปราม และเฝ้าระวังติดตามภัยทางระบบอินเทอร์เน็ตท่ีอาจก่อให้เกิดภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา  

สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ผ่านโครงการเฝ้าระวงัเวบ็ไซต์ผดิกฎหมายได้จดัให้มเีจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงั รบัแจ้ง และจัดเก็บข้อมูล 

ทีเ่ผยแพร่บนสือ่สังคมออนไลน์ตลอด ๒๔ ชัว่โมง สามารถด�าเนนิการได้ จ�านวน ๑๔,๗๔๓ URLs/รายการ และน�าข้อมลู 

ดังกล่าวมาตรวจสอบ คัดกรอง วิเคราะห์ และย่ืนค�าขอให้ศาลมีค�าสั่งระงับการแพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ที่ผิดกฎหมาย จ�านวน ๓๖๕ ค�าสั่งศาล จ�านวน ๑๑,๗๔๓ URLs
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นโยบายข้อ

๒

การสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ
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๒.๑	 รกัษาและป้องกันอธิปไตยและความมัน่คงภายในของประเทศ ท้ังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ  

รวมทัง้ป้องกนัและปราบปรามภยัคุกคามต่าง ๆ  และภยัคกุคามรปูแบบใหม่ โดยมุง่เน้นการสร้างอ�านาจก�าลงัรบ 

ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง  

การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ 

และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

๒.๒	 ปลกูจิตส�านกึ	เกียรตภิมิู	และศกัดิศ์รคีวามเป็นชาตไิทย	การมจีติสาธารณะและการมส่ีวนร่วม	

ท�าประโยชน์ให้ประเทศ	 รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	

ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง 

สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส�าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

๒.๓	 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	

ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล	 ความรักชาติ	 และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริม 

ให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ 

มากกว่าส่วนตน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคง

๒.๔	 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เฝ้าระวงั ดูแล และรกัษาความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ความสงบสขุของประชาชน  

และปัญหายาเสพติดในระดับชมุชนและหมูบ้่านอย่างต่อเนือ่ง และสนบัสนนุให้ประชาชนมส่ีวนร่วมกบัภาครฐั 

ในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่

๒.๕	 แก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างจรงิจงัท้ังระบบ ด้วยการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั ปราบปราม 

แหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างเด็ดขาด 

ป้องกันเส้นทางการน�าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ�านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่  

และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื ้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ 

ทางสาธารณสุข 

นโยบายข้อ ๒

การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
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๑.	 การรักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 

	 ๑.๑	 การจัดท�าแผนบูรณาการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง	(พ.ศ.	๒๕๖๔-๒๕๖๕)	เพือ่ใช้เป็น 

กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงให้มีเอกภาพสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 ๑.๒	 การประชุมด้านความมั่นคง

	 	 ๑.๒.๑	 ร่วมประชุมรัฐมนตรกีลาโหมอาเซยีนกบัรัฐมนตรกีลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence 

Ministers’ Meeting Plus: ADMM-Plus) เพื่อความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ในการเตรียมความพร้อมรับมือ 

กับภัยคุกคามของภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือของฝ่ายทหาร เพื่อรับมือกับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และความคืบหน้าการจัดท�าร่างปฏิญญาสมัยพิเศษ 

ของ ADMM-Plus เน่ืองในวาระฉลองครบรอบ ๑๕ ปี การก่อตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  

(ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) และการประชมุ ADMM ครัง้ที ่๑๕ และการประชมุ ADMM-Plus  

ครั้งที่ ๘ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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	 	 ๑.๒.๒	 ร่วมประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสกลาโหมอาเซยีน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting: ADSOM) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) เพื่อให้ความเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่ 

จ�านวน ๘ ฉบับ และผลการประเมินผลให้จัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม 

ประเทศคู่เจรจาเป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งพิจารณาร่างเอกสารปฏิญญาสมัยพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๕ ปี

การก่อตั้งกลไก ADMM จ�านวน ๒ ฉบับ 

 ๑.๓ การเตรียมความพร้อมและการป้องกันประเทศ

	 	 ๑.๓.๑	 ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	 (C-MEX)	ประจ�าปี ๒๕๖๓ ซึ่งครอบคลุมประเด็น 

ภยัความมัน่คงทีส่อดคล้องกบัแนวโน้มสถานการณ์ภยัคกุคามความมัน่คงทีส่่งผลกระทบกบัประชาชนเป็นจ�านวนมาก 

ได้แก่ สาธารณภัยจากหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่กระทบกับ 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภัยคุกคามจากนวิเคลยีร์และรงัส ีการก่อการร้ายในพืน้ทีช่มุชน และการสร้างความเชือ่ 

หรือความตื่นตระหนกจากข่าวปลอมในโลกไซเบอร์ ตลอดจนก�าหนดแผนการด�าเนินงานให้มีเอกภาพและเป็นไป 

ในทิศทางเดยีวกนั ซึง่เป็นการยกระดับความพร้อมของหน่วยงานด้านความมัน่คงในการเตรยีมพร้อมและการตอบสนอง 

ต่อวิกฤตการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมในระดับ 

หน่วยงานและระดับประเทศ และทดสอบแนวทางการประสานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้

กับหน่วยงานต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

	 	 ๑.๓.๒	 ขับเคล่ือนแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศไปสู่การปฏิบัติในพื้นท่ี  

โดยจดับรรยาย เรือ่ง แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) และให้ความรูใ้นส่วนของสาระส�าคญัของนโยบาย 

และแผนระดับชาติว ่าด ้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนา 

ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้แก่จังหวัดในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ให้สามารถขับเคลื่อนแผนผนึกก�าลัง 

และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องไปในทิศทาง 

เดียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ 

  ๑.๓.๓ จัดท�าหลักเกณฑ์การก�าหนดสถานะ	

และสิทธิของบุคคลที่อพยพเข ้ามาและอาศัยอยู ่มานาน  

เพ่ือด�าเนินงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ประเด็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  

ในส่วนของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เรื่อง การหลบหน ี

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเสนอนโยบายและจัดท�าทะเบียน

ประวัติกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล ผ่อนผัน 

จัดท�าหลักเกณฑ์ 
การก�าหนดสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

ที่อพยพเข้ามา
และอาศัยอยู่มานาน
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ให้อยู่อาศัยชั่วคราวเพ่ือรอการส่งกลับ และการรับรองสถานะและสิทธิให้กลุ่มบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในประเทศมานาน  

และได้จัดท�าหลักเกณฑ์การก�าหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานาน เพ่ือแก้ไขปัญหา

กลุ่มผูต้กส�ารวจ แต่มภีมิูล�าเนาต่อเนือ่งในประเทศไทย กลุม่ผูไ้ร้รากเหง้า และกลุม่นกัเรยีนนกัศกึษาทีม่ปัีญหาสถานะ

และสิทธิบุคคล 

  ๑.๓.๔ รักษาความมั่นคงทางทะเล	 ด�าเนินการผลักดันองค์ความรู ้ทางทะเลบรรจุในหลักสูตร 

การเรียนการสอนให้กับนักเรียนในทุกระดับช้ัน เพ่ือให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญ

ของทะเลอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 การเผยแพร่หนังสือ “ทะเลและมหาสมุทร	 และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”  

และพิจารณาน�าเนื้อหาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนตามบริบทความเหมาะสมของสถานศึกษา 

ในพื้นที่น�าร่อง ๒๒ จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

จัดท�าโครงการการสร้างจิตอาสาเพ่ือรักษาชายฝั ่งท้องทะเล และจัดท�าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในการเก็บขยะ  

(หุ่นยนต์เก็บขยะ) 

	 	 ๑.๓.๕ จัดก�าลังป้องกันชายแดนประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔ จ�านวน ๓๒,๑๔๐ นาย (ไม่รวมก�าลัง 

ในส่วนของกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค ๔ ส่วนหน้า) รวมทั้งยุทโธปกรณ์ที่จ�าเป็น  

เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนรอบประเทศ

	 ๑.๔ การขับเคล่ือนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	

ไปสู่การปฏิบัติ	ภายใต้กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention, Prosecution, Protection และ Partnership) 

และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดท�าแผนบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยให้ความส�าคัญ 

กับการสร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่  

พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการ นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ตรวจตามการข่าว และตรวจจับกุม

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่

อย่างเข้มข้น คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๕ และแรงงานได้รับการคุ้มครอง ไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน 

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ�านวน ๑๔,๕๐๖ แห่ง ๑๘๙,๗๙๕ คน

 ๑.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย		

ส่งเสรมิ พฒันา และก�ากบัดแูลให้แรงงานทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย นายจ้าง ลกูจ้าง ท้ังแรงงานไทย 

และแรงงานต่างด้าวในกิจการกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก  

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

เช่น กิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย 

กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหม ู

หรอืฟาร์มเลีย้งสตัว์ประเภทอืน่ ๆ  กจิการก่อสร้าง งานทีเ่ข้าข่าย 3D 

[(งานทีม่ลีกัษณะสกปรก (Dirty) งานทีม่คีวามยากล�าบาก (Difficulty) 

และงานทีเ่สีย่งอนัตราย (Dangerous)] รวมท้ังสถานประกอบกิจการ 

ที่อยู่โดดเดี่ยว ห่างไกลชุมชน หรือสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก 

ที่มีลูกจ้าง ๑-๑๐ คน ด�าเนินการตรวจสถานประกอบกิจการ  

จ�านวน ๑,๖๕๖ แห่ง ลูกจ ้างได ้รับการคุ ้มครอง จ�านวน  

๕๒,๖๒๘ คน

ตรวจสอบ 
สถานประกอบกิจการ 

๑,๖๕๖ แห่ง
ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง

๕๒,๖๒๘ คน
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	 ๑.๖ การคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	ด�าเนินการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 

ในพ้ืนที่ ๒๒ จังหวัด เพื่อคุ ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

และได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ด�าเนินการตรวจเรือประมง จ�านวน ๔๑๑ ล�า ลูกจ้างได้รับ 

การคุม้ครอง จ�านวน ๕,๖๕๐ คน นอกจากนี ้ด�าเนนิโครงการ 

ศูนย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด	เพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนแรงงานในประเภทกิจการประมง ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง 

และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการกิจการประมงได้ปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย สร้างความตระหนกัรูแ้ละจัดระเบยีบแรงงาน

ต่างด้าวในภาคประมง จ�านวน ๑๖๗,๑๒๑ คน

	 ๑.๗ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	 ด�าเนินการพิจารณาค�าขอและจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าว 

ทีย่ืน่ขอใบอนญุาต เพือ่ให้การพจิารณาอนญุาตท�างานให้แก่คนต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศเป็นไปตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ก�าหนด มีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างาน จ�านวน ๓๘๓,๓๐๔ คน และตรวจสอบการท�างาน

ของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีคนต่างด้าว  

นายจ้าง และสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ จ�านวน ๔๓,๓๘๘ แห่ง ๓๗๓,๑๕๑ คน

	 ๑.๘ การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 ด�าเนินการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมาย

จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวงไปท�างานต่างประเทศ รวมท้ังป้องกันไม่ให้ 

ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ จ�านวน ๗๒๙,๑๖๐ คน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกัน

ปัญหาการค้ามนุษย์ เพ่ือให้แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ 

ในสิทธิ หน้าที่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และป้องกันการละเมิดสิทธิ การบังคับใช้แรงงาน การกักขัง หน่วงเหนี่ยว 

การถูกทารุณกรรม และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ�านวน ๓๐,๓๒๒ คน และเตรียมความพร้อมให้คนหางาน  

เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปท�างานต่างประเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ให้คนหางานที่ประสงค์จะไปท�างานในต่างประเทศ และประชาชนท่ัวไปได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการ 

และขั้นตอนการไปท�างานต่างประเทศโดยถูกกฎหมาย จ�านวน ๒,๑๘๑ คน

	 ๑.๙ การจัดตั้งจุดสกัดก้ันการเคลื่อนย้ายแรงงาน	 ในพื้นที่บริเวณจุดตรวจให้มีความเข้มข้นสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น ๑) จุดตรวจจุดสกดักัน้การเคลือ่นย้ายแรงงาน ถนนบางนา-ตราด กโิลเมตรท่ี ๔.๕ ขาออก 

และ ๒) จุดตรวจจุดสกัดก้ันฯ บางเขน บริเวณถนนเทพรักษ์ โดยแบ่งพื้นที่เฝ้าระวัง ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ 

พื้นที่แคมป์คนงานที่มีสภาพแออัดและมีความเสี่ยงต ่อการติดเช้ือสูงการปฏิบัติจัดเจ ้าหน้าท่ีเฝ ้าระวัง/ 

สายตรวจเฝ้าระวัง ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายและการเข้าออกของคนงานอย่างเคร่งครัด  

ระดับที่ ๒ พื้นที่แคมป์คนงานที่มีสภาพไม่แออัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ ปานกลาง การปฏิบัติจัดเจ้าหน้าท่ี 

เฝ้าระวัง/สายตรวจเฝ้าระวัง ทุก ๔ ชั่วโมง เพื่อท�าการส�ารวจยอดคนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และระดับที่ ๓  

พ้ืนที่แคมป์คนงานท่ีมีสภาพไม่แออัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือต�่า การปฏิบัติจัดเจ้าหน้าท่ีสายตรวจเฝ้าระวัง 

ทุก ๘ ชั่วโมง 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๑.๑๐ การจัดตั้งด่านตรวจระหว่างรอยต่อพื้นที่สีแดงเข้ม 
จ�านวน ๒ จุด ได้แก่ ๑) ด่านตรวจรอยต่อข้ามจังหวัดปทุมธานี 
บรเิวณหน้าโรงพยาบาลธญับรุ ีจงัหวัดปทมุธาน ีและ ๒) ด่านตรวจ 
รอยต่อข้ามจังหวัดอยุธยา บริเวณใต้ทางต่างระดับหินกอง  
จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับทราบปัญหา
ข้อขดัข้องจากการปฏิบติังานของฝ่ายความมัน่คง เพิม่ความเข้มงวด 
กวดขันในการคัดกรอง ชะลอ และสกัดกั้นการเดินทางข้ามจังหวัด
ของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือ
ประชาชน หลีกเลี่ยง จ�ากัดงดการเดินทางเข้าออกจังหวัดในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่มีเหตุจ�าเป็น โดยให้อยู่ภายใต้
มาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (โควิด-๑๙) 
อย่างเคร่งครัด

๒.	 การปลูกจิตส�านึก	 เกียรติภูมิ	 และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย	 การมีจิตสาธารณะ	

และการมส่ีวนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ	รกัษาผลประโยชน์ของชาต	ิความสามคัคปีรองดอง	

และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน	

	 ๒.๑	 การด�าเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและช่วยเหลือประชาชน	
	 	 ๒.๑.๑	 เสริมสร้างเครือข่ายด้านกิจการพลเรือนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม
ให้เยาวชนได้รับทราบและมีจิตส�านึกในการร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุพการี 
และผู้มีพระคุณ ครู/อาจารย์ ชาติบ้านเมืองและการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนรักษา 
และสืบทอดความเป็นชาติไทยให้คงอยู ่ตลอดไปภายใต้เครือข่าย “ชมรมกตัญญูคลับ” ซึ่งด�าเนินการโดย 
มณฑลทหารบก (มทบ.) จ�านวน ๓๕ หน่วย
	 	 ๒.๑.๒	 จัดกิจกรรมชมรมกตัญญูคลับร่วมกับ มทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร และร่วมกับก�าลังพล 
จติอาสาพระราชทานจัดกจิกรรมท�าความสะอาดโรงพยาบาลสนาม เพือ่เตรยีมความพร้อมในการรกัษาผูป่้วยโควดิ-๑๙  
รณรงค์สร้างความเข้าใจในการป้องกัน รวมถึงเชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙  
การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ นอกจากนี ้ได้บ�าเพญ็สาธารณะประโยชน์ด้วยการสร้างฝายชะลอน�า้ รกัษาความชุม่ชืน้ 
ให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์

	 ๒.๒	 การด�าเนนิโครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน	
	 	 ๒.๒.๑	 จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการหมู ่บ้าน จ�านวน ๓,๐๔๖ ต�าบล  
ลงพื้นที่อย ่างน ้อย ๖,๐๙๒ ครั้ ง  เพื่อปลูกฝ ังปลูกจิตส�านึก 
และร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉนัท์ ท�าให้ประชาชนมคีวามเข้มแขง็ รวมถงึเข้าใจความต้องการ 
ของคนในหมูบ้่าน/ชมุชน รู้จักการวางแผนเพือ่ส่งต่อแผนเพือ่น�าไปสู่ 
การบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) 

จัดกิจกรรม 
สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์
ในพื้นที่ ๓,๐๔๖ ต�าบล 

๖,๐๙๒ ครั้ง

จัดตั้งด่านตรวจ
ระหว่างรอยต่อพื้นที่ 

สีแดงเข้ม  
เพื่อควบคุมการระบาด

ของโควิด-๑๙
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  ๒.๒.๒	 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จ�านวน ๔๘๙ ชุด  

ชุดละ ๓ คน และผู้ที่รับผิดชอบโครงการฯ จ�านวน ๓๓ จังหวัด รวม ๑,๕๐๐ คน เพื่อลงพื้นที่ด�าเนินการขับเคลื่อน 

การสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ผ่านกลไกคณะกรรมการหมูบ้่าน และชดุปฏบิตักิารฯ ได้ลงพืน้ทีเ่พือ่ปฏบิติัหน้าทีแ่ล้ว 

จ�านวน ๓,๑๙๐ หมู่บ้าน

	 	 ๒.๒.๓	 ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วอย่างน้อย ๒๒,๐๖๙ แผน และหมู่บ้านสามารถ

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้ประชาชนรู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย ลดการเป็นหนี้

 ๒.๓	 การด�าเนนิกจิกรรมค่ายเยาวชนสมานฉนัท์	โดยส่งเสรมิการจดัการแข่งขนักฬีาและการออกก�าลงักาย 

เพื่อสันติสุข ยกระดับการจัดการแข่งขันฟุตบอลและเพิ่มกีฬาที่เป็นอัตลักษณ์ประจ�าท้องถิ่น คือ กีฬามวยไทย  

ให้ลงไปสู่พ้ืนที่ในระดับต�าบลเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ท�าให้เด็ก เยาวชนและประชาชน 

เกดิความรกัความสามัคคใีนชมุชน และระหว่างชุมชน ลดปัญหาความขัดแย้ง และความรนุแรงต่าง ๆ  ห่างไกลจากยาเสพตดิ 

อบายมุขทั้งปวง รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจการด�าเนินงานของภาครัฐ ยอมรับและให้ความร่วมมือ 

กับภาครัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา และสามารถต่อยอดไปสู ่

การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๓๔,๒๔๕ คน 

	 ๒.๔	 การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีก�าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

และสร้างความสงบสุข ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา คือ เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

สูอ่าเซียนบนพืน้ฐานความเข้มแขง็ของชมุชนผ่านยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ	เข้าถงึ	พัฒนา” สร้างการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชน ในพืน้ทีโ่ดยใช้มิตทิางวฒันธรรมเป็นสือ่กลาง และต่อยอดสร้างเศรษฐกจิชมุชน ภายใต้ชือ่ “โครงการเสรมิสร้าง	

สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง”	ด�าเนินการในพื้นท่ีเป้าหมายจ�านวน ๕๕ ต�าบล และต�าบลนอกพื้นท่ีเป้าหมาย 

จ�านวน ๖๐ ต�าบล มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน ๗๓,๙๘๖ คน ส่งผลให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ท่ี เกดิการรบัรู้ 

เข้าใจ มีค่านิยมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 

สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างสนัตสิขุ และเกดิการน�าทนุทางวฒันธรรมมาสร้างคณุค่า และมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ ดงันี้ 

  ๒.๔.๑ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์โดยจัดอบรม ให้ความรู้ ความส�าคัญของสถาบัน

พระมหากษตัริย์ และการอยูร่่วมกันในสงัคมพหุวฒันธรรม ประกวดเรยีงความภายใต้หวัข้อ “สถาบันพระมหากษตัรย์ิ

กับชาวนราธิวาส” นิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

	 	 ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

โดยจัดแสดงนิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน จ�านวน ๓ ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก ่

นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน รวมทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเรื่องราวของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  

มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส  

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา ในสังคมพหุวัฒนธรรม  

มีประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าชมนิทรรศการรวมจ�านวน ๘,๙๕๐ คน 

	 	 ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได ้ 

ประกอบด้วย กิจกรรมโขนเยาวชนชายแดนใต้ กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม กิจกรรมเกลอกันกาแวกีตอ  

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนในการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม เช่น ศกึษาแหล่งเรยีนรูท้างวฒันธรรม  

และการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม อบรมอาบน�า้ศพตามหลักศาสนาอสิลาม และกจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม

ท้องถิน่ชายแดนใต้ตามความต้องการของพืน้ที ่เช่น เสวนาหวัข้อ “การอยูร่่วมกนัต่างศาสนาและการเรยีนรู ้ความแตกต่าง 

เพื่อป้องกันความแตกแยก” อบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ



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

	 	 ๒.๔.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ขับเคลื่อนงานส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้ เช่น จัดแข่งขัน 

กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมจิตอาสา และจ้าง 

อาสาสมัครวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่เป็นอาสาสมัคร 

วัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินงานตามภารกิจ 

ในการแก้ ไ ขป ัญหาและ พัฒนา จั งห วัดชายแดนภาคใต้ 

มีผู้ได้รับประโยชน์จากการจ้างงาน จ�านวน ๑๘,๕๐๐ คน 

	 	 ๒.๔.๕	 ด�าเนินโครงการรู้รักสามัคคีและวินัยของชาติ	(พลเมืองดี	มีจิตสาธารณะ)	โดยการรวบรวม

บริบทและประเด็นปัญหาของพื้นที่ น�ามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อปลูกจิตส�านึก  

เกียรติภูมิ และศักด์ิศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ  

รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน 

	 ๒.๕	 การด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาผู้สูงอายุ	

	 	 ๒.๕.๑	 จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคล้าย 

วนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติ 

วันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันอาสาสมัครสากล พร้อมทั้งน�าอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เข ้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ชุมชนย่านตลาดสะพานขาว และตลาดโบ๊เบ๊ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม แก่ชุมชน 

และผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

	 	 ๒.๕.๒	 จัดกิจกรรมจิตอาสาความมัน่คงของมนษุย์ “ชีวติใหม่	ใต้ร่มพระบารม.ี..เราสร้างไปด้วยกนั” 

เพือ่เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ และร่วมแสดงความจงรักภกัดี 

และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีหาท่ีสุดมิได้ โดยกิจกรรมเป็นการมอบชุดยาหอมและยาสามัญประจ�าบ้าน 

จ�านวน ๑๐๐ ชุด และกจิกรรมจติอาสาท�าความสะอาดบ้านผูสู้งอาย ุการปรบัสภาพแวดล้อมฯ บ้านผูส้งูอายใุนชมุชน

ให้เหมาะกับการอยู่อาศัย เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ จ�านวน ๒ ราย

	 	 ๒.๕.๓	 จัดกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	โดยศนูย์พัฒนาการจดัสวสัดกิารสังคมผูส้งูอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ และงานพยาบาล ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “มีแล้ว

แบ่งปัน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อ�าเภอแม่ออน อ�าเภอพร้าว และอ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพ
พหุวัฒนธรรม 
๑๘,๕๐๐ คน
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๓.	 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิ	

ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล	ความรักชาติ	และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

	 ๓.๑	 โครงการส่งเสรมิวถีิชีวติแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	โดยวทิยากรแกนน�า 

ระดับอ�าเภอไปขยายผลให้แก่อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านขับเคลื่อนหลักการส�าคัญของวิถีชีวิต  

๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผลและสันติวิธี ๒) การปฏิบัติตามเสียงข้างมาก 

รับฟังเสียงข้างน้อย ๓) ความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนร่วม และ ๔) การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม 

และการเมือง โดยผ่านกิจกรรม “๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู่บ้าน” ท้ังน้ี จังหวัดได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ

ประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด จ�านวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๓ รางวัล

 ๓.๒	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ด้านวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

ในโรงเรียนเอกชน” จ�านวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน ตลอดจนน�าผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามภาคใต้ ทีไ่ด้รบัรางวลัพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ รบัพระราชทานรางวลัโรงเรยีนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๙ รางวัล 

๔.	 การสร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน	

	 ๔.๑	 โครงการพัฒนาศักยภาพก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หลักสูตร	 ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับหมวด	

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔ ด�าเนินการฝึกอบรม จ�านวน ๒ ครั้ง  

โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ�านวน ๒๙๐ คน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๔.๒	 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษา	

ความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้าน	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔  

โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการปฏิบัติงาน 

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

ท�าให ้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ 

รักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน หมู่บ้าน ของชุดรักษา 

ความปลอดภัยหมู่บ้าน 

	 ๔.๓	 การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ โดยลงพื้นที่เพื่อพบประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ เพื่อมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเชิญชวน 

ให้ประชาชนลงทะเบยีนฉดีวคัซนีเพือ่สร้างภมิูคุ้มกนั รวมถึงการเข้าร่วมกบัฝ่ายกจิการพลเรือนจดักจิกรรมส่งเสรมิอาชพี 

ต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามตัวแบบทุนปรัชญาความมั่นคง 

 ๔.๔	 การจัดตัง้ศนูย์สนบัสนนุการเคลือ่นย้ายผูต้ดิเชือ้โควดิ-๑๙ เพือ่จดัยานพาหนะสนบัสนนุการเคล่ือนย้าย 

ประกอบด้วย ๑) จัดยานพาหนะที่พร้อมใช้งานทันที จ�านวน ๓๑ คัน ซึ่งได้สนับสนุนศูนย์เอราวัณ ส�านักการแพทย ์

และสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกวัน และจัดเพิ่มเติมอีก จ�านวน ๒๑ คัน หมุนเวียนปฏิบัติงานประจ�าศูนย์ฯ  

เป็นประจ�าทุกวัน ๒) จัดยานพาหนะที่พร้อมปฏิบัติเมื่อสั่ง (On call) เตรียมไว้ จ�านวน ๑๖ คัน ๓) จัดรถพยาบาล 

จ�านวน ๔ คัน และ ๔) จัดก�าลังพลจากส�านักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ศูนย์สนับสนุน 

การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ณ กรมยุทธบริการทหาร 

เพื่อประสานน�าส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามต่อไป

๕.	 การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ 

 ๕.๑	 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เน้นการใช้สาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา การแก้ไขกฎหมาย  

โดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน การถูกตีตรา การลดทอนอาชญากรรม การน�าพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

การพัฒนาทางเลือกเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

  ๕.๑.๑	 ส่งเสริมความร่วมมือระดับสากล	 เน้นการผลักดันในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตร ี

และผูแ้ทนระดบัสงูของประเทศ เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายการแก้ปัญหายาเสพตดิแนวใหม่ ผลกัดนัการพฒันาทางเลอืก 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศไทยมีพันธมิตรภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาทางเลือก 

ระหว่างประเทศมากขึ้น การปรับแก้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้สอดรับเจตจ�านงของที่ประชุมสมัยพิเศษ 

ของสมัชชาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด (UNGASS 2016) การผลักดันนโยบายด้านพืชยาเสพติด 

เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จนเป็นผลส�าเร็จ

	 	 ๕.๑.๒	 ส่งเสริมความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค	 เน้นการผลักดันเชิงนโยบายในอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

เพ่ือยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองค�า ๑๕๑๑ จาก ๖ ประเทศสมาชิก 

ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อควบคุมยาเสพติด ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) มุ่งเน้นการสกัดก้ันสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต โดยแต่ละประเทศได้น�าไป 

สนับสนุน
งบประมาณแก่ ชรบ. 
๑,๙๖๙ หมู่บ้าน
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ก�าหนดยุทธการและเริ่มปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกัน ส่งผลให้สามารถจับกุมคดียาเสพติด รวม ๘๗๕ คดี  

ผู้ต้องหา ๑,๗๐๒ คน ยาบ้า ๔๑๓.๖๓ ล้านเม็ด ไอซ์ ๔๘.๖๑ กิโลกรัม เฮโรอีน ๔.๙๑ ตัน เคมีภัณฑ์ ๒๗๘.๔๒ ตัน 

และกาเฟอีน ๒๑.๕๖ ตัน (สามารถเป็นส่วนผสมในการผลิตยาบ้าได้ ๓๐๑.๘๕ ล้านเม็ด) 

  ๕.๑.๓	 ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค	 เน้นผลักดันการแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติดข้ามชาติ 

ที่ส�าคัญ คือ โครงการความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติ (Airport Interdiction 

Task Force: AITF) เพื่อสร้างเอกภาพของการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติดระหว่างหน่วยงาน รวมถึง

การน�าเทคนคิการปฏบิตังิานทีท่นัสมยัมาใช้ และความร่วมมอืสกดักัน้และปราบปรามยาเสพตดิระหว่างท่าเรอืสากล 

ในอาเซียน (ASEAN Seaport Interdiction Task Force: ASITF) ส่งผลให้สามารถจับกุมกว่า ๖๑ คดี  

ยึดไอซ์ ๓๓.๕๙ กิโลกรัม ยาบ้า ๑๒,๐๐๐ เม็ด เฮโรอีน ๒๓๖.๗๒ กิโลกรัม กัญชา ๑๐ กิโลกรัม ยาอี ๒,๖๐๐ เม็ด 

โคเคน ๒๔.๒๖ กิโลกรัม 

	 	 ๕.๑.๔	 ส่งเสรมิความร่วมมอืระดบัทวภิาค	ีเช่น สาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยประเทศไทยและคู่ประเทศภาคีจะประชุมร่วมกัน 

อย่างต่อเนื่องทุกปี การด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น

   (๑) การปฏบิตักิารร่วมกนัแบบคูข่นานภายใต้ “ปฏบิติัการกวาดล้างเครอืข่ายการค้ายาเสพติด	

ไทย-จนี	๑๕๑๑/๒๐๒๑” เน้นตดัวงจรเครอืข่ายการค้ายาเสพตดิ ด้วยการขยายผลยดึทรพัย์สิน และตดิตามผูต้้องหา

หลบหนหีมายจบัโดยมพ้ืีนทีป่ฏบิติัการหลกัของไทย คอื จงัหวดัเชยีงใหม่และเชยีงราย ส่วนพืน้ทีป่ฏบิตักิารหลกัฝ่ายจนี 

คือ มณฑลยูนาน และมณฑลกว่างซี 

   (๒) โครงการพฒันาทางเลอืกเพือ่ปลูกพชืทดแทนพืชเสพตดิในหมูบ้่านอดุมไซ เมอืงเวยีงทอง 

แขวงบอลิค�าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัย 

และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการลักลอบปลูกพืชเสพติดในพื้นท่ี

แขวงบอลิค�าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป 

	 ๕.๒	 ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย	 โดยยกระดับการสกัดก้ันยาเสพติด สารต้ังต้น 

และเคมีภัณฑ์ โดยเพิ่มความเข้มงวดในช่องทางตามแนวชายแดน ทางท่าอากาศยานนานาชาติ และทางท่าเรือ  

มุ่งเน้นท�าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดตามมาตรการทางทรัพย์สิน การสืบสวนขยายผล การใช้มาตรการสมคบ 

มาตรการฟอกเงิน มาตรการทางภาษี และการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ เพื่อมุ่งลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

ในพื้นที่แพร่ระบาด และลดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

  ๕.๒.๑	 ด�าเนินการจับกุมยาเสพติดทั่วประเทศ ๓๐๖,๘๘๐ คดี ผู้ต้องหา ๓๑๘,๖๕๒ คน ของกลาง

ยาบ้า ๔๖๓.๗๑ ล้านเม็ด ไอซ์ ๒๘,๗๒๑ กิโลกรัม และกัญชา ๒๔,๑๘๖ กิโลกรัม รวมท้ังขยายผลใช้มาตรการ 

ต่อผู้กระท�าผิดฐานสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด โดยมีการจับกุมและแจ้งข้อหา ๒,๘๐๒ คน และมาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด  

เป้าหมาย ๖,๐๐๐ ล้านบาท สามารถยดึทรพัย์สนิได้มลูค่า ๖,๕๙๐.๗๘ ล้านบาท เกนิเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ผลส�าเรจ็

ดังกล่าวเกิดจากการด�าเนินงานภายใต้ปฏิบัติการ	“ยุทธการพิทักษ์ไทย	ยึดทรัพย์	ตัดวงจรยาเสพติด”	นอกจากนี้  

มผีลการด�าเนนิการยดึอายดัทรพัย์ผูก้ระท�าความผิดภายใต้ปฏบิตักิารพาลปีราบยา ประจ�าปี ๒๕๖๔ รวมยดึและอายดั

ทรัพย์สินเพื่อรอการตรวจสอบ ๓๘๘.๓๘ ล้านบาท 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๕.๒.๒	 ด�าเนนิการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีแ่พร่ระบาดภายใต้ “ปฏบิตักิารชมุชนสขีาวสร้างสขุ” 

โดยการปิดล้อมตรวจค้นหมูบ้่าน/ชมุชนแพร่ระบาดเป้าหมาย ๒๓,๑๔๐ แห่งทัว่ประเทศ เป็นปฏบิตักิารต่อเป้าหมาย 

หมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๑๐,๔๕๗ แห่ง สามารถจับกุม 

ผู้กระท�าผิด ๑๐,๘๖๕ คน น�าเข้ากระบวนการบ�าบัด 

๙,๑๐๗ คน จ�าแนกเป็นแบบสมคัรใจ ๓๔๖ คน บังคบับ�าบัด 

๘,๗๖๑ คน ยดึอายดัทรพัย์สนิ ๖๕.๔ ล้านบาท ของกลาง

ยาบ้า ๖,๐๙๓,๑๖๐ เม็ด ไอซ์ ๙๑.๖ กิโลกรัม เฮโรอีน 

๑๖๔ กรัม คีตามีน ๒๖๐ กรัม เอ็กซ์ตาซี ๑๐,๖๙๐ เม็ด 

ยาแก้ไอ ๑,๓๓๕ ขวด กัญชาแห้ง ๖๐๙.๘ กิโลกรัม  

ต้นกัญชา ๖๗๔ ต้น น�้าต้มกระท่อม ๙๗,๔๓๙ ลิตร  

และฝิ่น ๑.๔ กิโลกรัม 

	 	 ๕.๒.๓	 น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการสืบสวนสอบสวน	 โดยการพัฒนาบุคลากรให้ม ี

ความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงน�าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สนับสนุนภารกิจการสืบสวน

เป้าหมายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น ระบบสืบค้นและรวบรวมข้อมูลการซื้อขาย 

ยาเสพติดในสื่อสังคมออนไลน์ ระบบตรวจพิกัดโทรศัพท์ระยะไกล ระบบตรวจพิกัดโทรศัพท์ระยะใกล้  

ระบบกล้องสบืสวน รวมถงึระบบตรวจสอบป้ายทะเบยีนรถยนต์อตัโนมตั ิและได้สบืสวนขยายผล การซ้ือ-ขายยาเสพตดิ 

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และจัดส่งบัญชีผู้ใช้งานเพื่อด�าเนินการปิดกั้น/ระงับช่องทางการซื้อ-ขาย จ�านวน ๔๑ บัญชี 

สามารถจับกุมคดียาเสพติด ๘๔ คดี 

	 ๕.๓	 ด้านการป้องกันยาเสพตดิ	ได้ด�าเนนิการในมิติประชากรเป้าหมาย โดยสร้างการรบัรู ้เพิม่ภมูคิุม้กนัเพือ่ลด 

ผู ้เสพรายใหม่ และในมิติพื้นที่เป้าหมาย สร้างพื้นที่ปลอดภัย ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันยาเสพติด 

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ส่งผล ดังนี้

  ๕.๓.๑	 สร้างการรับรู้และเพิ่มภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรทั่วไป ๕๑,๕๓๖,๕๘๙ ราย จ�าแนกเป็น  

เดก็และเยาวชน ๘,๙๕๘,๖๑๐ ราย แรงงาน ๑,๒๖๖,๐๐๙ ราย และประชาชน ๔๑,๓๑๑,๙๗๐ ราย ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

เช่น หอกระจายข่าวประจ�าหมูบ้่าน เสยีงตามสายในโรงเรยีน สถานประกอบการ และสือ่สังคมออนไลน์ (Social Media) 

และสร้างภูมิคุ ้มกันในกลุ ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาโดยจัดท�าคู ่มือการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา  

ภายใต้ชื่อ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (Be Smart Say No To Drugs)

	 	 ๕.๓.๒	 สร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เพ่ิมปัจจัยบวก และควบคุมเฝ้าระวัง

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

๖๘.๓๙ ของ ๗,๒๕๕ ต�าบล/๕๐ เขตทั่วประเทศ และจัดท�าโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน 

ภาคเหนือตอนล่าง รวม ๖,๐๐๙ แห่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ค้นหาผู้เสพ และขยายผลจากผู้เสพไปยังผู้ค้า  

ด�าเนินการยึดทรัพย์ ๙๗ คดี มูลค่า ๑๓.๑๑ ล้านบาท 
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	 	 ๕.๓.๓	 บ�าบดัรักษายาเสพตดิ นอกจากการบ�าบดัรกัษา 

ในระบบปกติ ได้พัฒนาแนวทางการน�าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ผู ้เสพยาเสพติด (Community Based 

Treatment and care: CBTx)  พัฒนาศักยภาพครอบครัว

ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานที่ใช้ยาเสพติด 

และภายหลังการบ�าบัดรักษาการพัฒนาแนวทางการติดตาม  

ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัด โดยผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ�าหมูบ้่าน มบีทบาทในการติดตามผูผ่้านการบ�าบดัพฒันานโยบาย 

ยา เ สพติ ด แนว ใหม่ โ ด ย ใ ช ้ ก า รส า ธ า รณ สุขน� า  ไ ด ้ แ ก่  

๑) คลินิกให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล ๒๕ แห่ง  

เพื่อป ้องกันการกระท�าผิดซ�้ า  และ ๒) การลดอันตราย 

จากการใช้ยาเสพติดในผู ้ป ่วยยาเสพติดทุกรายทั่วประเทศ  

เพื่อรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าถึงได้ยาก ส่งผลให้สามารถ 

น�าผู ้เสพยาเสพติดเข้าสู ่กระบวนการบ�าบัดรักษาในทุกระบบ 

๑๘๗,๐๑๓ ราย ให้บรกิารเพือ่ลดอันตรายจากยาเสพติด ๓๖,๖๔๓ ราย 

ตดิตามดแูลผูผ่้านการบ�าบัด ๒๐๐,๖๑๑ ราย และให้การช่วยเหลอื

ผู้ผ่านการบ�าบัด ๓,๔๕๐ ราย 

	 ๕.๔	 ด้านการบรหิารจัดการอย่างบรูณาการ	ได้ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 

เพือ่ปรบัปรงุและพัฒนาให้มคีวามทนัสมยัสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏริปูประเทศปรบัปรงุบทบญัญตัิ

ให้สอดคล้องกับ UNGASS-2016 และแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมตัวยาเสพติดที่เป็นปัญหา

และอุปสรรคหรือภาระต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน ดังนี้

	 	 ๕.๔.๑	 พัฒนาพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ	 โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๘)  

พ.ศ. ๒๕๖๔ (ถอดพชืกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ) มผีลใช้บังคบัวนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๔ และร่างพระราชบัญญตัิ

พืชกระท่อม พ.ศ. .... (การก�ากับดูแลและป้องกันการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดภายหลังถอดจากจากเสพติดให้โทษ) 

สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ แล้ว

	 	 ๕.๔.๒	 ด�าเนินโครงการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด	 ได้ด�าเนินการอบรมผู้ต้องขัง 

ทีต่ดิยาเสพตดิตามหลกัสตูรต่าง ๆ  ได้แก่ หลกัสตูรชุมชนบ�าบัด จ�านวน ๙,๐๑๕ คน หลกัสูตรววิฒัน์พลเมอืงราชทณัฑ์

ด้วยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) จ�านวน ๒,๓๔๒ คน หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ส�าหรบักลุ่มผู้เสพยาเสพตดิและผูค้้ารายย่อยในเรอืนจ�า/ทณัฑสถาน จ�านวน ๒๑,๒๖๖ คน หลกัสตูรฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน จ�านวน ๑๓,๙๙๐ คน
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	 	 ๕.๔.๓	 โ ค ร งกา ร เ รื อนจ� าปลอดยา เ สพ ติด  

ได้ด�าเนินการควบคุมปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ 

และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน โดยการจู่โจมตรวจค้น 

ท�าให้เรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศเกิดการตื่นตัว และหารือ

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

โทรศัพท์ และสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ รวมถึงมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบภายในเรือนจ�า  

ทั้งนี้ ได้จู่โจมตรวจค้นกรณีปกติ จ�านวน ๕๕,๙๑๓ ครั้ง กรณีพิเศษ 

โดยกรมราชทัณฑ์ร่วมกับต�ารวจ ทหาร จ�านวน ๔๗๙ ครั้ง  

มีผลการสกัดกั้นและตรวจค้น ดังนี้ ๑) โทรศัพท์ ๗๐ เครื่อง  

๒) ยาบ้า ๒,๖๙๒ เม็ด และ ๓) ยาไอซ์ ๒๔.๐๒ กรัม 

	 	 ๕.๔.๔	 ด�าเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ�า	 :	 กิจกรรมรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	(TO	BE	NUMBER	ONE)	ในเรอืนจ�า	ได้น้อมน�าแนวทางโครงการรณรงค์ป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี

องค์ประธานโครงการ มาปรับใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือสร้างจิตส�านึก 

ให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตนเอง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และได้รับความรู้เก่ียวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

อย่างถูกต้อง ตลอดจนผู้ต้องขังมีพื้นที่ในการท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ โดยด�าเนินงานภายใต ้

กรอบแนวคิด “ปรบัทุกข์	สร้างสขุ	แก้ปัญหา	พฒันา	EQ” ท้ังจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่  

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้ต้องขังในการด�าเนินชีวิต 

ทั้งขณะต้องโทษ และในสังคมภายหลังพ้นโทษ 

	 	 ๕.๔.๕	 บูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	ดังนี	้

	 	 	 (๑) ด�าเนนิโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศกึษา ปี ๒๕๖๔ เพือ่อบรมให้ความรู ้

ความเข้าใจในกระบวนการด�าเนินงานกิจกรรมส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ มีผู้เข้าร่วมในสถานศึกษาทุกระดับ 

ทั่วประเทศ 

   (๒) ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู ้ทันภัยยาเสพติด	 เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันและปลูกจิตส�านึก  

โดยประสานกับส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เพือ่จดัท�าร่างแนวทางการจดัค่ายในพืน้ที่

เป้าหมายแพร่ระบาดเร่งด่วน A ใน ๒๒ จังหวัด ๕๙ อ�าเภอ ให้กับนักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จ�านวน ๒๗ รุ่น 

   (๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเอกชน	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาให้แก่ครใูนโรงเรยีนเอกชน ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน ๙ รุ ่น จัดค่ายผู ้น�าเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด จ�านวน ๑๐ รุ่น  

และอบรมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หลักสูตร ๔ วัน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชน จ�านวน ๒ รุ่น  

จ�านวน ๓,๒๐๐ คน และมโีรงเรยีนทีไ่ด้รบัการพฒันาให้สามารถจดักจิกรรมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�านวน ๓๔๖ แห่ง 

ด�าเนินโครงการ
เรือนจ�า

ปลอดยาเสพติด
โดยจู่โจมตรวจค้น 
๕๕,๙๑๓ ครั้ง
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	 	 ๕.๔.๖	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ	สร้างความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ จ�านวน ๑,๓๓๕,๑๕๙ คน ตรวจประเมนิในสถานประกอบกจิการ

จนกระทั่งผ่านเกณฑ์คู่มือการด�าเนินงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

จ�านวน ๑,๕๘๖ คน และด�าเนินโครงการโรงงานสีขาว จ�านวน ๒,๔๙๙ คน 

	 	 ๕.๔.๗	 ด�าเนนิโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี	

เพ่ือฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ  

ทักษะฝีมือแรงงาน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการท�างาน มีผู้เข้ารับการฝึก  

จ�านวน ๒,๔๒๐ คน 

	 	 ๕.๔.๘	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ		

เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึก สร้างเสริมภูมิคุ ้มกันและป้องกันยาเสพติดแก่แรงงานในสถานประกอบการที่ม ี

ลูกจ้างต�่ากว่า ๑๐ คนลงมา และในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด และพร้อมให้ 

ความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า ๑๐ คน แสดงความจ�านง 

เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑๓,๑๓๙ แห่ง แรงงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด จ�านวน ๕๐,๘๐๘ คน และเป็นแรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด จ�านวน ๔๗,๙๑๙ คน นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ๑๙๖ แห่ง  

ลูกจ้าง ๓๔,๒๔๓ คน และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ๑๔๑ แห่ง ลูกจ้าง ๒๔,๙๑๒ คน เพื่อเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด แรงงานมีภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด 
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การทำานุบำารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม
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นโยบายข้อ ๓

การทำานุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

รฐับาลให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิให้สถาบนัทางสงัคมร่วมปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีด่ ีรวมทัง้ 

การท�านุบ�ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมท่ีด ี

ที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้

๓.๑	 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ	 โดยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 

วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม ศลิปะ ประเพณ ีภมูปัิญญา ภาษาไทยและภาษาถิน่ท่ีมีอตัลกัษณ์และความหลากหลาย 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพือ่ให้เกดิความภาคภมูใิจในเอกลกัษณ์ของชาต ิพร้อมทัง้สนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม 

และภูมิปัญญาไทย เพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม

๓.๒	 ปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีด่ทีัง้ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	กตญัญ	ูความซือ่สตัย์	การมวีนิยั	

เคารพกฎหมาย	มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ	และเป็นพลเมอืงท่ีด ีโดยส่งเสรมิ 

ให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด�าเนินธุรกิจ

อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพ 

และมีความรับผิดชอบ และเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

๓.๓	 ท�านบุ�ารงุศาสนาให้มีความเข้มแขง็ ส่งเสรมิสถาบนัศาสนาทกุศาสนาให้มบีทบาทในการเผยแผ่ 

หลักค�าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ  

และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้าและสามารถน�ามาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้ 

๓.๔	 สร้างความรู้	 ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน	

ยอมรับและเคารพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์	 และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย		

ในลักษณะพหสัุงคมท่ีอยูร่่วมกนั โดยสนบัสนนุการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศควบคูก่บัการส่งเสรมิ สร้างสรรค์

งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
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๑.	 การส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

	 ๑.๑	 การตดิตามโบราณวตัถขุองไทยในต่างประเทศกลบัคนืสูป่ระเทศไทย	รฐับาลได้ด�าเนินการตดิตามทบัหลงั	

๒ รายการ	 ได้แก่	 ๑)	 ปราสาทหนองหงส์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และ ๒)	 ปราสาทเขาโล้น	 จังหวัดสระแก้ว		

คนืจากส�านกังานสืบสวนเพือ่ความม่ันคงแห่งมาตุภมิู	(Homeland	Security	Investigations:	HSI)	สหรฐัอเมรกิา

โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการรับมอบเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

และเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีการตรวจสภาพและบันทึกข้อมูล

เบื้องต้นและท�าพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังดังกล่าวกลับสู ่ประเทศไทย  

ณ พิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทัง้นี ้ได้มกีารจดัแสดงในนทิรรศการพเิศษ 

“ทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู ่ประเทศไทย”  

เพือ่น�าเสนอข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ หลกัฐานต่าง ๆ  ทีไ่ด้สบืค้น รวมถงึขัน้ตอน 

การด�าเนินงานในการติดตามเพื่อให้ประชาชนทราบ รวมทั้งเพื่อกระตุ ้น 

จติส�านกึรกัและหวงแหนมรดกวฒันธรรมของไทยและร่วมกนัปกป้องดแูลรกัษา

ให้สืบทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อไป 

	 ๑.๒	 การประกาศยกย่องเชิดชูเกยีรตศิลิปินแห่งชาติและศลิปินร่วมสมยั	โดยได้ประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรติ
ศิลปินแห่งชาติประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๓	จ�านวน ๑๒ คน ในสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง		
ประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรติศลิปินร่วมสมยัดเีด่น	“ศลิปินศลิปาธร”	พทุธศกัราช	๒๕๖๓ จ�านวน ๗ คน และจดันทิรรศการ	
เชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส	“ศักย	ขุนพลพิทักษ์” เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศิลปินมากด้วยทักษะ 
และความสามารถทางด้านจติรกรรม ได้รบัการยอมรับในแวดวงศลิปะแนวภาพเหมอืนเชีย่วชาญทัง้ในงานจติรกรรม
ภาพเหมือนบุคคลแบบสากลและงานจิตรกรรมไทย เป็นศิลปินที่สามารถเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม 
และภาพจิตรกรรมแบบใหม่ตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้อย่างลงตัว 
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 ๑.๓	 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ท้ังในและต่างประเทศ 
โดยการบรูณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ 
สร้างรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่า ๒ แสนล้านบาทต่อปี โดยมีการด�าเนนิงานทีส่�าคญั เช่น จดังานเทศกาลภาพยนตร์
อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๓	 (Bangkok	 ASEAN	 Film	 festival	 2020)	 ครั้งที่	 ๖		
โดยฉายภาพยนตร์คุณภาพจากประเทศอาเซียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑,๗๖๐ คน และมีพิธีมอบรางวัล 
บุคคลเกียรติยศ (Life Time Achievement Award)  
ให้กับนางสาวเพชรา เชาวราษฎร์ นักแสดงที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติของประเทศไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 โดยจัดงานประกาศรางวัล
ภาพยนตร์แห่งชาติ	“สุพรรณหงส์	ครั้งที่	๒๙”	 เมื่อวันที ่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมอบรางวัลอันทรงเกียรติ 
ทีส่ร้างขวญัและก�าลงัใจแก่บคุลากรในวงการภาพยนตร์ไทย 
และเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งและศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทยให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคมไทยและนานาประเทศ 
จ�านวน ๑๗ สาขา มีผู้ร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน จัดสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย	
โดยจดักิจกรรมเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวดีทัิศน์ในต่างประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เทศกาลภาพยนตร์ 
เมอืงคานส์ สาธารณรฐัฝรัง่เศส เพือ่แสดงศกัยภาพอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวดีทิศัน์ไทยในเวทโีลกและสร้างโอกาส 
ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยให้เติบโต มีผู้ประกอบการนานาชาติกว่า ๑๔๐ ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการสัมมนา 
ผ่าน https://marchedufilm.online และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube: CONTENT THAILAND 
CHANNEL 

 ๑.๔	 การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ	 ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๔	 โดยก�าหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ซ่ึงทรงสนพระราชหฤทัยและห่วงใยการใช้ภาษาไทย 
ของคนไทย และเป็นการน้อมน�าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทรงงาน 
เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการและแนวพระราชด�าริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รู้รักภาษาไทย นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกและประกวด 
ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ได้แก่ ๑) ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค	์	
จ�านวน ๓ รางวัล ๒) ปชูนยีบคุคลด้านภาษาไทย ผูใ้ช้ภาษาไทยดเีด่น ผูใ้ช้ภาษาถิน่ดเีด่น และผูมี้คณูุปการต่อการใช้ภาษาไทย 
โดยมีผู้ได้รับคัดเลือก จ�านวน ๒๔ รางวัล และ ๓) ผู้ได้รับรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) จ�านวน ๑๙ รางวัล 

	 ๑.๕	 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่ส�าคัญของไทยมากขึ้น เช่น จัดงาน	 “ใต้ร่มพระบารมี	 ๒๓๙	 ปี	 กรุงรัตนโกสินทร์”		
เพือ่เทดิพระเกยีรติและน้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธคิณุของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรแีละร่วมฉลองเนือ่งในวาระ 
ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๙ ปี โดยน�ากิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกมิต ิ
มาน�าเสนอ จดันทิรรศการพเิศษ	เรือ่ง	ผ้าศิลปาชีพสญัจร	(Craft	Journey:	The	SUPPORT	Textiles	Traveling	
Exhibition)	ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ๔๔ แห่งทั่วประเทศ เพื่อน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านผ้า 
และประวัติการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ้าทอประเภทต่าง ๆ 
กระบวนการทอผ้า การปลกูหม่อนเลีย้งไหม วงจรหนอนไหมและแมลงทบั จดันิทรรศการเคล่ือนทีใ่นงานประเพณีบญุเดอืนยี	่



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

พธิบีญุคณูข้าว	สบืสานประเพณไีหว้เจ้าปูห่อค�า	ต�านานผาแดง-นางไอ่	
อ�าเภอหนองหาน	 จังหวัดอุดรธานี	 เพื่อเล่าเรื่องราวและประวัติ 
ความเป็นมาของวฒันธรรมบ้านเชยีง รวมทัง้น�าภาชนะดินเผาในรปูแบบ 
วัฒนธรรมบ้านเชียงมาจัดแสดง จัดนิทรรศการ	“อารยธรรมวิวัฒน	์
ลพบุรี-ศรีรามเทพนคร”	 โดยน�าโบราณวัตถุที่มีความส�าคัญ 
และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เน้นอิทธิพลของศิลปะลพบุรี  
(เขมรในประเทศไทย) น�ามาหมนุเวยีนในการจดันทิรรศการเพือ่น�าเสนอ 
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ส่งผลต่อบ้านเมืองบนแผ่นดินไทย จัดนิทรรศการออนไลน์	 ภายใต้ชื่อเรื่อง	
“๑๐	 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ”	 เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา 
ของบรรพชนไทย รวมทัง้สร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัในการช่วยอนรุกัษ์ต้นฉบบัเอกสารโบราณ จ�านวน ๑๐ เร่ือง 
เช่น ต�าราดูลกัษณะแมว กระบวนพยหุยาตราทางชลมารค สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช และกระบวนพยหุยาตรา
ทางสถลมารค สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึง่ได้จดัท�าในรปูแบบ e-Book เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถงึได้อย่างสะดวกรวดเรว็ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 
จัดนิทรรศการฟิล์มกระจก	 “เรื่องราวเหนือกาลเวลา” เพื่อจัดแสดงภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณที่องค์การ 
การศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization: UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจ�าแห่งโลก เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น 
การบอกเล่าเรือ่งราวของประเทศไทยในอดตี รวมถงึวถิชีีวติของชาวสยาม ในสมยัรชักาลที ่๔ ถงึรชักาลที ่๗ จ�านวน ๑๐๒ ภาพ 
และพัฒนาการจัดแสดง	 “ท้องพระโรงวังหน้า”	ณ	พระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนคร  
เพื่อบูรณะอาคารหมู่พระวิมานและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ทุกพระที่นั่งในหมู่พระวิมาน 

 ๑.๖	 การจัดแสดงและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  
เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญของไทย เช่น
  ๑.๖.๑	 จดังานมหกรรมวฒันธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ	
และสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ได้แก่		
งาน	“มหกรรมวฒันธรรมร่วมใจ	รวมไทยสร้างชาต”ิ ภายใต้แนวคิด 
“คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อฟื ้นฟู เยียวยา สร้างงาน สร้างรายได ้
ให้แก่ศิลปิน ศลิปินพืน้บ้าน ผูป้ระกอบการด้านอตุสาหกรรมวัฒนธรรม 
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควดิ-๑๙ มผีูส้นใจเข้าร่วมงาน จ�านวน ๗๖,๘๖๙ คน สร้างรายได้ 
จ�านวน ๖,๐๕๓,๐๐๑ บาท งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ	“วิถีถิ่น	วิถีไทย” ภายใต้โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๔ เพือ่สร้างรายได้ ส่งเสรมิและสนบัสนนุภมูปัิญญาพืน้บ้าน 
ให้มีพื้นที่ในการน�าเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรม สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการฟื้นฟู เยียวยา และสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ชุมชน ศิลปิน และผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ให้มรีายได้ ทัง้นี ้ได้ก�าหนดด�าเนนิการใน ๔ ภมูภิาค ปัจจบุนัด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวนัออก โดยด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น การแสดงทางศลิปวัฒนธรรม 
โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
จากทกุจงัหวดั การจดัแสดงมหกรรมสนิค้า/บรกิารทางวฒันธรรม ซึง่ผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิการ คือ ศลิปินทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ได้รบัการเยยีวยา จ�านวน ๒,๐๖๒ คน สร้างรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกว่า ๘,๗๓๐,๙๘๑ บาท รวมเงินสะพัดในการจัดงานกว่า ๕๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

สร้างรายได้
จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ทางวัฒนธรรม
กว่า ๘.๗ ล้านบาท 

เงินสะพัดกว่า ๕๑.๙ ล้านบาท
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  ๑.๖.๒	 ยกระดบัเทศกาลและประเพณท้ีองถิน่สู่ระดบัชาตแิละนานาชาต	ิเช่น การจดังานประเพณ ี

ลอยกระทง เผาเทยีนเล่นไฟ ณ อทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทัย และประเพณอุ้ีมพระด�าน�า้ จังหวดัเพชรบรูณ์ ให้ก้าวสู่ระดับชาติ 

และนานาชาติ เพ่ือสบืสานวิถปีฏบิติัอนังดงามของชาต ิสร้างความภาคภมูใิจในท้องถ่ิน มุง่ให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึง่ 

ในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและน�าทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่ามาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในการสร้างรายได ้

ให้กับท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ล้านบาทต่อปี ซ่ึงเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมั่นคงของชาติไทยสืบไป  

ทั้งน้ี ได ้มีการยกระดับการจัดงานเทศกาลประเพณีที่ส�าคัญ  

เช่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	 จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นความเชื่อ 

ในเ ร่ืองการท�าบุญด ้วยการถวายต ้นผึ้ ง เป ็นบุญกุศลสูงส ่ง  

เป็นงานท�าบุญให้ผู ้วายชนม์ โดยในปี ๒๕๖๔ มีผู ้เข้าร่วมงาน  

จ�านวน ๕๑,๒๕๐ คน เกิดรายได้ต่อจังหวัดสกลนคร จ�านวน 

๑๕,๔๗๒,๖๗๒ บาท ประเพณนีมัสการและสรงน�า้พระธาตดุอยตงุ	

ประจ�าปี	๒๕๖๔	“๒๐๐๓	ปีสบืมา	หกเป็ง	ล่องฟ้า	ไหว้สาพระธาตดุอยตงุ”

โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ  

ทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเข ้าร ่วมกิจกรรม  

ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน 

	 	 ๑.๖.๓	 จัดงานแสดงศิลปะ	 เช่น	 งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ	 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน

ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านศิลปะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดเทศกาลศิลปะแห่งกรงุเทพ	ครัง้ที ่๖ ออนไลน์ (The 6th Bangkok Art Festival 

Online: BAF LIVE) โดยมีกิจกรรม เช่น งานเทศกาลตลาดสินค้าศิลปะ การแสดงศิลปะร่วมสมัย และ Workshop  

การท�างานศิลปะ กิจกรรมถนนศิลปะ	งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย	๒๐๒๐	“สวน	แสง	ศิลป์อิงสายน�้า”

เช่น Art Workshop โดยศิลปินขัวศิลปะหลากหลายแขนง Art Market โดยตัวแทนบ้านศิลปินเชียงราย 

และเครือข่าย และ Art Show การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเครือข่ายศิลปินเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน ๑,๖๐๐ คน 

  ๑.๖.๔	 จัดงานแสดง	 แสง	 สี	 เสียง	 และพิธีบวงสรวงปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว  

โดยจัดกิจกรรมการแสดง สาธิต และจ�าหน่ายตลาดวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม โปงลาง แสง สี เสียง 

และสือ่ผสมชดุ “มหาเทวราชา ภทัรปัตนะนคร” เรือ่งราวก�าเนดิปราสาทสด๊กก๊อกธม เพือ่ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว 

เชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๑.๗	 การเผยแพร ่องค ์ความรู ้ทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 	 โดยการจัดกิจกรรม  

เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมส�าหรับผู้สูงอายุ	ปี	๒๕๖๓	“วัยเก๋า	๖๐+” โดยจัดอบรมหลักสูตรขับร้อง

ประสานเสียง Thai Senior Choir (TSC) ร้องเพลงอยู่บ้านช่วยชาติต้านโควิด-๑๙ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม 

การเรียนรู ้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู ้สูงอายุ สร้างความสุขให้แก่ผู ้สูงอายุท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ  

เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 (สานสุข	 สืบวัฒนธรรม	 น�าวิถีใหม่) โดยมีกิจกรรม 

ทางศลิปวัฒนธรรมต่าง ๆ  เช่น การแสดงชดุบรรพ์ศาสตร์ สงัคีตศลิป์ กิจกรรมเสวนาเรือ่ง “มองศิลปะผ่าน เดชา วราชุน” 

การสาธิตการท�ากระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือด้วยหนังนิ่ม การสาธิตการท�าผ้าพิมพ์ลายไทย และระบายสีหัวโขน  

ขบัเคลือ่นงานด้านมรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม	โดยลงพืน้ทีต่ดิตามการประชมุระดมความคดิเหน็และเสรมิสร้าง

กระบวนการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายวฒันธรรมในการขบัเคลือ่นงานด้านมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมระดบัพืน้ถิน่ 

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สร้างรายได้ ให้ท้องถิ่น
กว่า ๑๒๐ ล้านบาทต่อปี
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 

ทางวฒันธรรมของชาต ิรวมถึงการต่อยอดและสร้างสรรค์ให้เกดิการน�ามรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมมาสร้างรายได้ 

ให้แก่ชุมชน การน�ามิติทางวัฒนธรรมไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สังคมได้อยู ่เย็นเป็นสุข ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป  

เช่น รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “มังคุดคัด” ณ ชุมชนสะพานยาว อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอเกาะยอ” ณ ท่ีท�าการกลุ่มร่มไทร ผ้าทอมือเกาะยอ ต�าบลเกาะยอ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน	์

โบราณวตัถุ	ศลิปวตัถุ	:	พระพทุธรปูท้องถิน่อสีานและพระพุทธรปูล้านช้าง เพือ่ส่งเสรมิให้การปฏบัิตงิานตรวจพิสูจน์ 

โบราณวตัถุ ศลิปวตัถขุองภณัฑารกัษ์ของพนกังานเจ้าหน้าทีมี่ความแม่นย�า รดักมุ ถกูต้องตามหลกัมาตรฐานวชิาการ 

โดยเฉพาะพระพุทธรูปแบบท้องถิ่นอีสานและพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างทั้งประเภทไม้และโลหะ 

 ๑.๘	 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม	ประเพณี	อัตลักษณ์	และความเป็นไทย	

  ๑.๘.๑	 จดักจิกรรมอนรุกัษ์และสบืสานประเพณ	ีเช่น	กจิกรรม	“อนรุกัษ์	สบืสาน	ประเพณสีงกรานต์	

ประจ�าปี	 ๒๕๖๔”	ณ ศาลาส�าราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง	

ประจ�าปี	๒๕๖๔	ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ๑.๘.๒	 รณรงค์ส่งเสรมิการแต่งกายด้วยผ้าไทย	ภายใต้แนวคดิ	“รกัษ์ผ้าไทย	รกัษ์ความเป็นไทย” 

เพ่ือสร้างการรับรู ้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน 

และประชาชนทั่วไปใช้และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจ�าวัน 

  ๑.๘.๓	 สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทย	ประจ�าปี	๒๕๖๔ (Cultural Product of Thailand: CPOT) 

เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน�าทุน 

ทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพิ่มศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ

ผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทย โดยการอบรมพฒันาทกัษะด้านการออกแบบการผลติเพือ่เพิม่คณุค่าและมลูค่าของผลติภณัฑ์

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล รวมท้ังเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 

ทั้งในและต่างประเทศ โดยปี ๒๕๖๔ ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์

จากชุมชนคุณธรรม ชุมชนเครือข่าย และผู้ประกอบการ 

ด้านวัฒนธรรมที่มีศักยภาพอย่างน้อยจังหวัดละ ๓ ชุมชน  

รวม ๗๖ จังหวัด มชีมุชนเข้าร่วมรบัการคดัเลอืก จ�านวน ๓๘๕ ชมุชน 

และได้รับการคัดเลือกในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

CPOT จ�านวน ๑๒๕ ชุมชน โดยมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

CPOT ผ่านโซเซียลมีเดีย ซึ่งในระหว่างเดือนเมษายน- 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ มียอดจ�าหน่ายและสั่งจองสินค้ากว่า  

๕ ล้านบาท

  ๑.๘.๔	 ด�าเนินโครงการส�ารวจเอกสารโบราณ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	โดยลงพืน้ทีส่�ารวจ ลงทะเบยีน  

จัดเก็บและจัดท�าส�าเนาเอกสารโบราณประเภทจารึกในพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น วัดบ้านหลุก อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน รวมทั้งคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย อักษรมอญ 

ไทย และขอม จ�านวน ๕๓๙ รายการ 



นโยบายข้อ ๓
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน40

  ๑.๘.๕	 ด�าเนนิโครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรกัสามคัคีและส�านกึความเป็นไทย	“เด็กไทยต้นแบบ” 

ภายใต้หัวข้อ	 “เด็กอวด	 (ท�า)	 ดี” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี ได้แสดงออก 

ทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การท�างานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริงร่วมกับประชาชน

ในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี” คัดเลือกให้รับรางวัล “เด็กไทยต้นแบบ”  

ระดับ “เพชร” และระดับ “พลอย”	 โดยมีผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๒๐๐ ทีม 

	 	 ๑.๘.๖	 ศึกษาและวิจัยทางโบราณคดี	 โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	 เพื่อน�ากระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสนับสนุนการศึกษาและวิจัยทางโบราณคดี และการฟื้นฟู อนุรักษ์ สงวนรักษามรดก 

ทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากรสืบทอดเป็นมรดกที่ส�าคัญของชาติสืบไป 

 ๑.๙	 การส่งเสริมด้านนาฏศิลป์	ดุริยางคศิลป์	และทัศนศิลป ์

  ๑.๙.๑	 ด�าเนนิโครงการพฒันานกัเรยีนผูมี้ความสามารถพเิศษด้านทศันศิลป์	ดนตร	ีและนาฏศิลป์	

โดยปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารสถานทีข่องโรงเรยีนในโครงการห้องเรยีนดนตร ีจ�านวน ๑๓ โรงเรยีน และจดัสรรครภุณัฑ์ดนตรี 

จ�านวน ๑๖ โรงเรยีน เพือ่ให้มคีวามพร้อมด้านอาคาร สถานท่ี 

และครุภัณฑ์ดนตรีที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า

มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 

การพัฒนาทักษะนักเรียนในโครงการฯ ให้แก่ผู ้บริหาร  

ครู และนักเรียนผู ้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  

จ�านวน ๑๙ โรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้รับความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 

  ๑.๙.๒	 จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง 

ด้านนาฏศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ คตีศลิป์ ช่างศลิป์ และทศันศลิป์ท่ีเป็นท่ียอมรับระดบัชาตแิละนานาชาต ิรวมถึงสร้างงานวจิยั 

งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคมและสามารถเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

 ๑.๑๐	 การจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์	 มนุษยศาสตร์	 และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย		

หรอื	“ธชัชา”	(Thailand	Academy	of	Social	Sciences,	Humanities	and	Arts:	TASSHA) เพือ่ขับเคลือ่นการวจัิย 

พัฒนาองค ์ความรู ้และบุคลากรด ้านสังคมศาสตร ์ มนุษยศาสตร ์ และศิลปกรรมศาสตร ์ของประเทศ 

น�าไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ ท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงประเทศไทย 

ระหว่างภูมิภาคและโลก ประกอบด้วย ๕ สถาบัน ได้แก่ สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  

สถาบันโลกคดีศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม และสถาบันช่างศิลป์ท้องถ่ิน โดยปัจจุบันได้ด�าเนินการ 

เร่ืองสุวรรณภูมิศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปี ท่ีครอบคลุม 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า พาณิชย์และบริการ การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม ด้านภูมิศาสตร์ 

ทรัพยากร การต้ังถิ่นฐานและเร่ิมรัฐ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการผลิต เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

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

๒.	 การปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีดี่ทางด้านคุณธรรม	จริยธรรม	กตัญญ	ูความซือ่สตัย์	

การมีวินัย	 เคารพกฎหมาย	 มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ		

และเป็นพลเมืองที่ดี

 ๒.๑	 การปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยมความเป็นไทย	

  ๒.๑.๑	 ด�าเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 ในส่วนกลาง 

จ�านวน ๕๘ ศนูย์ และส่วนภมูภิาค จ�านวน ๒,๙๕๐ ศนูย์ รวมจ�านวน ๓,๐๐๘ ศนูย์ เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

โดยใช้มิติทางศาสนาน�าสู ่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ปลูกฝังให้เกิดคุณธรรม รู ้ ผิดชอบชั่วดี รู ้หน้าที่ 

ในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อสังคมและครอบครัว 

  ๒.๑.๒	 ด�าเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ด ้วยการสร้างความตระหนัก 

ของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยการจัดท�าคลิปวิดีโอ “รายการธรรมส่องทาง 

วนัธรรมสวนะ” เพือ่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และก�าหนดให้มกีารจดักจิกรรมเป็นประจ�าทุกวนัพระ เพือ่ส่งเสรมิให้ 

พุทธศาสนิกชนได้สวดมนต์สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา และถวายสังฆทาน  

ทัง้น้ี ได้ด�าเนนิการโครงการฯ ในกรงุเทพมหานคร จ�านวน ๒๖ วดั และในส่วนภมูภิาค ๗๖ จงัหวดั มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 

จ�านวน ๒๓,๔๒๑ คน 

  ๒.๑.๓	 จดัการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการศลิปินร่วมสมัยสูภ้ยัโควดิด้วยจติส�านกึ	#๒	ในหวัข้อ	

“บันทึกคนไทย	หัวใจไม่เคยท้อ”	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔ โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ให้ความสนใจส่งภาพเข้าประกวด จ�านวน ๑,๘๒๙ คน รวม ๘,๐๑๒ ภาพ มภีาพทีไ่ด้รบัรางวลั จ�านวน ๑,๑๒๑ รางวัล 

ซึ่งจะน�ามาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยต่อไป 

  ๒.๑.๔	 ด�าเนนิโครงการปันน�า้ใจ	คนไทย	ไม่ทิง้กนั	เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินี เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน  

และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  

ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค เช่น มอบอาหารและเวชภณัฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑล จ�านวน ๒๐ แห่ง มอบถงุยงัชีพ เครือ่งอปุโภคบริโภคเพ่ือสนบัสนนุการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ 

และศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

	 	 ๒.๑.๕	 ด�าเนินโครงการ	 “ค่าของแผ่นดิน”	 โดยได้สรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ 
ที่ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพื่อประกาศเกียรติคุณ 
เป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก�าลังใจในการท�าคุณประโยชน์ รวมท้ังเป็นต้นแบบ 
แห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไปอีกด้วย โดยมีหน่วยงานและโครงการ 
ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น จ�านวน ๒๙ ราย ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จ�านวน ๒๘ ราย  
และใบประกาศเกียรติคุณ จ�านวน ๑ ราย 
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 ๒.๒	 การสร้างองค์ความรู ้และสร้างการมีส ่วนร่วม	

ในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

  ๒.๒.๑	 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนแม่บท	

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๔)		

โดยได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ 

คณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาต ิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รวมทั้งขยายระยะเวลาการด�าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ถึงปี ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้  ผลการด�าเนินงานตามแผนแม ่บทฯ ส ่งผลให ้ เกิดชุมชน  

องค ์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมในทุกพ้ืนที่ของประเทศ  

จ�านวน ๓๕,๗๘๖ แห่ง 

	 	 ๒.๒.๒	 จัดงานธุรกิจคู่คุณธรรม	น�าไทย	ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน	(Moral Business Forum 2020) 

โดยการเชญินกัธรุกจิช้ันน�าของประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการท�าธรุกจิอย่างมีคณุธรรมมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 

การท�างานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)	

	 	 ๒.๒.๓	 ด�าเนินโครงการสมัชชาคุณธรรม	 จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม		

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ	 ปีที่	 ๒	 โดยเปิดพื้นท่ีเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม 

ในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วนครอบคลุม ๔ ภาค ๔ จังหวัด ในรูปแบบ Hybrid Online 

โดยได้ด�าเนินการในจังหวัดเชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร์ธาน	ี

  ๒.๒.๔	 เปิดตัวหลักสูตร	 “ต้นทุนชีวิต	 สร้างวัคซีนชีวิตด้วยพลังบวก”	 ให้ผู ้ที่สนใจสามารถ 

เข้าเรียนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th 

 ๒.๓	 การเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

  ๒.๓.๑	 ด�าเนนิโครงการโรงเรยีนคณุธรรม	เพือ่ให้นกัเรยีน คร ูบคุลากรทางการศกึษาเกิดการพฒันา 

ด้านคุณธรรม โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เพ่ิมขึ้นและลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้ง 

สร้างและพฒันาให้มอีงค์ความรู/้นวตักรรมการสร้างเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ โดยพฒันา

ตวัชีว้ดัคณุธรรม จริยธรรม เพือ่ใช้ประโยชน์ในการพฒันา ตรวจสอบ และประเมนิคณุธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรปูธรรม 

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คัดเลือกตัวชี้วัดหลักที่มีจุดเน้น ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ระเบียบวินัย กตัญญู วิถีพอเพียง 

และจิตอาสา รวมทั้งได้จัดท�าคู่มือการใช้นวัตกรรมการวัดคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ ลงพื้นท่ีเพื่อร่วมติดตาม 

กระบวนการจัดท�าค่ายเยาวชนฟื้นป่าน่าน รุ่นที่ ๒ ตามโครงการโคก หนอง นา แห่งน�้าใจและความหวัง  

	 	 ๒.๓.๒	 ปลกูฝังคุณธรรม	จรยิธรรม	ค่านยิมและการเสรมิสร้างจติสาธารณะ	และการเป็นพลเมอืงด ี

โดยจัดอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กับครูมืออาชีพ” เพื่อให้ผู ้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

มคีวามรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง มีความคดิเชิงบวกกบัการท�างานในองค์กร และการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ี 

ค�านึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม การท�างานเป็นทมี การตระหนกัถึงสทิธเิด็ก การคุ้มครองเดก็จากการถกูล่วงละเมิด 

การวิเคราะห์ถึงความพร้อมในการรับมือ และการจัดการกับการล่วงละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึนภายในโรงเรียนรวมท้ังได้ 

มีแนวทางการจัดท�าแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างสื่อ นวัตกรรม ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ในสถานศึกษา จ�านวน ๕๘ โรงเรียน มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๒๔๐ คน 

 เกิดชุมชน องค์กร
อำาเภอ และจังหวัด

คุณธรรม
ในทุกพื้นที่ของประเทศ

๓๕,๗๘๖ แห่ง
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๒.๓.๓	 ด�าเนนิการผลติและเผยแพร่รายการโทรทศัน์ส่งเสรมิคณุธรรม	รายการ	“คณุธรรม	คณุท�าได้” 

เพือ่ผลติและเผยแพร่รายการทีมุ่่งเน้นการส่งเสริมการสร้างค่านยิมด้านคุณธรรมทีส่่งผลให้ประชาชนเกดิการปรบัเปลีย่น 

พฤตกิรรมทีส่ะท้อนการมคีณุธรรมในทกุช่วงวยัเพิม่ขึน้ รวมทัง้เพือ่เผยแพร่กรณตีวัอย่าง แนวคดิองค์ความรู้ และกจิกรรม 

ทีแ่สดงให้เห็นถงึความส�าเร็จทีเ่ป็นรปูธรรมด้านการส่งเสรมิคุณธรรมของพืน้ท่ี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครอืข่าย 

ทางสงัคมภาคส่วนต่าง ๆ  ให้สาธารณชนได้รบัรูใ้นวงกว้างและเผยแพร่ขยายผลสือ่สร้างสรรค์คณุธรรมในรปูแบบต่าง ๆ   

ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู ้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการท�าความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย  

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง ๑๐ 

	 	 ๒.๓.๔	 ด�าเนินกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	

ของเด็ก	เยาวชน	และประชาชนโดยใช้มติทิางวฒันธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค โดยจัดอบรมเชิงปฏบิตักิารให้แก่ 

นักเรียนแกนน�าเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อแก้ปัญหารับ-ส่งข้อมูลไม่เหมาะสม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากส่วนกลาง 

ไปยงัส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง ในระหว่างเดอืนมถินุายน-กรกฎาคม ๒๕๖๔ มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน ๓๐๘ คน 

  ๒.๓.๕	 พัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่	 ๒๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส�านึก  

จิตอาสา และโลกทัศน์ที่กว้างไกลตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 

 ๒.๔	 การเผยแพร่องค์ความรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้

  ๒.๔.๑	 ส่งเสรมิความรู	้“ลานศิลปวฒันธรรมเพ่ือเด็กพิการและผูด้้อยโอกาส”	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 โดยเปิดโอกาสให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี  

และศิลปวัฒนธรรมผ่านแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรและส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้อื่น รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ และสังคม 

ผ่านลานกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะท่ีเช่ือมโยงในพื้นท่ีมรดกโลกสุโขทัย และก�าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน ๑๒๐ คน 

  ๒.๔.๒	 เปิดพิพิธภัณฑ์ใน	one	click	เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) โดยน�าเทคโนโลยดีจิทัิลมาใช้จดัท�านทิรรศการออนไลน์ “เดอะชมุชน” น�าเสนอข้อมลู 

ที่น่าสนใจของ ๒๔ ชุมชนภายใต้แนวคิด “คนที่รู้เรื่องของเราดีที่สุด คือ ตัวเราเอง” เพื่อเน้นย�้าให้เห็นถึงศักยภาพ

ของแต่ละชุมชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนด้วยตนเอง รวมถึงตอกย�้าบทบาทและความส�าคัญของคนในชุมชน

ในฐานะเจ้าของวฒันธรรมทีส่ามารถร่วมกนัรักษาอตัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมไม่ให้สญูหายไปตามกาลเวลา เพือ่ให้มรดก

ทางวัฒนธรรมได้รับการสงวนรักษา ส่งต่อ และสืบทอดในชุมชนต่อไป 

  ๒.๔.๓	 พัฒนาพ้ืนทีห่อภาพยนตร์ให้เป็นแหล่งเรยีนรูท้างศลิปวฒันธรรม เพือ่เปิดโอกาสให้เดก็ เยาวชน 

และประชาชนได้เรียนรู ้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ของไทยผ่านสื่อภาพยนตร์ นอกจากนี้  

ยังให้บริการ “รถโรงหนังเฉลิมทัศน์” ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตร์เคลื่อนท่ีขนาด ๑๐๐ ท่ีนั่ง ท่ีมีระบบภาพและเสียง 

ทีส่มบูรณ์แบบและสามารถเข้าถงึเยาวชนและชมุชนห่างไกล 

โรงภาพยนตร์ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ให้บริการแก่นักเรียน

และประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ๓ จังหวัด 

ได ้แก่ จังหวัดก�าแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค ์  

และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ๖ จงัหวัด ได้แก่ จงัหวดัหนองบวัล�าภู 

อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร 



นโยบายข้อ ๓
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน44

  ๒.๔.๔	 ด�าเนินโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี

กับประเพณีในท้องถิ่น กิจกรรมเสวนาวิชาการถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส�าคัญ 

ทางศาสนา และจัดท�าวารสารทางศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ได ้จัดท�าโครงการคลังความรู ้วัฒนธรรม  

โครงการสบืสานศลิปะบนตาลปัตรด้วยเทคนคิลายค�าล้านนา และโครงการบรูณาการองค์ความรูเ้พือ่สร้างฐานข้อมลู

มรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๒.๕	 การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และการสร้างภูมิคุ ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  

ได้แก่ แผนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์	ระยะที	่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) โดยขบัเคลือ่นกจิกรรมตามแนวทาง 

“ขจัดสื่อร้าย ขยายส่ือดี และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รู้เท่าทันส่ือท่ีก�าลัง 

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม และการส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ	โดยสนับสนุน 

การผลิต การพัฒนา และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้และเป็นแบบอย่างในการสร้างพฤติกรรมท่ีดีส�าหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ “ฮีโร่พันธุ์เล็ก เด็กทันสื่อ”		

เป็นละครเด็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อท่ีมีการล่อลวงโดยมิจฉาชีพ สื่อท่ีแฝงความรุนแรง และสื่อลามก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และหาวิธีการป้องกันเมื่อพบสิ่งผิดปกติและเป็นอันตราย และ “ฉงน ฉงาย 

สองควายช่างสงสัย” เป็นรายการที่ถ่ายทอดสาระความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ความรู้รอบตัว คุณธรรม 

จริยธรรม ด้วยการน�าเสนอผ่านนิทาน บทเพลง และละคร 

๓.	 การท�านุบ�ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง

	 ๓.๑	 การส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาในการเผยแพร่ค�าสอนท่ีดีงาม	 เช่น	 จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล	

เนื่องในวาระครบรอบ	๑๕๑	ปีชาตกาล	พระอาจารย์มั่น	ภูริทัตโต	บุคคลส�าคัญของโลก	โดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต ์

และการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ และหลักค�าสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  

ตลอดจนได้ร่วมน้อมร�าลึกถึงคุณความดี วัตรปฏิบัติ และคุณูปการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่ีมีต่อสังคมไทย

และสังคมโลก มีประชาชนเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด จ�านวน ๗,๖๐๐ คน	ด�าเนินโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล

โดยมีกิจกรรมศึกษาธรรมะเรียนรู ้วิถีวัฒนธรรม 

เนือ่งในวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 

จ�านวน ๔,๓๐๐ คน	และจดัตัง้ศนูย์อบรมศาสนาอิสลาม

และจริยธรรมประจ�ามัสยิด	 เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชน 

ได้ใช้มสัยดิเป็นสถานศกึษาอบรมเพือ่ศกึษาด้านศาสนา 

โดยมีบุคลากรทางการศึกษาด้านศาสนาเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ความเข้าใจทางศาสนาให้เยาวชนเติบโตข้ึนมา

เป็นพลเมอืงดขีองชาต ิซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด 

จ�านวน ๘๖๒ แห่ง แบ่งเป็น ศนูย์ฯ ในกรงุเทพมหานคร 

จ�านวน ๑๐๒ แห่ง และศูนย ์ฯ ในส ่วนภูมิภาค  

๓๐ จังหวัด จ�านวน ๗๖๐ แห่ง 



45รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๓.๒	 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริม

พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน

ได้ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เช่น การประกวดสวดมนต์หมู ่สรรเสริญพระรัตนตรัยท�านองสรภัญญะ 

ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๙๓ ทีม มีผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน ์

ไม่ต�่ากว่า ๑ ล้านคน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา	 ประจ�าปีงบประมาณ		

พ.ศ.	 ๒๕๖๔ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ ่งเน้นเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู ้ความส�าคัญ 

ของวันวิสาขบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) เช่น จัดแสดงนิทรรศการ	

วันวิสาขบูชาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาท่ีแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระส�าคัญเกี่ยวกับ 

สงัเวชนยีสถานและสตัตมหาสถานในประเทศไทยทีเ่กีย่วเนือ่งในวนัวสิาขบชูา ผ่านทางแอปพลิเคชนั	“อยูบ้่าน	สร้างบุญ” 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา

จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง ท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความส�าคัญของสังเวชนียสถานท่ีเก่ียวข้องกับ 

วันวิสาขบูชา และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการน�าหลักธรรมค�าสอนมาประพฤติปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา  

รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	

เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๔ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ตามบรบิทและความเหมาะสมของแต่ละพืน้ทีภ่ายใต้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด-๑๙) โดยเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

 ๓.๓	 การท�านุบ�ารุง	ส่งเสริม	และเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

  ๓.๓.๑	 ด�าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	

ภายใต้กองทนุส่งเสรมิการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเฉลิมพระเกยีรต	ิ๘๐	พรรษา	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	

ในรูปแบบออนไลน์	 เพื่อเปิดโอกาสให้พระธรรมวิทยากรได้แลกเปลี่ยนทักษะความรู ้อันเป็นประโยชน์ 

และประสบการณ์ตรงเกีย่วกบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนาอย่างมปีระสทิธภิาพ มพีระสงฆ์ทัว่ประเทศเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน ๒๐๐ รูป 

  ๓.๓.๒	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการจดัการศึกษาแนวพุทธด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั	ิ

(Active	 Learning)มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและด�าเนินการตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 

ของโรงเรียนวิถีพุทธ จ�านวน ๒๑,๘๘๔ โรงเรียน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ�านวน ๘๕ โรงเรียน  

และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�า รุ่นที่ ๑-๑๑ จ�านวน ๑,๒๒๑ โรงเรียน

	 	 ๓.๓.๓	 ด�าเนนิการส่งเสรมิพระพุทธศาสนา	เช่น ด�าเนนิโครงการบรูณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวัด  

โดยโอนจัดสรรให้แก่วดัส่วนภมูภิาค จ�านวน ๑,๑๖๕ วดั และวดัในเขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน ๒ วดั รวม ๑,๑๖๗ วัด 

จากเป้าหมาย ๑,๒๒๓ วัด โดยคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒ ด�าเนินโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และด�าเนินโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา 

ส�าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชด�า ริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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	 	 ๓.๓.๔ ท�านุบ�ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 

   (๑) ท�านุบ�ารุงวัดให้มีเสนาสนะท่ีมั่นคง สะอาด ร่มรื่น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถ 

ประกอบศาสนกิจได้ เช่น อดุหนุนโครงการวดั ประชารัฐ สร้างสขุ ด้วยกิจกรรม ๕ ส.จ�านวน ๗๙๘ วดั อดุหนนุการบูรณะ 

และปฏิสังขรณ์วัด จ�านวน ๑,๑๗๐ วัด อุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษจ�านวน ๔๗ วัด  

และอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ จ�านวน ๔๔,๐๕๓ รูป 

   (๒) ส่งเสริมและเผยแผ่หลกัธรรมในพระพทุธศาสนา เช่น อดุหนนุการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พระธรรมทูตในต่างประเทศ จ�านวน ๔๙ วัด อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตตามระเบียบ 

กองงานพระธรรมทูต จ�านวน ๕,๒๑๖ รูป อุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ  

จ�านวน ๔๓ ทุน อุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ จ�านวน ๑๘๔ รูป และอุดหนุนการด�าเนินงาน 

ส�านักปฏิบัติธรรม จ�านวน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

   (๓) จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ โดยอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกธรรม-บาลี ส�านักเรยีน จ�านวน ๑๓๔ ส�านัก อดุหนนุค่าใช้จ่ายการจดัการศกึษาธรรมศกึษาท้ังในและต่างประเทศ 

จ�านวน ๒,๒๙๐,๓๐๙ คน และอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จ�านวน ๔๐๓ รูป อุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู ้

และห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ�านวน ๙๓ แห่ง อุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรยีน โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา จ�านวน ๓๙ โรง อดุหนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ�านวน ๓๔,๒๐๘ รูป และอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรม-บาลี 

จ�านวน ๑๘๔,๓๙๓ รูป/คน 

   (๔) ส ่ง เสริมความมั่นคงของสถาบัน

พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอุดหนุนพิเศษ 

พระภิกษุสงฆ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๓,๘๑๒ รูป  

และสนับสนุนการตรวจเยี่ ยมของเจ ้ าคณะปกครองสงฆ ์ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีขวัญก�าลังใจในการประกอบศาสนกิจ

ทางพระพุทธศาสนา จ�านวน ๗๒ รูป สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ของพระธรรมทูตอาสา จ�านวน ๒๒๓ รูป อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์

พระอารามหลวงในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๒ วัด 

และอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัดในพื้นท่ี ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๕๑ วัด

 ๓.๔	 การจดักิจกรรมยกย่องผูท้�าคณุประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา โดยการประกาศรางวลั	“เสาเสมาธรรมจกัร” 

ส�าหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ�าปี ๒๕๖๔ ท่ีสมควรได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลาย และเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

จ�านวน ๑๖๐ รูป/คน แบ่งเป็นพระสงฆ์ จ�านวน ๗๘ รูป ฆราวาส จ�านวน ๖๘ คน และหน่วยงาน จ�านวน ๑๔ แห่ง 

มีผู้ ได้รางวัล
“เสาเสมาธรรมจักร”
ผู้ทำาคุณประโยชน์

ต่อพระพุทธศาสนา
๑๖๐ รูป/คน



47รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๔.	 การสร้างความรู้	ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม	ประเพณี	วัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน	
ยอมรับและเคารพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ ์และชาวต่างชาต	ิ
ที่มีความหลากหลายในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน	

 ๔.๑	 การจัดนิทรรศการภาพถ่าย	“เกื้อกูลผูกไมตรีสานสัมพันธ์	๔๕	ปี	การทูตไทย-จีน”	เนื่องในศุภวาระ 

วันปีใหม่จีนในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับ “รางวัลดีเด่น” 

จากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ และวีดิทัศน์พิเศษเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอวยพรแก่ 

ชาวไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งชาวจีนที่อาศัยอยู่ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน	

	 ๔.๒	 การจดังานฉลองเทศกาลตรษุจนีพทุธศกัราช	๒๕๖๔	ร่วมกบัศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศจนี	ณ	กรงุเทพฯ 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้มิติ 

ทางวฒันธรรม รวมทัง้เพือ่ส่งความปรารถนาดไีปยงัคนไทยเช้ือสายจนีและคนจนีท่ัวโลก ท้ังนี ้ได้จดัท�าเทปบันทึกภาพ 

การแสดงพร้อมค�าอวยพรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู ้แทนจากหน่วยงานของประเทศจีน 

ออกฉายทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ 

	 ๔.๓	 การพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	 เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทน�า 

ในการสร้างประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและในเวทีด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยมีการด�าเนินการ  

ได้แก่ การประชมุประสานงานประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน ครัง้ที ่๑๖ (16th Coordinating Conference 

on the ASEAN Socio-Cultural Community) การเปิดตวัหนงัสอืเอกสารรายงานประจ�าปี ASEAN Development 

Outlook การประชุม ASCC Partnership Conference เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และการเข้าร่วมประชุม

คณะท�างานอาเซียน เร่ือง ปฏิญญาว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน คร้ังท่ี ๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

	 ๔.๔	 การจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูว้ฒันธรรมและภาษาอาเซยีน	เพือ่ให้ภาษาเป็นสือ่ในการเรยีนรูว้ฒันธรรม 

และได้ฝึกทักษะการสนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น หลักสูตรภาษาเขมร 

หลักสูตรภาษามลายู หลักสูตรภาษาจีนกลาง และหลักสูตรภาษาไทยระดับต้น (ส�าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศจีน) โดยการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fan Page: AseanLearning AseanLanguage 

	 ๔.๕	 การจัดกิจกรรมวันอาเซียน	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๓  

ซึ่งส�านักเลขาธิการอาเซียนก�าหนดให้พุทธศักราช ๒๕๖๓  

เป็นปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน (2020 Year of ASEAN Identity) 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีต่อการคงอยู่ของอาเซียน 

รฐับาลมีนโยบายในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน

และประชาคมโลก โดยใช้มิติทางวฒันธรรมเสรมิสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ จัดนิทรรศการ “อาหารริมทางอาเซียน (ASEAN 

Street Food)” น�าเสนออตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรมอาหารของอาเซียน 

และมีกิจกรรมสาธิตการท�าอาหารจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 

เมื่อวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย ์วัฒนธรรมอาเซียน  

หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน 
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	 ๔.๖	 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและส่งเสริมคุ้มครองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์	

ที่มีความหลากหลาย	เช่น งานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล	ครั้งที่	๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ณ ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ต�าบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล เพ่ือฟื้นฟูและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 

ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ ์ การจัดการทรัพยากร  

การแก้ไขปัญหาสัญชาติ การส่งเสรมิการสบืทอดมรดกทางวัฒนธรรม การส่งเสรมิสทิธด้ิานการศกึษาตามวิถีวัฒนธรรม 

รวมถึงการผลักดันให้เกิดการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การเสวนา “แนวทางส่งเสรมิวถีิชีวิต สูก่ารผลกัดนักฎหมาย 

และเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล” การรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริม 

และคุม้ครองกลุ่มชาติพนัธุ”์ มหกรรมวฒันธรรมชาตพินัธุก์ะเหรีย่งตะวนัตกและสถาปนาพ้ืนทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษ	

ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น	 (พุเม้ยง์) ต�าบลทองหลาง อ�าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่  

๗-๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เป็นกจิกรรมส�าคญัทีจ่ะน�าเสนอให้เหน็รูปธรรมของการจดัการและฟ้ืนฟวิูถีชวิีต อตัลกัษณ์ วัฒนธรรม 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ ่มชาติพันธุ  ์

ให้ด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กลไกการขับเคลื่อนร่วมกัน

ของชุมชนและหน่วยงานรัฐ ซ่ึงถือเป็นต้นแบบของพื้นท่ี

วฒันธรรมพเิศษ ตลอดจนก่อให้เกดิพืน้ทีใ่นการสือ่สารความรู ้

สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน เกิดการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและให ้ข ้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อน 

ในระดบันโยบายทีจ่ะน�าไปสู่การคุ้มครองสทิธิทางวฒันธรรม 
ของกลุม่ชาตพินัธุต่์อไป โดยเฉพาะข้อเสนอแนะต่อการจดัท�า 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครอง	

วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	 พ.ศ.	 .... โดยได้มีการยกร่างแล้วเสร็จและจะน�าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเปิดรับฟัง 

ความคดิเหน็จากส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง เครอืข่ายกลุ่มชาตพินัธุ ์และกลุม่นกัวชิาการ เพือ่จดัท�ารายงานศกึษาผลกระทบ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ รวมทั้งเสนอร่างพระราชบัญญัต ิ

ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรมเพือ่เสนอให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป และกจิกรรม	“อาเซยีนลีล้บั	:	ความเช่ือ	

และสิ่งเหนือธรรมชาติ”	 โดยได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน เพื่อเผยแพร ่

องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยน�าวัฒนธรรมด้าน “ความเชื่อ”  

ของชาวอาเซียนมาน�าเสนอในรูปแบบนิทรรศการที่แตกต่างออกไป 
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นโยบายข้อ

๔
การสร้างบทบาทของไทย

ในเวทีโลก
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นโยบายข้อ ๔

การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

ในโอกาสที่ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการสร้าง

บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทน�าในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือ 

ของประเทศต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะด�าเนินการ ดังนี้

๔.๑	 สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ด�าเนินความสัมพันธ์ทางการทูต 

กับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของหลักการ 

การไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย�้าความส�าคัญ 

ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก  

รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ

๔.๒	 เสรมิสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซยีน ทัง้ในด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  

โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซยีนของไทย ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมือทีเ่ป็นรปูธรรมระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด  

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุข 

และความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค

๔.๓	 ส่งเสรมิความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมอืต่าง ๆ  เพือ่น�าไปสู ่

การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ   

ของโลก อาท ิยโุรป ตะวนัออกกลาง เอเชยีใต้ และสนบัสนนุการขยายธรุกิจในสาขาท่ีผูป้ระกอบการไทยมศีกัยภาพ  

ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก

๔.๔	 ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านความมัน่คง เพือ่รบัมอืกับภยัความมัน่คงในรปูแบบใหม่ 

อาท ิความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนษุย์ อาชญากรรมข้ามชาต ิความมัน่คงปลอดภยัทางทะเล การโยกย้าย 

ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์

๔.๕	 ขบัเคลือ่นงานการทตูเชิงรุกเพ่ือประชาชน เพือ่คุม้ครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย 

และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทย 

ในต่างประเทศ
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๑.	 การสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก	

	 ๑.๑	 การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศทั่วโลก	 โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ

ยุทธศาสตร์ส�าคัญ ภายใต้หลักการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ การเคารพซ่ึงกันและกัน และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

โดยรักษาดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์กับข้ัวอ�านาจต่าง ๆ ในห้วงการแข่งขันของมหาอ�านาจในภูมิภาค 

ทีท่วีความเข้มข้นมากขึน้ โดยให้การต้อนรบัและแลกเปลีย่นการเยอืน การหารอืทางโทรศัพท์ และการประชุมทางไกล 

ระหว่างผู้น�าและผู้แทนระดับสูงของประเทศไทยกับมิตรประเทศ

อย่างต่อเนื่อง เช่น การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน การเดนิทางเยอืนไทย 

อย่างเป็นทางการของนางเวนด ีเชอร์แมน รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ สหรฐัอเมริกา การลงนามในปฏญิญาร่วมระหว่าง 

นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย 

เพื่อยกระดับความสัมพันธ ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทย 

กับเครือรัฐออสเตรเลียสู ่ความเป็นหุ ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๕ และการหารือ 

เชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๗

	 ๑.๒	 การส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

	 	 ๑.๒.๑	 กล ่าวถ ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 	 สมัยสามัญ	 ครั้ งที่ 	 ๗๕		

เพื่อสนับสนุน ๓ เสาหลักของสหประชาชาติ ได้แก่ ๑) ด้านสันติภาพและความม่ันคง โดยให้ความส�าคัญ 

กับการลดอาวุธและได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติแล้วกว่า ๒๗,๐๐๐ นาย  

๒) ด้านการพฒันา โดยให้ความส�าคญักบัการแบ่งปันแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิตามหลกัการพัฒนาอย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐาน 

ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเวทีระหว่างประเทศ โดยใช้วาระที่ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่ง 
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สมาชิกคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห ่งสหประชาชาติ  

วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๒ ด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือ  

รวมถึงการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global South-South  

Development Expo 2021 ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  

และ ๓) ด้านสิทธิมนุษยชน โดยย�้าถึงความก้าวหน้าของไทย 

ในการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน โดยประเทศไทย 

เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาต ิ

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 

  ๑.๒.๒ ชูบทบาทน�าและสร ้างสรรค ์ของประเทศไทยด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า		
ในการประชมุสหประชาชาตริะดบัรฐัมนตร	ีเรือ่งหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	ซึง่ประเทศไทยได้ร่วมกบัประเทศญีปุ่น่ 
และประเทศจอร์เจีย ในฐานะประธานร่วมของ Group of Friends on Universal Health Coverage and 
Global Health และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
คู่ขนานดังกล่าวในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
โดยย�า้ถงึความส�าคญัของหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในการเสรมิสร้างความมัน่คงด้านสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ี 
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) โดยยกตวัอย่างอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 
ของไทย ซ่ึงการร่วมจัดกิจกรรมคร้ังนี้เป็นการย�้าบทบาทน�าและสร้างสรรค์ด้านสาธารณสุขในเวทีระหว่างประเทศ 
ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก 
  ๑.๒.๓ น�าเสนอรายงานผลการด�าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	๒๐๓๐	ในระดับชาติ		
โดยสมัครใจ	(Voluntary	National	Review:	VNR) ในเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(High-Level Political Forum on Sustainable Development)	ประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ต่อสหประชาชาติ		
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน ๔๔ ประเทศที่อาสาร่วมแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ประสบการณ์  
และแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ร่วมกับผูแ้ทนภาคเอกชนและผูแ้ทนเยาวชนไทย โดยประเทศไทย 
ได้เสนอความคบืหน้าท่ีส�าคญั เช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล�า้ และความท้าทายทีไ่ทย 
ต้องเร่งด�าเนนิการ เช่น การยกระดบัรายได้ของผูม้รีายได้น้อย การแก้ไขปัญหาขยะทะเล และการบรรลุเป้าหมายการเพ่ิมพืน้ทีป่่า 

 ๑.๓	 การส่งเสริมให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในประชาคมระหว่างประเทศ
	 	 ๑.๓.๑	 ด�าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยส่งเสริมการอนุวัติ
พันธกรณรีะหว่างประเทศของไทยด้านสทิธมินษุยชน ท�าให้ประเทศไทยคงสถานะอยูใ่นล�าดบัสงูสดุของการจดัอันดบั
ดัชนีความยั่งยืน (SDG Index) ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในปี ๒๕๖๔ 
  ๑.๓.๒ ประกาศข้ึนทะเบียน	“กลุม่ป่าแก่งกระจาน”	
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๔	 โดยที่ประชุม 
คณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๔ ได้พิจารณา 
ให้กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยได้รับการบรรจุเป็นมรดกโลก 
ทางธรรมชาตขิององค์การเพือ่การศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรม 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientif ic 
and Cultural Organization: UNESCO) ซึ่งเป็นมรดกโลก 
รายการที่ ๖ และมรดกโลกทางธรรมชาติรายการท่ี ๓ ของไทย 
ต่อจากเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าทุ ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และกลุ ่ม 
ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นับเป็นความส�าเร็จในการอนุรักษ์ 
ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความส�าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ไทยประกาศใช้
แผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เป็นประเทศแรก
ในเอเชีย

ขึ้นทะเบียน
กลุ่มป่าแก่งกระจาน
เป็นแหล่งมรดกโลก

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

  ๑.๓.๓ สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลในการส่งเสริม	

ภาพลักษณ์เชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ Thailand Now ซ่ึงเปิดตัวเมื่อวันท่ี  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลในการส่งเสริม

ภาพลักษณ์เชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

และเป็นช ่องทางให้ชาวต่างชาติค ้นคว ้าข ้อมูลที่ถูกต ้อง 

เกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงการจัดบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชน 

เพ่ือให ้ข ้อมูลเกี่ยวกับประเด็นระหว ่างประเทศท่ีส�าคัญ  

ท่าท ีและการด�าเนนิงานของไทยในด้านต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง 

  ๑.๓.๔ เข้าร่วมประชุมคณะประศาสน์การ	(Governing	Body)	สมัยที่	๓๔๐	และ	๓๔๑ โดยมผีล 

การประชมุทีส่�าคญั เช่น แผนกลยทุธ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) 

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ การรับรองแผนติดตามการปฏิบัติด ้านการจ้างงานเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓  

การเสนอให้มีข้อมตเิร่ืองแรงงานทางทะเลและโควิด-๑๙ การรายงานของคณะกรรมการว่าด้วยเสรภีาพในการสมาคม 

(Committee on Freedom of Association) และการรายงานความคืบหน้าการติดตามผลข้อมติเกี่ยวกับมาตรการ

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

๒.	 การเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	

	 ๒.๑	 ผลการประชุมระหว่างประเทศและความร่วมมือกับประเทศอาเซียน

	 	 ๒.๑.๑	 เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๓๗	 แบบเต็มคณะ	 โดยที่ประชุมฯ เห็นพ้อง 

ในการส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยมและภูมิภาคนิยมซ่ึงอาเซียนยึดถือให้เข้มแข็งข้ึน รวมท้ังรักษาความเป็นแกนกลาง

ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค ย�้าแนวทางการใช้มุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook  

on the Indo-Pacific: AOIP) เป็นแนวทางในการส่งเสรมิให้มหาอ�านาจเข้ามามปีฏสิมัพนัธ์กบัอาเซยีนอย่างสร้างสรรค์ 

ซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้น�าอาเซียน

ในการรับทราบรายงานการทบทวนกึ่งวาระของแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (Mid-term Review of 

ASEAN Community Vision 2025 Blueprints) และเห็นพ้องในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข 

ในการรับมอืการระบาดของโควดิ-๑๙ และการฟ้ืนฟแูละสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวของอาเซียน ตลอดจนสนบัสนนุ 

ข้อริเริ่มต่าง ๆ ของอาเซียนในเรื่องโควิด-๑๙ โดยเฉพาะกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN  

Comprehensive Recovery Framework) ซ่ึงเป็นข้อรเิร่ิมเพ่ือเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการฟ้ืนฟหูลงัการแพร่ระบาด 

ของโควดิ-๑๙ ด้วยยทุธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การส่งเสรมิระบบสาธารณสขุ ๒) การส่งเสรมิความม่ันคงของมนษุย์ 

๓) การใช้ประโยชน์จากการค้าและตลาดอาเซียน ๔) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัล และ ๕) การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 

และแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ได้มีการเปิดตัว “คลังส�ารองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนส�าหรับภาวะฉุกเฉิน 

ด้านสาธารณสุข”

	 	 ๒.๑.๒	 เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ	 ครั้งท่ี	 ๑๑	 โดยประเทศไทยได้เน้นย�้า

ความส�าคัญของการด�าเนินการตามข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระ

การพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาต ิ(Complementarities Initiative) และบทบาทของศนูย์อาเซียน 
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เพือ่การศกึษาและการหารอืด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนื (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and 

Dialogue: ACSDSD) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทย นอกจากนี้ เลขาธิการสหประชาชาติได้เห็นพ้องและแสดงความพร้อม 

ที่จะสนับสนุนอาเซียนด้านความร่วมมือใต้-ใต้ และความร่วมมือไตรภาคี ซ่ึงเป็นหนึ่งในข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับสาขาความร่วมมือที่สหประชาชาติจะสามารถท�างานร่วมกับอาเซียนได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

  ๒.๑.๓ หารือเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่		

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๓	ประกาศสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์อาเซียน 

ด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies 

and Emerging Diseases: ACPHEED) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือถึงการคัดเลือกที่ตั้งของศูนย์ฯ  

ซึง่สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ประเทศไทย และสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม แสดงความพร้อมทีจ่ะเป็นทีต่ัง้ของศนูย์ดงักล่าว 

  ๒.๑.๔ ใช ้กลไกอาเซียนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา		

ในการประชุมผูน้�าอาเซยีน (ASEAN Leaders’ Meeting) เมือ่วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน 

กรุงจาการ์ตา โดยทีป่ระชุมฯ ได้หารอืเกีย่วกบัสถานการณ์

ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมีฉันทามติ  

๕ ประการ ในการแก้ไขสถานการณ์ในสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  

ที่ ป ระชุ มรั ฐมนตรี ต่า งประ เทศอา เซี ยนได ้ มี ม ติ 

ในเร่ืองการแต่งตั้งผู ้แทนพิเศษของประธานอาเซียน  

ที่ จะท� าห น้าที่ ผู ้ ป ระสานการ เจรจาหาทางออก 

เรื่องสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

  ๒.๑.๕ เข้าร่วมการประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซียน-จีน	สมยัพิเศษ	เมือ่วนัท่ี ๖-๘ มถุินายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ตามค�าเชิญของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยที่ประชุมฯ ได้หารือถึงพัฒนาการและความส�าเร็จของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ตลอด ๓๐ ปี ในทุกมิติ  

รวมถึงบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเป็นคู่เจรจาแรกท่ียกระดับสถานะความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์เมื่อปี ๒๕๔๖ และเป็นภาคีภายนอกของอาเซียนประเทศแรกที่ให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วน 

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ตลอดจนร่วมยินด ี

ทีอ่าเซยีนและจนีเป็นประเทศคู่ค้าอนัดับที ่๑ ของกนัและกนั โดยได้ก�าหนดให้ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เป็นปีแห่งความร่วมมอื 

ด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนอาเซียน-จีน นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ในภูมิภาค 

และระหว่างประเทศ เช่น ความสมัพันธ์ระหว่างมหาอ�านาจ สถานการณ์ในทะเลจนีใต้ และสถานการณ์ในสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งไทยสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-จีนอย่างรอบด้าน และย�้าว่า 

ภายใต้สถานการณ์ทีท่กุประเทศได้รบัผลกระทบจากโควิด-๑๙ และพยายามเร่งฟ้ืนฟปูระเทศภายหลงัการแพร่ระบาดยตุลิง 

ประเทศไทยและอาเซียนไม่ประสงค์จะเห็นการแข่งขันและการเผชิญหน้าระหว่างมหาอ�านาจ 

  ๒.๑.๖ ผลักดนัการลงนามความตกลง	RCEP เมือ่วนัที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ร่วมกบัสมาชิก ๑๔ ประเทศ 

โดย RCEP ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกันกว่า ๒,๒๐๐ ล้านคน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและศักยภาพ 

ในการแข่งขนัให้กบัสนิค้าไทยให้ได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเขตการค้าเสร ี(Free Trade Area: FTA) 

ที่ประเทศไทยมีอยู่ เน่ืองจากมีการเปิดตลาดและการลด/เลิกภาษีน�าเข้าภายใต้ความตกลง RCEP เพิ่มมากขึ้น  

โดยประเทศสมาชิก RCEP ตั้งเป้าหมายให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๒.๒	 การส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับอาเซียน

  ๒.๒.๑ เข้าเป็นภาคคีวามตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สนิทางปัญญาของอาเซยีน	ประเทศไทย

เป็นส่วนหน่ึงในคณะท�างานความร่วมมือด้านทรัพย์สนิทางปัญญาอาเซยีน (ASEAN Working Group on Intellectual 

Property Cooperation: AWGIPC)	 โดยได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน  

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ เพ่ือร่วมกันพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรม 

และการสร้างสรรค์  และอ�านวยความสะดวกในการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาระหว่างประเทศ เช่น การเข้าเป็นภาคี

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (ไทยเป็นภาคีแล้ว) พิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระหว่างประเทศ (ไทยเป็นภาคีแล้ว) และความตกลงกรุงเฮก (ไทยอยู่ระหว่างด�าเนินการ) รวมทั้งจัดท�าฐานข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนออนไลน์และฐานข้อมูลค�าพิพากษาอาเซียน (ASEAN IP Case Law) และเผยแพร่ 

บนเวบ็ไซต์ (https://www.aseanip.org/) ซึง่ประเทศไทยได้ด�าเนนิการน�าเข้าข้อมลูในส่วนทีเ่กีย่วข้องเรยีบร้อยแล้ว 

  ๒.๒.๒ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (Geographical	 Indications:	 GI)	 ระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า และขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ  

ท�าให้มีมูลค่าทางการตลาดมากข้ึนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค  

โดยมีการจัดท�าคู่มือการคุ้มครอง GI ในประเทศสมาชิกอาเซียน	

ประกอบด้วย ข้อมลูขอบเขตการคุม้ครอง GI กระบวนการยืน่ค�าขอ

ขึ้นทะเบียน GI กระบวนการคัดค้านและเพิกถอน และเอกสาร 

ที่จ�าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท�า 

ฐานข้อมูล GI อาเซียน (ASEAN GI Database) เพื่อรวบรวม

ข้อมูลสินค้า GI ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนไว้บนเว็บไซต์ 

(https://www.aseanip.org/) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า GI 

ของประเทศไทยและอาเซียนให้เป็นท่ีรู ้จักแพร่หลายมากข้ึน 

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยอัพเดท

ข้อมูลสินค้า GI บนฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว จ�านวน ๑๑๔ รายการ 

 ๒.๓	 การเป็นหน่วยงานประสานงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย

  ๒.๓.๑	 ประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๘	

[ASEAN	 Socio-Cultural	 Community	 (ASCC)	 Blueprint	 2025]	 ในระดับประเทศของประเทศไทย		

โดยผลการประเมนิในภาพรวมพบว่า ประเทศไทยมผีลการด�าเนนิงานในระดบัค่อนข้างดใีนการบรรลตุามวตัถุประสงค์

และแผนงานส�าคัญต่าง ๆ ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผน ASCC Blueprint 2025 ส�าหรับการด�าเนินการในแต่ละ 

องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที	่๑ ลกัษณะของกจิกรรมใน	ASCC	Blueprint	2025 พบว่า มโีครงการ/กิจกรรม 

ที่ได้ด�าเนินงานแล้วจ�านวน ๒๙ โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ ๕๕) องค์ประกอบที่	 ๒ ประสิทธิผล	

ของกิจกรรม พบว่า มีระดับประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง ๓ ถึง ๔ และคะแนนเฉลี่ย 

คือ ๓.๕๓ องค์ประกอบที่	 ๓	 กลไกในระดับองค์กร	 พบว่า ประเทศไทยมีการจัดตั้งกลไกในระดับชาติ 

และในแต่ละประชาคมอาเซยีนเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน องค์ประกอบที	่๔	การประเมนิวธิกีารในการด�าเนนิการ  

พบว่า กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะการจัดประชุมและการฝึกอบรมระยะส้ัน  

และองค์ประกอบท่ี	 ๕	 แหล่งทรัพยากร พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ 

ขึ้นทะเบียน GI 
ระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑๑๔ รายการ
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ของกระทรวงในสังกัดของแต่ละองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาระดับประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ ได้แก่  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครฐัและหน่วยงานท้องถ่ิน ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ ๆ  ในกระบวนการอาเซยีน 

และพัฒนาการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด�าเนินงานให้เป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้น 

  ๒.๓.๒	 เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการต่างประเทศ  

โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ ๑) การบรรยาย เรื่อง อาเซียนกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน สิทธิเด็กในอาเซียน  

และการสือ่สารงานอาเซยีนให้เข้าถงึประชาชน ๒) การสรปุผลการประเมินครึง่แผนของแผน ASCC Blueprint 2025 

ในระดับประเทศของประเทศไทย ๓) การพิจารณาร่างรายงานผลการด�าเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ๔) การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อท้าทายในการด�าเนินงาน 

ทีผ่่านมา ๕) การร่วมกนัก�าหนดกรอบและประเด็นส�าคญัเพือ่ประกอบการจดัท�าวสิยัทศัน์และแผนงานประชาคมสงัคม

และวัฒนธรรมอาเซียน ภายหลังปี ๒๕๖๘ และ ๖) การศึกษาดูงานด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ได้แก่ สวนมะพร้าวน�้าหอมอินทรีย์ “Aromatic Farm” และพิพิธภัณฑ์ “เรื่องของโอ่ง” 

 ๒.๔	 การขับเคลื่อนการด�าเนินการศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม		

โดยพฒันาหลักสตูรฝึกอบรม ILO และองค์การทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Children’s Fund: 

UNICEF) จ�านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก (Global Social 

Work and Social Welfare) และหลักสูตรการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และจะร่วมกับ UNICEF  

ในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เรื่อง “การคุ้มครองเด็กในบริบทการเคลื่อนย้าย” เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนฯ 

สามารถมีกิจกรรมการฝึกอบรมได้ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

 ๒.๕	 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี

	 	 ๒.๕.๑	 ผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย ์		

ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก โดยร่วมกับภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์การระหว่างประเทศในการรณรงค์การยุติการแสวงหาประโยชน ์

โดยมิชอบด้วยเหตุแห่งเพศในสถานที่ท�างาน (Ending Gender-Based Exploitation in the Workplace)  

และส่งเสรมิช่องทางการแจ้งเหตแุละการร้องเรยีนต่าง ๆ  เช่น ๑๓๐๐ (ศนูย์ช่วยเหลอืสงัคม) ๑๕๐๖ (ศนูย์ช่วยเหลอืแรงงาน) 

และทางเลือกช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน M-HELP-ME 

  ๒.๕.๒ สนับสนุนการด�าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ	 ให้มีทักษะ  

ความพร้อม และส่งเสริมศักยภาพการท�างานเพื่อให้การช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นแก่หญิงไทยที่ประสบปัญหา 

ในต่างแดน โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ จ�านวน ๕ รุ่น ผ่านระบบ

ประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) และมีการให้บริการระบบเว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ  

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ yingthai.dwf.go.th หน้าเพจ Facebook.yingthainetwork และผ่าน Line Group  

เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา และส่งต่อความช่วยเหลือหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ



57รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๓.	 การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	

	 ๓.๑	 การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	การค้าเสรีและการค้าพหุภาคี	

	 	 ๓.๑.๑	 เข้าร่วมการประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปค	ครั้งที่	๒๗ เมื่อวันที	่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓		

ผ่านระบบการประชุมทางไกล และร่วมรับรอง “วิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. ๒๐๔๐” ซึ่งจะก�าหนดทิศทาง

ความร่วมมือของเอเปคต่อไปในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า นอกจากนี้  

รฐับาลยงัได้ด�าเนินการอย่างต่อเนือ่งเพือ่เตรยีมการส�าหรบัการเป็น 

เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ผ่านกลไก 

คณะกรรมการระดบัชาตเิพือ่เตรยีมการจดัการประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกจิ 

เอเปคและการประชุมที่เก่ียวข้อง โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการระดับชาติฯ ได้เห็นชอบหัวข้อหลัก (Theme) 

รวมทั้งประเด็นส�าคัญ (Priorities) และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  

(Key Deliverables) และข้อรเิริม่/โครงการภายใต้แต่ละประเด็นส�าคญั 

ในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทยในปี ๒๕๖๕ ซ่ึงได้มีการหารอื

ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมแล้ว	

อน่ึง การประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ ท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑  

ทีผู้่น�าเขตเศรษฐกจิเอเปคจะเดนิทางมาพบกนั นบัตัง้แต่การประชมุผูน้�าเขตเศรษฐกิจเอเปคทีร่ฐัเอกราชปาปัวนวิกินี 

สาธารณรัฐชิลียกเลิกการประชุมสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ส่วนมาเลเซียและนิวซีแลนด์

จัดการประชุมทางไกล สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยประเทศไทยมีแผนจะกระจาย 

การจัดประชุมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการกระจายรายได้ส่งเสริมการท่องเท่ียว  

และแสดงจุดเด่นต่าง ๆ ของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสมาชิกเอเปค

	 	 ๓.๑.๒	 เตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับ	

ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ	 (Bay	 of	 Bengal	 Initiative	 for	Multi-Sectoral	

Technical	 and	 Economic	 Cooperation:	 BIMSTEC) เพื่อขับเคลื่อนวาระความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง

ที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งไทยจะเป็นประเทศน�า (Lead Country) ในสาขาความเชื่อมโยง ภายหลังจากที่ BIMSTEC 

ปรับกลุ่มสาขาความร่วมมือใหม่ในปี ๒๕๖๔ เพื่อฟื้นฟูและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค  

อันเป็นแนวทางที่ประเทศไทยมุ่งผลักดันมาโดยตลอด

	 	 ๓.๑.๓	 กระตุ้นพลวัตแก่กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง	

(Ayeyawady-Chao	 Phraya-Mekong	 Economic	 Cooperation	 Strategy:	 ACMECS) โดยผลักดัน 

ให้กรอบยุทธศาสตร์ ACMECS มีพลวัตมากขึ้นและเป็นแกนกลางของกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค 

ลุ่มน�า้โขง ซึง่เป็นภมูภิาคทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิและมคีวามส�าคัญในเชงิภมูริฐัศาสตร์ โดยมกีารด�าเนนิงานส�าคญั

ในปี ๒๕๖๔ ได้แก่ การหารือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของประเทศ ACMECS ซึ่งประเทศหุ้นส่วนยืนยัน

ท่าทสีนบัสนนุ ACMECS และเหน็พ้องในหลกัการกับข้อเสนอโครงการ Branding Project ของไทยเพือ่เป็นแนวทาง 

ขับเคลื่อน ACMECS เพิ่มเติมจากการด�าเนินโครงการที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้ง ACMECS 

Development Fund และ ACMECS Secretariat

ไทยร่วมรับรอง
วิสัยทัศน์

ปุตราจายาของเอเปค 
ค.ศ. ๒๐๔๐
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	 	 ๓.๑.๔	 ขบัเคล่ือนแนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ	เศรษฐกจิหมุนเวยีน	และเศรษฐกิจสเีขยีว	(Bio-Circular-	

Green	 Economy:	 BCG)	 ในมิติการต่างประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และทิศทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยส่งเสริมการรับรู ้

โมเดลเศรษฐกจิ BCG และสร้างความร่วมมอืกบัมติรประเทศทีม่ศีกัยภาพด้าน BCG อย่างต่อเนือ่ง แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

แนวปฏิบตัทิีด่ ีส่งเสรมิความร่วมมอืด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม แสวงหาโอกาสทางธรุกิจให้ผลติภณัฑ์และบริการ BCG 

และดึงดูดผู ้ เ ชี่ยวชาญต่างชาติ รวมทั้งส ่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข ้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม BCG  

ผ่านการจัดการประชุมและการหารือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การทาบทามฝ่ายญี่ปุ่นเพ่ือส่งเสริม 

ความร่วมมือระหว่างยุทธศาสตร์ BCG ของไทยกับนโยบาย Green Growth ของญี่ปุ่น ซึ่งสามารถร่วมมือกัน 

ในด้านต่าง ๆ  เช่น การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ด้าน Biofuel/Biomass และด้านนวตักรรมอาหาร นอกจากนี ้ยงัได้ด�าเนนิการ 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความคุ้นเคยในประเด็น BCG กับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และในกรอบความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมถึงจัดประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการเป็นเจ้าภาพเอเปค 

ของไทยในปี ๒๕๖๕ เพื่อบูรณาการการท�างานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการผลักดันให้มีการรับรองเอกสาร  

Bangkok Goals on BCG ในระดับผู้น�าในการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ ได้เสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

ในเวทีการประชุมระดับผู้น�ากรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Partnering 

for Green Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

	 	 ๓.๑.๕	 ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการเชื่อมโยงโอกาสการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ 

โดยจัดกิจกรรม เช่น ๑) การจัดงาน Local to Global: Visions of Isan เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร ่

ศักยภาพผู้ประกอบการไทยในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ตลาดต่างประเทศ ๒) การจัดงานเทศกาลไทย 

ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ๓) การส่งเสริมผู ้ประกอบการไทยในการท�า 

การพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ไปยงัตลาดทีม่ศีกัยภาพในต่างประเทศ ๔) การเชือ่มโยงภาคธรุกจิไทยเข้ากบักลไกทางการเงนิ 

ระหว่างประเทศและหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิในภมูภิาคต่าง ๆ  ๕) การเชือ่มโยงองค์ความรู ้นวตักรรม และแนวปฏบิตัทิีด่ ี

ในประเทศทีม่ศีกัยภาพมาเผยแพร่เพ่ือพฒันาขดีความสามารถทางเศรษฐกจิแก่ผูป้ระกอบการไทย ผ่านการพฒันาเวบ็ไซต์ 

Globthailand.com และ ๖) การหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งออกสินค้าไทย 

ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

	 	 ๓.๑.๖	 เผยแพร่เอกลักษณ์	 อัตลักษณ์	 และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันด	ี

และส่งเสริมความนิยมไทยในหมู่ชาวต่างชาติ	 โดยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ

ใกล้เคียงที่นับถือศาสนาพุทธผ่านกลไกความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนา การเผยแพร่เอกลักษณ์และอัตลักษณ ์

ของความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้สึกนิยมไทยในหมู่ชาวต่างชาติ และการส่งเสริมอ�านาจแบบนุ่มนวล

หรือ soft power ผ่านการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงานเทศกาลไทยในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก การเผยแพร ่

ความนยิมในผ้าไหมไทย อาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมและภาพยนตร์ไทย	การจดังานเทศกาลละครไทยในญีปุ่น่ในรปูแบบ 

ผสมผสานผ่านสื่อทางไกล และการสนับสนุนทุนการศึกษาและต�าราเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา 

และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

	 	 ๓.๑.๗	 เข้าร่วมประชุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหารือกับประเทศคู่ภาคีเพื่อส่งเสริม	

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	 น�าไปสู ่การเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์  

ลดอุปสรรคทางการค้า	 โดยมีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ ได้แก่ ๑) เปิดการเจรจา FTA กับประเทศท่ีเป็นตลาดส�าคัญ  

เช่น FTA ไทย-สหภาพยุโรป FTA ไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป FTA ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และ FTA 



59รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

อาเซยีน-แคนาดา ๒) เร่งรดัการเจรจา FTA ร่วมกบัประเทศต่าง ๆ  เช่น สาธารณรฐัตรุก ีสาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน 

และสาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรลีงักา และ ๓) ปรบัปรงุ FTA เพือ่ยกระดบัการเปิดเสรทีางการค้าระหว่างกัน 

ในความตกลง FTA เช่น อาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-เกาหลีใต้ และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

	 	 ๓.๑.๘	 พฒันาระบบเฝ้าระวัง	และแจ้งเตอืนกรณีการค้ามกีารเคลือ่นไหวผดิปกติ (FTA Monitoring 

System) เพ่ือปกป้องและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยได้ทันท่วงที เช่น การตอบโต้การทุ่มตลาด การต่อต้าน 

การอุดหนุน และมาตรการปกป้อง (Safeguard) รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA	เพื่อช่วยเหลือ บรรเทา  

และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดท�า FTA โดยได้จัดตั้งคณะท�างานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุน 

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 ๓.๒	 การสนบัสนนุความร่วมมอืทางวฒันธรรมกบัต่างประเทศ	โดยจัดนทิรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ 

เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ ๑๗ โดยส่งผลงานศิลปะร่วมสมัย “บ้านคนบ้านช้าง” ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่  

ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็น ๑ ใน ๕ พาวิลเลียนที่น่าสนใจที่สุด 

จากเว็บไซต์ dailyartmagazine.com ทั้งนี้ งานศิลปะ  

The Elephant หรือบ้านคนบ้านช้าง ถ่ายทอด 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการอยูร่่วมกนัของคนและช้างไทย  

โดยได้มีการส�ารวจเรื่องราวของชาวกูย กลุ่มชาติพันธุ์ 

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ใช้ชีวิตใกล้ชิด 

กบัช้างมายาวนานหลายร้อยปี มาร้อยเรยีงเน้ือหาบอกเล่า 

ผ่านนทิรรศการน�าเสนอบ้านทีส่ร้างขึน้ ซ่ึงเป็นการสร้างช่ือเสยีง 

ให ้กับประเทศด้วยการสะท้อนอัตลักษณ์ท ้องถิ่น 

จังหวัดสุรินทร์ และลดภาพจ�าการใช้แรงงานช้าง 

หรือน�าช้างไปเร่ร่อนในเมือง

๔.	 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	

	 ๔.๑	 การด�าเนินงานในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)

	 	 ๔.๑.๑	 จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙	 ส�าหรับคนไทยและประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  

ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีที่ได้สานไว้กับประเทศต่าง ๆ เช่น 

สาธารณรัฐประชาชนจนี สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร และประเทศญีปุ่น่ ซึง่มผีลสมัฤทธิใ์นการจดัหาและส่งมอบ 

วคัซนีถงึไทยแล้วหลายล้านโดส และอยูร่ะหว่างตดิต่อเครอืรฐัออสเตรเลยี สาธารณรฐัเกาหล ีและสาธารณรฐัอนิเดยี 

เพ่ือจัดหาวัคซีน เวชภัณฑ์ และยาต้านไวรัสโควิด-๑๙ เพิ่มเติม นอกจากน้ี ยังด�าเนินการจัดหาวัคซีน 

ผ่านความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เช่น กลไกกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-๑๙ ซึ่งตั้งขึ้นโดยแนวคิดริเริ่ม 

ของประเทศไทย รวมทั้งรัฐบาลยังได้มอบเงินสนับสนุนกลไก COVAX Facility ภายใต้ข้อริเริ่ม ACT-Accelerator  

ของสหประชาชาติ เพ่ือสนบัสนุนประชาคมโลกในการจดัหาและจัดสรรวคัซนีให้ทกุประเทศเข้าถงึได้อย่างเท่าเทียมแล้ว 

รวม ๒ แสนดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ เพื่อประชาชนไทย 

เห็นชอบให้มีการเจรจากับ COVAX Facility เพื่อจัดหาวัคซีน ร้อยละ ๒๐ ของประชากร (๒๖ ล้านโดส) ในปี ๒๕๖๕
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	 	 ๔.๑.๒	 สร้างความมั่นคงปลอดภัยร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้านจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	

โดยร่วมกันวางมาตรการบริหารจัดการการเดินทางข้ามแดนของประชาชนภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 

เร่งบรรเทาผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดน อ�านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดน 

กับประเทศเพ่ือนบ้าน และสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน โดยประเทศไทยได้ส่งมอบรถพยาบาล  

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝึกอบรมบุคลากร และพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลของประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน 

ที่ติดกับไทย รวมถึงสนับสนุนเงินจ�านวน ๕ ล้านบาทแก่สภากาชาดเมียนมา และ ๒ ล้านบาทแก่รัฐบาล 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในช่วงเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพือ่เสรมิศกัยภาพการรบัมอืการแพร่ระบาด

ของโควิด-๑๙ และจัดส่งชุดตรวจโรคโควิด-๑๙ แบบ RT-PCR ที่ผลิตในประเทศไทยให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศละ ๑๐,๐๐๐ ชุด รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตในการรับมือ 

กับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เช่น การมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) ในนามรัฐบาลไทย 

แก่สาธารณรัฐอินเดียและเนปาล ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

	 ๔.๒	 การผลกัดนัวาระหลกัการกรงุเทพฯ	ว่าด้วยการด�าเนนิการด้านสาธารณสขุภายใต้กรอบการด�าเนนิงาน	

เซนไดว่าด้วยการลดความเสีย่งจากภยัพบิตั	ิค.ศ.	๒๐๑๕-๒๐๓๐ ซึง่ได้รบัการรบัรองในข้อมตซิึง่เป็นเอกสารผลลพัธ์ 

การประชุมประจ�าปีของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสังคมแห่งเอเชยีและแปซิฟิก ระหว่างวนัท่ี ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ผ่านระบบประชุมทางไกล ในหัวข้อหลัก “Building back better through regional cooperation in Asia 

and the Pacif ic” ท�าให้ประเทศไทยสามารถผลักดันหลักการกรุงเทพฯ ให้เป็นท่ียอมรับและได้รับการสะท้อน 

ในยทุธศาสตร์การจดัการและลดความเสีย่งจากภยัพิบัตท่ีิจะมีการพฒันาข้ึนทัง้ในระดบัภมิูภาคและเวทรีะหว่างประเทศ 

รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับประเทศต่าง ๆ น�าไปใช้ประกอบการจัดท�าแผนระดับชาติ เพื่อบูรณาการมิติสาธารณสุข 

ในการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศต่อไป

	 ๔.๓	 การด�าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่

ชายแดนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ีท้ังสองฝ่าย โดยได้มีการจัดประชุมเพื่อบูรณาการความเข้าใจ 

และการท�างานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ  

เช่น การจัดการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ลาว (ฝ่ายไทย)	ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว  

(ฝ่ายไทย) การประชุมคณะกรรมการจัดท�าหลักเขตแดนร่วมไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) และการจัดการประชุม 

เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นพ้ืนที่ท่ีไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน 

(Overlapping Claims Area: OCA) รวมทั้งจัดตั้งกลไกเพื่อแก้ไขปัญหา OCA ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

	 ๔.๔	 การด�าเนินการตามพันธกรณีสากลในกรอบการลดอาวุธระหว่างประเทศ โดยเฉพาะพันธกรณ ี

ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี ด้วยการจัดท�ารายงานประจ�าปีตามมาตรา ๗  

ของอนุสัญญาฯ รวมทั้งมีบทบาทส่งเสริมการลดอาวุธนิวเคลียร์ในประชาคมระหว่างประเทศ โดยย�้าถึงความจ�าเป็น 

ที่ประชาคมโลกจะต้องผลักดันการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ในการประชุมเพื่อร�าลึกและส่งเสริม 

วันสากลแห่งการก�าจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดสิ้นไป ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕  

นอกจากนี้ ไทยยังจัดเตรียมท่าทีในฐานะรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons: TPNW) ภายใต้กรอบสหประชาชาติ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ
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๕.	 การขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน

	 ๕.๑	 การทูตเพื่อประชาชน	

  ๕.๑.๑ อ�านวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้	

ไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 โดยอ�านวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

สามารถเดนิทางกลบัประเทศไทย รวมแล้วกว่า ๒๔๖,๓๖๒ คน และได้พฒันาระบบการลงทะเบยีนขอหนงัสอืรบัรอง

เพือ่เดนิทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry: COE) แบบออนไลน์ เพือ่รองรบัมาตรการการคัดกรองผู้เดนิทาง 

จากต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้คนไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทาง 

เข้าประเทศไทยสามารถยืน่ขอรบั COE ได้สะดวกมากขึน้ โดยมียอดสะสมการออก COE ให้คนไทยรวม ๒๐๑,๕๙๐ คน 

และชาวต่างชาติ รวม ๒๐๒,๔๘๐ คน ซึ่งรวมถึงคนไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย

ตามโครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus Model เพือ่รองรบันโยบายเปิดประเทศต้อนรับนกัท่องเทีย่วด้วย

	 	 ๕.๑.๒	 ดแูลช่วยเหลอืคนไทยท่ีตกทกุข์ได้ยากในต่างประเทศ เช่น การให้ความช่วยเหลอืแรงงานไทย 

ในรัฐอิสราเอลจากเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐอิสราเอลและปาเลสไตน์ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๔  

การมอบอาหาร ยาและเวชภณัฑ์ และเครือ่งใช้จ�าเป็นแก่ชมุชนไทยในต่างประเทศทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง

  ๕.๑.๓	 อ�านวยความสะดวกการฉดีวคัซนีให้ชาวต่างชาตใินประเทศไทย	รฐับาลยดึมัน่ในความพยายาม 

ให้ชาวต่างชาติในไทยสามารถเข้าถงึวคัซนีได้อย่างทัว่ถึง เพ่ืือสร้างภมิูคุม้กนัหมูแ่ก่ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย 

โดยการฉดีวคัซนีให้แก่ชาวต่างชาตใินประเทศไทยผ่านกระทรวงสาธารณสขุ กระทวงการต่างประเทศและโรงพยาบาลต่าง ๆ  

จ�านวนทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๘๕ คน ครอบคลุมชาวต่างชาติกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

(expats) คณะทูตานุทูต บุคคลในองค์การระหว่างประเทศ นักธุรกิจ สื่อมวลชน และกลุ่มแรงงาน นอกจากนี้  

ยงัอ�านวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้เแก่นกัเรียนและนกัศึกษาไทยทีจ่�าเป็นต้องเดนิทางไปศึกษาในต่างประเทศด้วย

	 ๕.๒	 การพัฒนาการให้บริการด้านกงสุล 

  ๕.๒.๑ น�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เช่น ๑) การเปิดให้บริการ 

ท�าหนงัสอืเดนิทางอายกุารใช้งานไม่เกนิ ๑๐ ปี (จากเดมิ ๕ ปี) ๒) การเปิดให้บรกิารเครือ่งรบัค�าร้องขอท�าหนงัสอืเดนิทาง 

ด้วยตนเอง (kiosk) เป็นครัง้แรกในประเทศไทย และ ๓) การพฒันาระบบตรวจลงตราอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Visa) และเชือ่มโยง 

ข้อมูลการตรวจลงตราของศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center: VDC) เข้ากับระบบ Biometric 

และระบบตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า โดยได้ขยายการให้บริการ e-Visa ในสถานเอกอัครราชทูต 

และสถานกงสุลใหญ่ในหลายประเทศท่ัวโลก รวมท้ังอยู ่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบ e-Visa  

โดยไม่ใช้แผ่นปะตรวจลงตรา 



นโยบายข้อ ๔
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน62

	 	 ๕.๒.๒	 ให้บริการข้อมลูด้านกงสลุและรบัฟังข้อคดิเหน็	

และข้อร้องเรียนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 

และบริการด้านกงสุลได้อย่างสะดวกรวดเร็วที่สุดผ่านบริการ  

Call Center ตลอด ๒๔ ชัว่โมง  และแอปพลเิคชนั “Thai Consular” 

รวมถึงได้พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน และประเมินความพึงพอใจ 

ในการให้บริการของกระทรวงการต่างประเทศในด้านงานกงสุล 

ผ่ า น  h t t p s : / / c o m p l a i n t . c o n s u l a r . g o . t h  แ ล ะ  

https://cit izenfeedback.consular.go.th นอกจากนี้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งาน

แอปพลิเคชัน “Thai Consular” มาต่อยอดพัฒนาระบบฐานข้อมูล

คนไทยในต่างประเทศให้ครอบคลุม ถูกต้องแม่นย�า เป็นปัจจุบัน  

และสามารถน�ามาใช ้ประโยชน์ในการคุ ้มครองดูแลคนไทย 

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

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขัน

ของไทย

นโยบายข้อ

๕
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นโยบายข้อ ๕

การพัฒนาเศรษฐกิจ

และความสามารถในการแข่งขันของไทย

๕.๑	 เศรษฐกิจมหภาค	การเงินและการคลัง	

	 ๕.๑.๑	 ด�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให ้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนอง	

ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอื้ออ�านวย 

ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิในภาพรวมและการเจรญิเตบิโตของธรุกิจทกุระดบั สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยี

ทางการเงินเข้ามาให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพื่อรองรับการแข่งขัน 

และการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู ้

ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสในการได ้รับสินเชื่อ 

และเพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารสนิเชือ่ส�าหรบัผูมี้รายได้น้อย และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ๕.๑.๒	 ก�ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก�ากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐ 

ด�าเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการด�าเนินกิจกรรม  

มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต โดยจัดท�า 

ประมาณการรายจ่ายแหล่งเงนิทีใ่ช้ตลอดระยะเวลาด�าเนนิการ และประโยชน์ทีจ่ะได้รบั การรายงานทางการเงนิ 

ประจ�าปี เพือ่แสดงถงึความรับผดิชอบในการใช้จ่ายเงนิงบประมาณแผ่นดนิ รวมถึงการก�าหนดระยะเวลาส้ินสดุ 

ที่ชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพื้นที่และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

	 ๕.๑.๓	 ปฏริปูโครงสร้างรายได้ภาครฐั เร่งปรบัโครงสร้างการจดัเก็บรายได้ภาครฐั ทัง้ในส่วนของ

รายได้ภาษแีละรายได้จากทรพัย์สนิของรฐั ผ่านการขยายฐานภาษ ีการปรบัปรงุอตัราภาษ ีการเพิม่ประสทิธภิาพ 

การจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 

หน่วยงานจดัเก็บภาษีกึง่อสิระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรอืมาตรการภาษทีีไ่ม่จ�าเป็นและไม่ก่อให้เกดิประโยชน์ 

ต่อระบบเศรษฐกิจ การปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ ให้สอดรับกับ

เทคโนโลยีและการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

เพือ่ให้ระบบการจัดเกบ็รายได้ของรฐัช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล�า้ ตลอดจน

สนบัสนนุให้ภาคเอกชนมคีวามสามารถในการแข่งขัน เพือ่ส่งเสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รกัษาความสมดลุ 

และความยั่งยืนทางการคลัง 
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	 ๕.๑.๔	 ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง  

พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของประชาชน  

พร้อมทัง้พฒันาเครือ่งมอืทางการเงนิทีจ่ะส่งเสรมิให้คนไทยทกุคนเข้าสูร่ะบบการออมและการลงทุนระยะยาว 

ให้สามารถรองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ 

และลดต้นทุน พัฒนาขีดความสามารถในการด�าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ  

และพัฒนาความรู ้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนการก�ากับดูแลระบบสถาบันการเงิน 

ให้มีความมั่นคง

	 ๕.๑.๕	 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีเครื่องมือ 

และเทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู ้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการเพื่อให้สามารถก�าหนดนโยบายท่ีสามารถ 

ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

๕.๒	 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม	

	 ๕.๒.๑	 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน		

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

และนวตักรรมมาพฒันาต่อยอดและสร้างมลูค่าเพิม่จากทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรม

ในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถ่ิน ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิต 

และระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

มาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรม 

และชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้ง 

ให้ความส�าคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

	 ๕.๒.๒	 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	

หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยค�านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการ 

ของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคง 

ของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
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 ๕.๒.๓	 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู ้ประกอบการรายใหม่  

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ

ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบ 

ที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู ่ในพ้ืนท่ีมาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ

 ๕.๒.๔	 พฒันาระบบและกลไกภาครฐัและสภาพแวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพในการสนบัสนนุ	

ผู้ประกอบการ โดยการจัดท�าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  

และกลุม่วิสาหกจิเริม่ต้นในการสร้างมลูค่าเพ่ิมของผลติภณัฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพฒันาคณุภาพมาตรฐาน  

การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ 

ให้สามารถเป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ 

ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

๕.๓	 พัฒนาภาคเกษตร	

	 ๕.๓.๑	 รกัษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสนิค้าเกษตรส�าคัญ		

อาทิ	ข้าว	ยางพารา	มันส�าปะหลัง	ปาล์ม	อ้อย	และข้าวโพด	โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม		

มีประสิทธิภาพ	 ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร  

การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 

การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอ�านวยความสะดวก 

ทางการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๓.๒	 ลดต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติทีเ่หมาะสมและไม่ก่อให้เกดิภาระทางการเงนิ	

การคลังของภาครัฐ	 โดยจัดให้มีมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร  

ตัง้แต่การปรบัโครงสร้างต้นทนุการผลติ อาท ิเมล็ดพนัธุ ์พืน้ท่ีเพาะปลกู ปุ๋ย เครือ่งจกัรกลและอปุกรณ์การเกษตร  

แหล่งน�้าและระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 

ที่มีต้นทุนต�่า การลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้  

รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับ

ฐานทรพัยากรในพืน้ทีแ่ละความต้องการของตลาด น�าระบบข้อมลูสารสนเทศการเกษตร ระบบแผนทีเ่กษตร 

เพื่อการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมท้ังระบบ 

การบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่

	 ๕.๓.๓	 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ ่นใหม่	 โดยเพิ่มทักษะการประกอบการ 

และพฒันาความเชือ่มโยงของกลุ่มเกษตรกร วสิาหกจิชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดบั โดยเฉพาะด้านการตลาด 

การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง  

มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนา 

ภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
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	 ๕.๓.๔	 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 

ให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลกิใช้ยาปราบศัตรพูชืโดยเร็ว  

โดยต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิต 

สนิค้าเกษตรทีม่มีลูค่าเพิม่และโอกาสทางเศรษฐกจิ อาท ิเกษตรอนิทรย์ี เกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่ เกษตรปลอดภยั 

เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมท้ังส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ 

มาตรฐานและความปลอดภัย 

 ๕.๓.๕	 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท�ากิน		

แหล่งเงินทุน	 โครงสร้างพื้นฐาน	 และปัจจัยการผลิตต่าง	 ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหาย 

จากการท�าการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติซ�้าซาก โดยก�าหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) 

 ๕.๓.๖	 ส่งเสรมิการปลกูไม้มค่ีาเป็นพชืเศรษฐกจิ โดยการสนบัสนนุพนัธุก์ล้าไม้ และให้ความรู ้

ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูก บ�ารุงรักษา ดูแล และการแปรรูป 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

	 ๕.๓.๗	 ส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการตลาด  

วจิยัและพฒันาพนัธุส์ตัว์เศรษฐกจิ และสตัว์พืน้บ้าน อาทิ โคเนือ้ แพะ และแกะ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ พฒันามาตรฐาน

การผลติและคุณภาพของผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลและสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก

 ๕.๓.๘	 ฟ้ืนฟแูละสนบัสนนุอาชพีการท�าประมงให้เกดิความยัง่ยนืบนพ้ืนฐานของการรกัษา

ทรัพยากรทางการประมงและทรพัยากรทางทะเลให้มคีวามสมบรูณ์อย่างต่อเนือ่ง โดยเพิม่ขดีความสามารถ 

การท�าประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพื้นบ้านและเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 

ในการสร้างรายได้และลดต้นทนุการท�าประมง ลดอปุสรรคในการประกอบอาชพี ส่งเสรมิการรวมกลุม่ประมงชายฝ่ัง 

และประมงพ้ืนบ้าน เพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพื้นที่ และเร่งพัฒนา 

การเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นท่ี รวมถึงการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง

๕.๔	 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว	

	 ๕.๔.๑	 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว โดยส่งเสริมพัฒนา 

ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ังพัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศ 

จุดมุ ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเชิงกลุ ่มพ้ืนท่ีเมืองหลักและเมืองรองท่ีมีศักยภาพ  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว 

เชิงกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวเรือส�าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน



นโยบายข้อ ๕
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน68

 ๕.๔.๒	 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 รายได้สูง	 โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพพร้อมกับ

รักษาตลาดเดิม รวมทั้งน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๕.๔.๓	 พฒันาคณุภาพและมาตรฐานธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่ว อาทิ ธรุกิจสปา 

และแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาส 

การขยายฐานการผลติและการตลาดในระดบัภูมิภาค ตลอดจนส่งเสรมิธรุกจิบรกิารทีม่ศัีกยภาพสูร่ะดบัสากล

 ๕.๔.๔	 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด โดยเพิ่มมาตรฐานการดูแลรักษา 

ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความบกพร่อง 

ของผู้ประกอบการ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 

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

ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

 ๕.๔.๕	 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่าย 

วิสาหกิจให้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน  

และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น  

ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท�าธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

ให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์

๕.๕	 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า	การบริการ	และการลงทุนในภูมิภาค

	 ๕.๕.๑	 ส่งเสรมิการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสนิค้าชายแดน เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการ

การด�าเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุน 

ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยระยะแรกจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า  

การลงทนุ หรอืขยายฐานการผลติและการตลาดในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน ในรปูแบบฐานการผลติและตลาดร่วม 

เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน

 ๕.๕.๒	 ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 ข้ามพรมแดน  

โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของผู ้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมส�าหรับ 

การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาดให้ผูบ้รโิภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสนิค้า 

และบริการได้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล 

ทั้งทางการตลาด การเงิน และระบบโลจิสติกส์
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	 ๕.๕.๓	 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน  

เร่งรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ด่านชายแดนส�าคัญ เช่น ด่านศุลกากร 

ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า และพ้ืนท่ีต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอ�านวย 

ความสะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

๕.๖	 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน	

	 ๕.๖.๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถ	

รองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร ้รอยต่อ สานต่อการพัฒนา 

รถไฟความเร็วสูง และเริ่มต้นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตร ให้เป็นระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน

ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ และให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ

การพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่ง

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้ง 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัทางถนนทีส่อดประสานกนัระหว่างระบบการเตอืนภยั 

การช่วยเหลือกู้ภัย และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ

 ๕.๖.๒	 แก้ไขปัญหาจราจรติดขดัในพ้ืนท่ีเขตเมอืง โดยการพฒันาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 

ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต ่ละพื้น ท่ี  โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค  

การน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการควบคมุส่ังการจราจรและวางแผนการเดนิทาง การกวดขันวนิยัจราจร 

และการจัดระเบียบที่จอดรถ โดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพิ่มเติม ทั้งของภาครัฐ 

และภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับ

ความต้องการเดินทางเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง 

ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

	 ๕.๖.๓	 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	 โดยกระจาย 

ชนิดของเชื้อเพลิงทั้ งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย ่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิต 

และการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชน 

มีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100  

เพื่อเพิ่มการใช้น�้ามันปาล์มดิบ และจัดท�าแนวทางการใช้มาตรฐานน�้ามัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัย 

และพฒันาเทคโนโลยด้ีานพลังงาน อาท ิเทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า และระบบ 

กักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลาง 

ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ  

พร้อมทัง้ปรบัปรุงระบบการก�ากบัดูแลกิจการด้านพลงังานให้มีการแข่งขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม ราคาพลงังาน

สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละรูปแบบธรุกจิด้านพลงังานในอนาคต 

ด�าเนินการให้มกีารส�ารวจและค้นหาแหล่งพลงังานใหม่ และร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้านในการพัฒนาพลงังาน 
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 ๕.๖.๔	 ยกระดบัโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลงังานให้มีความทนัสมยั	ทัว่ถงึ	เพยีงพอ	มัน่คง	

และมเีสถยีรภาพ โดยจัดท�าแผนการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะท้ังระบบให้สามารถรองรบัเทคโนโลย ี

ด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เช่ือมต่อระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวนัตก ตะวนัออก เหนอื และใต้ เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานระหว่างพืน้ทีต่่าง ๆ  

ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต

 ๕.๖.๕	 พฒันาระบบบรหิารจัดการน�า้ประปา โดยพฒันาแหล่งน�า้ดบิและใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพื่อลดน�้าสูญเสีย พัฒนาคุณภาพน�้าประปา ขยายเขต 

การจ่ายน�า้ประปาให้ครอบคลมุพ้ืนทีภู่มภิาคและแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และสร้างจิตส�านกึ 

ของประชาชนในการใช้น�้าอย่างประหยัด

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

โครงสร้างพ้ืนฐานและเครือ่งจักรอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องให้สามารถระบายน�า้ออกจากพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน�า้ แม่น�้า และทะเล รวมทั้งพัฒนา

ระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการน�้าเสีย 

๕.๗	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ

	 ๕.๗.๑	 รักษาคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ	

ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน	และลงทุนในอินเทอร์เน็ต	เกตเวย์	และเทคโนโลยีสื่อสาร

ไร้สายในระบบ	 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเช่ือมต่อ 

จ�านวนมากและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน 

การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ สนบัสนนุนโยบายด้านสงัคม อาทิ การบรกิารด้านการศกึษา 

และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน

 ๕.๗.๒	 พัฒนาการอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า	 การน�าเข้าส่งออก		

และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเช่ือมโยง 

การค้า การช�าระเงิน และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปัน 

ทรัพยากรหรือพื้นที่ในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด�าเนินงาน  

อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

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

ระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน�าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์

และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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 ๕.๗.๓	 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ	

รายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

และจูงใจให้เกิดการค้าผ ่านช่องทางออนไลน์ ด ้วยการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการด�าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มการค้า

ออนไลน์ พฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารท่ีเก่ียวข้อง อาทิ โลจสิตกิส์ และระบบการช�าระเงนิ ให้ได้มาตรฐานสากล 

เชือ่มโยงและบรูณาการฐานข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรฐัเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ รวมถงึ 

ส่งเสริมการก�ากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาด ตลอดจน 

ช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งยกระดับ

มาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

๕.๘	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรม	

	 ๕.๘.๑	 พฒันาสภาพแวดล้อมและระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี		

การวิจัยและพัฒนา	 และนวัตกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนา 

ต่อยอดจากผลการวิจัยให้น�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น และมีกลไก

ด�าเนินการที่บูรณาการทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้ม ี

ขดีความสามารถในการแข่งขนัทีส่งูข้ึน พร้อมทัง้พฒันาระบบข้อมลูและตวัชีว้ดัภายใต้กรอบขดีความสามารถ

ในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

	 ๕.๘.๒	 สร้างระบบจดัการข้อมลูเพือ่รองรบัการบรหิารจดัการงานวิจยัอย่างมีประสทิธภิาพ  

ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ 

ในการส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุง

กฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

	 ๕.๘.๓	 เสรมิสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ที่มีอยู ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานท่ีเป็นปัจจัยน�าไปสู ่ 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง และสามารถน�าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศ

ให้มากที่สุด

 ๕.๘.๔	 สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน	 ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน	

ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ีวจัิยและนวตักรรมในระดบัต้นน�า้ โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏบัิตกิารน�าร่อง 

ทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพฒันาเศรษฐกจิภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน 

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

เอกชนไปพร้อมกัน
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๕.๙	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	

	 ๕.๙.๑	 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	 อาทิ เศรษฐกิจ 

แบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการยคุใหม่สามารถพฒันาแอปพลเิคชนั นวตักรรม สนิค้าและบรกิารทีห่ลากหลาย

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

 ๕.๙.๒	 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท้ังในภาคการผลิต	

และบริการให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

และตลาด รวมทัง้สนบัสนุนการเตบิโตของวสิาหกิจเริม่ต้น โดยพฒันาระบบนเิวศทีเ่อือ้อ�านวยต่อการด�าเนนิธุรกจิ 

โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป

 ๕.๙.๓	 ส่งเสรมิเยาวชนและบทบาทสตรใีนการเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	

ยุคใหม่	 โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

แหล่งเงนิและการระดมทนุ เพือ่กระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน�าเสนอแนวคดิ พฒันาแอปพลเิคชนั 

นวัตกรรม และด�าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

	 ๕.๙.๔	 ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข ้ามาช่วยบ่มเพาะผู ้ประกอบการขนาดกลาง	

และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมข้ันสูง และเปิดโอกาส 

ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถท�างานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

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

๑.	 เศรษฐกิจมหภาค	การเงินและการคลัง	

	 ๑.๑	 การด�าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวน	

ของเศรษฐกจิโลก โดยด�าเนนิมาตรการช่วยเหลอื เยยีวยา ฟ้ืนฟแูละบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

  ๑.๑.๑	 ด�าเนินมาตรการเสริมสภาพคล่องให้แก่	

ผู้ประกอบการและประชาชน ได้แก่ 

   (๑) เ ลื่ อนการช� า ระภาษี  โดยขยาย 

ก�าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 

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

ในปี ๒๕๖๔ 

   (๒)	 เร่งการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยคืนสภาพคล่องแล้ว 

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

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

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

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จากอัตราร้อยละ ๓ และร้อยละ ๕ เหลือร้อยละ ๒	 ซึ่งได้เสริมสภาพคล่องไปแล้ว 

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

เสริมสภาพคล่อง
ให้แก่ผู้ประกอบการ

และประชาชน 
เช่น เลื่อนช�าระภาษี เร่งคืนภาษี 

ลดอัตราภาษี
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   (๔) สร้างแรงจูงใจ	 เช่น มาตรการน�าเข้าและบริจาคยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ 

ด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน�าเข้า และยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับการบริจาค 

ให้แก่สถานพยาบาล และมาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานโดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึง่คงการจ้างงาน 

ของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนและได้รับค่าจ้างไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หักรายจ่ายค่าจ้างได้ ๓ เท่า 

   (๕) ส่งเสริมการลงทุนและปรับปรุงสถานประกอบการ	ได้แก่ ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  

โดยให้บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลหกัรายจ่ายการลงทนุในเครือ่งจกัรได้ ๒.๕ เท่า	สนบัสนนุการปรบัปรงุกจิการโรงแรม 

โดยให้บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจโรงแรมหักรายจ่ายส�าหรับการต่อเติมเปลี่ยนแปลง  

ขยายออกโรงแรมได้ ๒.๕ เท่า

  ๑.๑.๒ ด�าเนินโครงการเพื่อเยียวยาประชาชน ประกอบด้วย

โครงการ/มาตรการ รายละเอียด ผลการด�าเนินการ

โครงการเพื่อช่วยเหลือ	
เยียวยา	และชดเชย
ให้แก่ประชาชน	
ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
หรือโครงการเราไม่ทิ้งกัน

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

มีจ�านวนผู้ได้รับสิทธิประมาณ 
๑๕.๒๗ ล้านคน คิดเป็นวงเงิน
ประมาณ ๒๒๘,๙๑๙ ล้านบาท

โครงการเพื่อช่วยเหลือ	
เยียวยา	และชดเชย
ให้แก่ประชาชน	
ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

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

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

  ๑.๑.๓ ด�าเนนิโครงการ/มาตรการเพือ่รักษาระดบัการบริโภคภายในประเทศ	รวมทัง้ลดภาระค่าครองชีพ	

และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-๑๙	ในปี	๒๕๖๓	และปี	๒๕๖๔ เช่น

โครงการ/
มาตรการ วัตถุประสงค์/แนวทางการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินการ

โครงการเพิ่ม
ก�าลังซื้อให้แก่ผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

- กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

จ�านวน ๑๔ ล้านคน

- วัตถุประสงค์ เพิ่มก�าลังซื้อให้แก่

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- แนวทางการด�าเนินการ ช่วยเหลือวงเงิน

ค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จ�าเป็น

จากร้านธงฟ้าราคาประหยัด

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) 

จ�านวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 

เป็นระยะเวลา ๓ เดือน อย่างไรก็ตาม 

การด�าเนินโครงการระยะที่ ๓ ได้ปรับเปลี่ยน

วงเงินเป็น ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 

และขยายระยะเวลาการด�าเนินการ

เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

- ระยะเวลา 

ระยะที่ ๑ : เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ระยะที่ ๒ : เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔

ระยะที่ ๓ : เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

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

มูลค่า
การใช้สิทธิ
(ล้านบาท)

ระยะที่	๑	(ต.ค-ธ.ค.	๖๓)

๘-๓๑ ต.ค. ๑๓.๕๑ ๖,๗๔๗.๔๒

๑-๓๐ พ.ย. ๑๓.๖๑ ๖,๗๙๖.๗๐

๑-๓๑ ธ.ค. ๑๓.๖๑ ๖,๗๙๗.๑๗

รวม ๒๐,๓๔๑.๒๙

ระยะที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔)

๑-๓๑ ม.ค. ๑๓.๕๙ ๖,๗๙๑.๘๒

๑-๒๘ ก.พ. ๑๓.๔๒ ๖,๖๙๔.๘๐

๑-๓๑ มี.ค. ๑๓.๐๐ ๖,๔๕๖.๘๗

รวม ๑๙,๙๔๓.๔๙

ระยะที่ ๓ (ก.ค.-ธ.ค. ๖๔)

๑-๓๑ ก.ค. ๑๓.๓๔ ๒,๖๖๑.๑๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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โครงการ/
มาตรการ วัตถุประสงค์/แนวทางการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินการ

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

การด�าเนินโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๑

และระยะที่ ๒ ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

พบว่า มร้ีานค้าลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการฯ 

และรับช�าระเงินด้วยแอปพลิเคชัน 

“ถุงเงิน” จ�านวน ๑.๐๙ ล้านร้าน 

ทัง้นี ้มีผู้ใช้สิทธิรวมจ�านวน ๑๔.๗๙ ล้านคน 

มียอดการใช้จ่ายรวม 

จ�านวน ๑๐๒,๐๖๕ ล้านบาท แบ่งเป็น

เงินที่ประชาชนจ่าย จ�านวน ๕๒,๒๕๑ ล้านบาท 

และภาครัฐร่วมจ่าย จ�านวน ๔๙,๘๑๔ ล้านบาท

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

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

มีผู้ประกอบการลงทะเบียน 

เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑.๒ ล้านคน  

มีผู้มีสิทธิสะสม จ�านวน ๒๒.๘๘ ล้านคน

โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม  

จ�านวน ๔๘,๑๓๖ ล้านบาท แบ่งเป็นเงิน 

ที่ประชาชนจ่ายสะสม จ�านวน ๒๔,๓๘๕.๖ ล้านบาท 

และรัฐร่วมจ่ายสะสม จ�านวน ๒๓,๗๕๐.๔ ล้านบาท 

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

โครงการ/
มาตรการ วัตถุประสงค์/แนวทางการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินการ

มาตรการ
ช้อปดีมีคืน

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

มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
จ�านวน ๒๓,๘๖๖.๙๕ ล้านบาท

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

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

โครงการเพิ่ม
ก�าลังซื้อให้แก่
ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ

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

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

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

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

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

สนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่าให้แก่ SMEs

๒๔,๐๐๐ ราย

SMEs เข้าร่วมมาตรการ
พักช�าระหนี้เงินต้น

และดอกเบี้ยอัตโนมัติ
มากกว่า ๒.๕ ล้านราย
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   (๙) สนบัสนนุสินเชือ่เพือ่ช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาด	

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

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

   (๑๐)	 ให้สินเช่ือแก่ผู ้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือ		

และฟ้ืนฟผููป้ระกอบธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๔  

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

ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ จ�านวน ๗๖๕ ราย วงเงิน ๑,๒๐๐.๓๑ ล้านบาท

	 	 	 (๑๑)	 ให้สินเชื่อ	 เสริมพลัง	 สร้างอนาคต	 SMEs	 ไทย	 ภายใต้สินเช่ือของกองทุนพัฒนา	

เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  

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

   (๑๒)	 สนับสนุนสินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม	ระยะที่	๓ โดยให้บริการทางการเงิน 

ตามหลักศาสนาอิสลาม (หลักชะรีอะฮ์) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต 

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

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

วงเงิน ๓๗๒ ล้านบาท

   (๑๓) สนับสนุนสินเชื่อมุสลิมและสินเชื่อสนับสนุนชายแดนภาคใต้รายย่อย วงเงินไม่เกิน 

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

	 	 ๑.๑.๕	 ให้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์	 ส�าหรับสุราสามทับท่ีน�าไปแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิต 

เจลแอลกอฮอล์ให้มากขึ้นเพ่ือให้มีปริมาณที่เพียงพอและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในราคาท่ีเหมาะสม 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

  ๑.๑.๖	 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับเครื่องบินไอพ่น	

จากเดมิ ๔.๗๒๖ บาทต่อลติร เหลอื ๐.๒๐ บาทต่อลติร ออกไปจนถงึวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เพือ่ช่วยเหลอืสายการบนิ 

ให้มีสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

	 ๑.๒	 การก�ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง	 ติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัย 

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

และรายงานสัดส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

	 ๑.๓	 การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ	

	 	 ๑.๓.๑	 ปรับปรุงกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีจากบริการ	

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Service)	 โดยก�าหนดให้ผู ้ให้บริการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม 

ทีม่รีายได้เกินกว่า ๑.๘ ล้านบาทต่อปี จากการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ 

ในประเทศไทยซ่ึงไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ยื่นค�าขอจดทะเบียนภาษีมูลค ่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงรายการ  

และน�าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคาดว่าจะท�าให้จัดเก็บภาษีได้เพิ่มข้ึน

ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท

ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อจัดเก็บภาษีจากบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
คาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 

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

  ๑.๓.๒ ตดิตามเงนิน�าส่งรายได้แผ่นดนิของรฐัวสิาหกจิและกจิการทีก่ระทรวงการคลงัถอืหุน้ต�า่กว่า	

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

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายทั้งปี จ�านวน ๑๕๙,๘๐๐ ล้านบาท

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

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

 รัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง
มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
กว่า ๒๑๐,๔๑๙ ล้านบาท 

คิดเป็น ๙๖%

จ�าหน่ายพันธบัตร
ออมทรัพย์พิเศษ

รุ่น “เราชนะ” 
และ “ยิ่งออมยิ่งได้”

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

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

	 ๒.๑	 การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	และเศรษฐกิจสีเขียว	

[Bio-Circular-Green	(BCG)	Economy]	

	 	 ๒.๑.๑ ด�าเนินโครงการ	 Big	 Rock เพื่อขับเคล่ือน 

แผนปฏิบัติการด ้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จ�านวน ๔๗ โครงการ โดยมีตัวอย่าง 

ผลส�าเร็จ เช่น ภาคการเกษตร มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ

โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร ์

แบบเครือข ่ายไร ้สายเพ่ือการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ 

และระบบการให้น�้าตามสภาวะความต้องการของพืชในระบบ 

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

ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตร จ�านวน ๙๐ ล้านบาท 

	 	 ๒.๑.๒	 ยกระดบัอตุสาหกรรมเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว	

(Green	 Industry:	 GI)	 มีการถ ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

ที่สะอาดระดับรายสาขา ลดปริมาณน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม  

และส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว จ�านวน ๒๒ โรงงานส่งเสริม 

และยกระดับโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามยัง่ยนืด้วยระบบการจดัการ

สิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จ�านวน ๒๒ โรงงาน  

ส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

จ�านวน ๑๒๕ โรงงาน และรับรองโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การยกระดับ

เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว จ�านวน ๑,๙๙๒ ราย

รับรอง
โรงงานอุตสาหกรรม

สีเขียว

๑,๙๙๒ ราย
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	 	 ๒.๑.๓	 ส่งเสรมิและพัฒนาเทคโนโลยรีไีซเคลิเพือ่พฒันาของเสยีเป็นทรพัยากรทดแทนด้านแร่และโลหะ	

ของประเทศและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 มีการด�าเนินการ  

เช่น ๑) ส่งเสริม	 พัฒนา	 และต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล โดยส�ารวจศึกษาและคัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือน 

และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะในพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน ๗ ชนิด  

และจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารถ่ายทอดเทคโนโลยรีไีซเคิลให้แก่ผูป้ระกอบการและผู้ทีส่นใจ จ�านวน ๓๖๖ ราย (เป้าหมาย 

๒๐๐ ราย) และ ๒) เตรียมความพร้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ซึ่งมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่ได้รับการเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน จ�านวน ๕ ราย  

รวมทั้งมีการจัดท�าคู่มือและระบบการประเมินประสิทธิภาพด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

  ๒.๑.๔	 พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	

(Bioeconomy:	 Non-food) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

โดยใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย ปี ๒๕๖๓ 

จ�านวน ๑๐ ผลติภณัฑ์ เช่น ผ้ากนัเป้ือน/เสือ้กาวน์แบบใช้ครัง้เดียวท้ิง 

ถุงพลาสติกชีวภาพ ถุงมือพลาสติก กระปุกครีม แผ่นกรอง 

หน้ากากอนามยั พ้ืนทางเดนิจากเศษวสัดทุางธรรมชาต ิและเช้ือเพลงิ 

ชีวมวลอัดเม็ด และปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

จ�านวน ๗ ผลติภณัฑ์ ได้แก่ ถงุฟิล์มพลาสตกิใช้ส�าหรบับรรจอุาหารสด 

ถุงซองน�้าตาล ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ เซิร์ฟสเก็ต เหล้ารัม ลิปบาล์ม

ที่มีส่วนผสมจากไขอ้อย สบู่เหลว ผสมสควาเลนและเยื่อสกัด 

จากชานอ้อย รวมทั้งอยู่ระหว่างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชีวภาพเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวตักรรมทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์ชวีภาพจากอ้อยและน�า้ตาลทราย รวมทัง้เชือ่มโยงงานวจิยัสูภ่าคอตุสาหกรรม 

ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมชีวภาพของไทยมีการลงทุนมากขึ้นและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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  ๒.๑.๕	 เพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย	มีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อย โดยได้อ้อยสายพันธุ์ใหม่

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

และสามารถน�าไปส่งเสรมิให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยแต่ละภมูภิาคเพือ่ปลกูทดแทนอ้อยสายพนัธุเ์ดมิ ส่งผลให้เกษตรกร

ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มข้ึน นอกจากน้ัน	 มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย  

จ�านวน ๘ ศูนย์ และพฒันาห้องปฏบิตักิารกลางเพือ่การทดสอบโรคและแมลงศตัรอู้อย โดยได้ตรวจวินจิฉัยและทดสอบโรค 

และแมลงศัตรูอ้อย จ�านวน ๒๙๘ ตัวอย่าง และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูอ้อย  

จ�านวน ๘๑๗ ราย รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ

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

	 	 ๒.๑.๖	 ก�าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)	และมาตรฐานการตรวจสอบและรบัรองแห่งชาติ	

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

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

  ๒.๑.๗	 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย มีความคืบหน้าที่ส�าคัญ ดังนี้

มาตรการ ความคืบหน้าที่ส�าคัญ

มาตรการขจัดอุปสรรค

การลงทุนและสร้างปัจจัย

สนับสนุน

- ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงก�าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน 

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

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ล�าดับที่ ๔๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ

หลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

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

และปรับปรุงกฎกระทรวงก�าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการเพิ่มกิจการอุตสาหกรรมชีวภาพ ประกอบด้วย 

พลาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว 

และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

มาตรการเร่งรัดการลงทุน

ภายในประเทศ

มีโครงการที่ด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว จ�านวน ๑ โครงการ 

มูลค่าการลงทุน ๑,๒๐๐ ล้านบาท โครงการที่เจรจาร่วมทุนส�าเร็จแล้ว 

จ�านวน ๑ โครงการ มูลค่าการลงทุน ๒๑,๔๓๐ ล้านบาท 

และโครงการที่อยู่ระหว่างแผนการลงทุน จ�านวน ๔ โครงการ 

มีมูลค่าการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ ล้านบาท

มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพให้แก่ผู้ผลิต 

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

หลอดพลาสติก ถุงขยะ ถุงหูหิ้ว ถุงซิป ฟิล์มปิดฝาแก้ว แก้วพลาสติก 

และฝาพลาสติก

มาตรการสร้างเครือข่าย

ในรูปแบบของศูนย์กลาง

ความเป็นเลิศด้านชีวภาพ 

: Center of Bio Excellence 

(CoBE)

ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

จ�านวน ๓๒ ราย มีผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้นแบบ ๒๐ ผลิตภัณฑ์ 

และอบรมหลักสูตรการปฏิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม

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

ให้เป็นปัจจุบันและพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ที่ส�าคัญด้านอุตสาหกรรมชีวภาพทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  

โดยเน้นผลติภณัฑ์เป้าหมาย ได้แก่ ฐานข้อมลูงานวจัิย/เทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรมชีวภาพ ฐานข้อมูลผูป้ระกอบการ 

ในประเทศ ฐานข้อมลูห้องปฏบิติัการ ฐานข้อมลูห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ของพชืส�าคญั ฐานข้อมลูห่วงโซ่อปุทาน 

(Supply Chain) ของผลติภัณฑ์เป้าหมาย ฐานข้อมูลการน�าเข้า-ส่งออก ฐานข้อมลูกฎระเบียบและนโยบายท่ีเกีย่วข้อง 

และฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ได้การรับรองจากส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

	 ๒.๒	 การพฒันาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยหีรอืแนวโน้มการค้าโลก	

	 	 ๒.๒.๑	 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ

   (๑) ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเชิงลึกผู้ประกอบการ/สถานประกอบการเพื่อเข้าสู่กระบวนการ

พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั ิและปรบัปรงุประสทิธภิาพต้นแบบเทคโนโลยี

และนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดยมีเป้าหมาย ๘๘ ต้นแบบ 

   (๒) สนับสนุนผู้ลงทุนที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตให้ได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา ๓ ปี วงเงินยกเว้นไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติ และกรณีท่ีมี 

การเชือ่มโยงอตุสาหกรรมในประเทศ (ซือ้จากกลุม่ผูผ้ลติในประเทศ) มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงนิลงทนุ ให้ได้รบัการยกเว้น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ ๑๐๐

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

เพียงพอและมขีีดความสามารถในการรองรับการขยายตวัของอตุสาหกรรมผลติหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัใินอนาคต 

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

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

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

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

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

และบคุลากร โดยเป็นการรวมตัวในลกัษณะเครือข่ายของหน่วยงานช้ันน�าด้านหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัขิองประเทศ 

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

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

คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วันที ่๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ รบัทราบแผนปฏบิตักิารด้านการพฒันาอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร 

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

มาตรการ ความคืบหน้าที่ส�าคัญ

สร้างนักรบอุตสาหกรรม

อาหารพันธุ์ใหม่ 

(Food Warriors)

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเพื่อให้มีความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ 

ซึ่งท�าให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรมากกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ราย 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า ๓๕,๐๐๐ ราย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า ๑๕๐ ผลิตภัณฑ์ 

สร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต 

(Future Food Innovation)

- ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- จัดท�าเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Network)  

และจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเมืองนวัตกรรมอาหารเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนา

แพลตฟอร์มเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Service Platform)

สร้างโอกาสทางธุรกิจ 

(New Marketing Platform)

อบรมให้ความรู้ในการด�าเนินธุรกิจแบบเครือข่าย โดยมีผู้ได้รับการส่งเสริม

การลงทุน รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ ๗๗๕ ล้านบาท

สร้างปัจจัยพื้นฐาน

เพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม

- พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

กว่า ๘,๐๐๐ ราย 

- ส่งเสริมการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารในกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร

ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า โดยมีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ มูลค่ารวม ๔,๖๖๔ ล้านบาท

  ๒.๒.๓	 มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย		

โดยมีคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเป็นกลไกในการบูรณาการการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 

ยานยนต์ไฟฟ้า และได้ก�าหนดเป้าหมายการผลติและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ รถยนต์น่ัง/รถกระบะ 

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

และปี ๒๕๗๓ รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ส�าหรับ 

ยานยนต์ไฟฟ้าตามเป้าหมายการใช้ข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 

๑) คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและช้ินส่วน ๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพืน้ฐานและแบตเตอรีเ่พ่ือรองรบัยานยนต์ไฟฟ้า ๓) คณะอนกุรรมการประเมนิผลกระทบด้านน�า้มนัเชือ้เพลิง 

และก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และ ๔) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  

เพ่ือการบรูณาการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเปลีย่นผ่านไปสูย่านยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยทีเ่ป็นรปูธรรม

และเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด
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  ๒.๒.๔ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ผ่านการส่งเสริม 

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โรงงาน ผูค้้าหาบเร่แผงลอย เกษตรกร และชมุชน ให้เข้าถงึและได้ประยกุต์ใช้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากผู้ให้บริการด้านดิจิทัลท่ีมีมาตรฐานรับรองคุณภาพ โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุน

ธุรกิจร้านค้าและบริการ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าแปรรูป) 

กว่า ๔,๗๐๐ ราย ให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลที่เหมาะสมต่อธุรกิจ สามารถพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมการยกระดับ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเพิ่มช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย โดยคาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า ๒,๔๐๐ ล้านบาท

	 	 ๒.๒.๕	 ด�าเนนิโครงการสนบัสนนุการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม	(Innovation	and	Technology	

Assistance	 Program:	 ITAP)	 เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือ SMEs ในการบริหารโครงการและน�าวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดย ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ  

ในรูปแบบเครือข ่ายเ พ่ือให ้บริการได ้ครอบคลุม 

ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี 

ปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ 

SMEs ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ�านวน 

๑,๒๖๑ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุ 

กระบวนการผลิต (ร้อยละ ๔๓) การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๒) และการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐาน (ร้อยละ ๑๖) ซึ่งสามารถจ�าแนกตามราย

อุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยี ๓ อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมอาหาร 

(ร้อยละ ๓๑) อุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๔)  

และอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ ๗) 

ตามล�าดับ 

	 	 ๒.๒.๖	 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร	เครื่องมือ	และอุปกรณ์	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	

ของภาคการผลิตและบริการ	 เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ๓ ส่วน ในรูปแบบหน่วยงานของรัฐ/องค์กร 

ที่ไม่แสวงหาผลก�าไร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ  

และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรมและการผลิตระดับชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานราก  

ปัจจุบันได้ออกแบบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ จ�านวน ๓๕ เคร่ือง จ�าแนกเป็น

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

ซึ่งสามารถลดรายจ่ายให้สถานประกอบการ/ชุมชน จ�านวน ๒๕ ราย นอกจากนี้ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลย ี

และองค์ความรูใ้นการสร้างเครือ่งจกัร เครือ่งมอื และอปุกรณ์ ด้วยกระบวนการวศิวกรรม หรอืหวัข้ออืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 

กบัการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้แก่นกัพฒันาเทคโนโลย ีนกัวจิยั บคุลากรในสถาบนัการศกึษา 

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

  ๒.๒.๗	 ด�าเนินมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม		

จัดท�าร่างมาตรการ/แนวทางในการเพิ่มมูลค่าปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม โดยการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม 

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

๒) น�้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ ๓) ผลิตภัณฑ์สารซักล้างที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้สารตั้งต ้น 

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

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

เช่น การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสู ่เชิงพาณิชย์ ๒) ด้านมาตรฐานและการทดสอบ 

เช่น การจัดท�ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓) ด้านสิทธิประโยชน์ เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุน  

๔) ด้านอุปสงค์ เช่น มาตรการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ ๕) ด้านอื่น ๆ  

เช่น มาตรการส่งเสริม/สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

เพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัล

  ๒.๒.๘	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน

แรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงาน ซึง่มสีถานประกอบกจิการได้รบัการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย

หรือประกาศแสดงตนเอง จ�านวน ๑,๑๕๕ แห่ง 
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 ๒.๓	 การสร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม	่

	 	 ๒.๓.๑	 พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่	 (Startup	 Incubation	 2020)	 ภายใต้โครงการจัดสร้าง	

Co-working	space	และการบ่มเพาะและเร่งรดัการเติบโตของ	Startup	และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)	ในจงัหวดัอบุลราชธาน	ีเพือ่สร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ให้สามารถ 

เป็นผู ้ประกอบการที่มีแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการ สามารถด�าเนินธุรกิจ 

ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup  

ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง จ�านวน ๑๕ ราย

	 	 ๒.๓.๒	 สร้าง	SMEs	ไทยสู่เวทีการค้าสากล	(ต้นกล้า	ทู	โกล) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สงขลา และชลบุรี ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๖๔๕ ราย 

 	 ๒.๓.๓	 จัดสมัมนาเชิงปฏบิตักิารหลักสตูร	“ครบเครือ่งเรือ่งการค้าออนไลน์	by	NEA”	ระหว่างวนัที่  

๑๗-๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการกลุม่ภาคเหนอื ทัง้นี ้มผีูป้ระกอบการ 

เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน ๓๔๘ ราย

  ๒.๓.๔ ยกระดบัศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลาง	ขนาดย่อม	และรายย่อย	(Micro-entrepreneurs,	

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

(Service	 Provider)	 ซึ่ งมุ ่ ง เน ้นการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม ่ 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม ่

ให้สามารถพัฒนาตนเอง นวัตกรรม รวมถึงสินค้าและบริการ  

ให้สามารถแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ โดยมี MSMEs		

และ SMEs ได้รบัการพฒันาด้านการเพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบธรุกจิ 

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

จ�านวน ๓๐๕ ราย และมี SMEs ได้รับการรับรองและข้ึนทะเบียน 

ด้านให้ค�าปรึกษา (Consulting) และเป็นพี่เลี้ยง (Coaching)  

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจแก่ SMEs จ�านวน ๒๒ ราย 

  ๒.๓.๕	 ให้บริการค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	

ผ่านศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 (IP	 Advisory		

Center:	 IPAC)	 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ  

นักประดิษฐ์ และนักวิจัย ให้สามารถน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างย่ังยืน มีผู้เข้าใช้บริการ 

IPAC กว่า ๒,๔๐๐ ครั้ง

	 ๒.๔	 การพัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพในการสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 

	 	 ๒.๔.๑	 พัฒนาระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน	 (Self-Declaration)		

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

รวมทั้งมีการอบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่ผู ้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการใช้งานระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน จ�านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน



91รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๒.๔.๒	 พัฒนาแพลตฟอร์มสัญชาติไทย ได้แก่ แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการจัดส่งสินค้า (Delivery) 

และด้านการส่งเสริมการค้าขาย (Commerce) สัญชาติไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ MSMEs ให้สามารถ

ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู ่รอดได้ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ และแพลตฟอร์มด้านอาหาร 

และการท่องเที่ยวของไทยซึ่งเชื่อมโยงบริการด้านอาหารและการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการไทย ทั้งรายใหญ่  

รายกลาง รายเล็ก และวิสาหกิจเร่ิมต้น โดยมีมูลค่าลงทุนของภาครัฐและเอกชนรวมมากกว่า ๑๘๐ ล้านบาท 

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

ทัง้ด้านการเพิม่ศกัยภาพในการพฒันาซอฟต์แวร์และบรหิารโครงการหรอืด้านการพฒันาการให้บรกิารทีม่ปีระสทิธิภาพ 

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

และบริการดิจิทัล นอกจากนี้ ได้ผลักดันการพัฒนาเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับประเทศและระดับสากลเพื่อช่วยยกระดับสินค้าดิจิทัลท่ีจ�าหน่ายในประเทศ และเป็นกลไกในการส่งเสริม 

ผู้ประกอบการไทยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล  

โดยผลิตภัณฑ์น�าร่องที่ให้การรับรองเครื่องหมาย “dSURE” คือ กล้องวงจรปิดชนิด IP Camera ที่ควบคุมด้วย 

โมบายแอปพลิเคชัน

	 	 ๒.๔.๓	 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

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

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

ประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตน�าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ การจดทะเบียนเครื่องจักร ช�าระค่าธรรมเนียม 

จดทะเบียนเครื่ องจักรผ ่ านช ่องทางเคาน ์ เตอร ์ เซอร ์ วิส  

ช่องทางออนไลน์ และธนาคาร ๓) ให้บริการยื่นค�าขออนุญาต

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒ ค�าขอจดทะเบียน 

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

ผ่านช่องทางออนไลน์ ๔) ให้บริการยื่นค�าขอและออกใบส�าคัญ 

เกี่ยวกับวัตถุอันตรายผ่านระบบการอนุญาตวัตถุอันตรายเบ็ดเสร็จ 

ณ จดุเดียว (ระบบ (Hazardous Substance Single Submission: 

HSSS) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕) แจ้งและรับแจ้งการมีบุคลากร 

ด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงานทางไปรษณีย์แทนการมายื่น 

ด้วยตนเอง โดยพิจารณาภายใน ๙ วันท�าการและแจ้งกลับ 

ทางไปรษณีย์ และ ๖) ยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียน

บุคลากรด้านความปลอดภัยทางไปรษณีย์

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ให้แก่ผู้ประกอบการ

๕๖,๐๐๐ โรงงาน
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Farm Outlet
เกิดมูลค่าจ�าหน่ายรวม 
๑๙๓.๒๐ ล้านบาท

๓.	 การพัฒนาภาคเกษตร	

	 ๓.๑	 การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรในสินค้าเกษตรส�าคัญ   

  ๓.๑.๑	 ด�าเนนิโครงการศกึษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสนิค้าเกษตรของสถาบนัเกษตรกร	

ด้วยโซ่ความเย็น	(Cold	Chain) อยูร่ะหว่างจัดเตรยีมข้อมลูเพือ่ศกึษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสนิค้าเกษตร 

ของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเย็นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน ด�าเนินการได้ร้อยละ ๘๐

  ๓.๑.๒	 สนับสนุนเงินทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า		

ในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ

ของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการปรบัเปลีย่นอาชพีจากการผลติสนิค้าทีไ่ม่มศีกัยภาพไปสูส่นิค้าทีม่ศีกัยภาพ

 	 ๓.๑.๓	 จัดตลาดนัดข้าวเปลือก	 เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีอ�านาจต่อรองในการซื้อขาย 

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

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

โดยรวมสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป ๑๐๐-๒,๓๐๐ บาท/ตัน

  ๓.๑.๔	 พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

เกษตรชมุชน	(Farm	Outlet) เพ่ือเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้า

เกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เกษตรกร รวมท้ังเสริมสร้างความรู้ 

ในการพัฒนาสินค ้าให ้ตรงตามความต ้องการของผู ้บริโภค 

และเพือ่เพิม่มลูค่าสนิค้า ปัจจบุนัมศีนูย์จ�าหน่ายสนิค้าเกษตรชมุชน 

๔๐ แห่ง ใน ๔๑ จังหวัด เกิดมูลค่าการจ�าหน่ายรวม ๑๙๓.๒๐ ล้านบาท
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

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

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

	 	 ๓.๒.๒	 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	(Machinery	Ring)

	 	 	 (๑)	 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	มีการถ่ายทอดความรู ้

ด้านเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตร การท�าการเกษตรยุคใหม่ การเกษตรแม่นย�า และการเกษตรอัจฉริยะ 

ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๔,๑๗๗ ราย

	 	 	 (๒)	 พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว	์ (Motor	 Pool)		

โดยได้จดัตัง้ศนูย์เครือ่งจักรกลการเกษตรด้านปศสุตัว์ในด้านการจัดการแปลงพชือาหารสตัว์ และการส�ารองเสบยีงสตัว์ 

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

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

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๓ รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์การเกษตรส�าหรับศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ๒ แห่ง  

คอื ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์นครราชสมีาและศนูย์ซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัรกลนครราชสมีา เพือ่ให้บรกิารเกษตรกร

หรือกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการส�ารองเสบียงสัตว์

	 	 ๓.๒.๓	 บรหิารจดัการแหล่งน�า้	โดยมกีารก่อสร้างแหล่งน�า้ 

ในไร่นานอกเขตชลประทาน ด�าเนนิการแล้ว ๓๙,๙๓๐ บ่อ (จากเป้าหมาย 

๔๐,๐๐๐ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๙๙ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า

ในระดับไร่นา โดยการจัดอบรมหลักสูตรการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้แก่เจ้าของพื้นที่ จ�านวน ๒๐ แปลง (จากเป้าหมาย ๕๐ แปลง)  

คิดเป็นร้อยละ ๔๐

	 	 ๓.๒.๔	 ส่งเสรมิและสร้างทกัษะในการประกอบอาชพีทัง้ในและนอกภาคเกษตร	ได้แก่ การอบรมการจัดท�า 

บัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๓๘๒ ราย และการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านเพื่อสานต่ออาชีพเกษตรกร  

โดยมีประชาชนได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้การประกอบอาชีพเกษตรสมัยใหม่ จ�านวน ๕๐๐ ราย 
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	 	 ๓.๒.๕	 จัดท�าข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการ	 โดยมีความคืบหน้าในการจัดท�าฐานข้อมูล 

ด้านการเกษตรแห่งชาต	ิเช่น

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ความคืบหน้า	(ร้อยละ)

ข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) ๙๕

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ๗๗.๘๑

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน ๙๐

ระบบสารสนเทศอัจฉริยะด้านเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร ๒๔.๔๗

ระบบสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร ๘ สินค้า ได้แก่ พืช ๖ สินค้า 

ปศุสัตว์ ๑ สินค้า ประมง ๑ สินค้า 

๖๐

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค ๗๐

	 	 ๓.๒.๖	 ส่งเสรมิกลไกอาสาสมคัรเกษตร โดยการพฒันาหมอดนิอาสาและหมอดนิน้อย ซึง่จดัฝึกอบรม

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

	 	 ๓.๒.๗	 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	เช่น

สินค้าเกษตร การด�าเนินการ

ดิน - พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน�้าเจ้าพระยา-แม่กลอง เพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงบ�ารุงดิน

ให้มีสภาพเหมาะสมกับการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ ๒,๓๒๔ ไร่

- ก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า ๕๑๙ ไร่ 

- พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ๙,๙๐๐ ไร่ 

ข้าว - ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ๔๖,๙๙๐.๐๑ ตัน และสามารถจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีได้ 

๔๙,๒๑๓.๖๐ ตัน 

- ขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายจ�าหน่าย ๑๑,๔๕๑.๖๖ ตัน  

และจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว ๑๒,๓๐๓.๔๑ ตัน 

หม่อนไหม - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม ๑๙ แห่ง 

- อนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม ๓๐ ลวดลาย 

- ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหมได้ ๑๘๒ ค�าขอ 

- ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไหมได้ ๖๖ ค�าขอ

ปศุสัตว์ - ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ มีสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม ๑๙๘,๙๕๔ ตัว 

- พัฒนาสุขภาพสัตว์ เฝ้าระวังโรคเชิงรุก ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า 

บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทดสอบโรค ถ่ายพยาธิ พัฒนาระบบการป้องกันโรค

และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จ�านวน ๑๙,๐๐๙,๘๐๐ ตัว 

- เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

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

ให้แก่เกษตรกร ดังนี้

สินค้าเกษตร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	(ราย)

มันส�าปะหลัง ๒,๖๒๐

ปาล์มน�้ามัน ๓,๐๕๒

สับปะรด ๑,๓๐๐

มะพร้าว ๒๓๕

กาแฟ ๗๒๐

ไม้ดอกไม้ประดับ ๓๙๒

ไผ่และหวาย ๕๔๐

พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย มะม่วงหิมพานต์) ๑๖๗

พืชตระกูลถั่ว ๒,๓๒๐

อ้อย ๑,๐๗๕

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๒,๐๐๔

พืชผัก ๑๐๐

สินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ๘๐๐

ไม้ผลภาคใต้ชายแดน ๒๔๐

	 	 ๓.๒.๙	 ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

	 	 	 (๑) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 

กลุ่มการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด จ�านวน ๒,๒๐๘ แปลง 

	 	 	 (๒) พฒันาคณุภาพดนิในระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด�าเนนิการได้ ๓๔,๗๐๙.๙๐ ไร่

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

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จ�านวน ๔๐๖ ศูนย์ 

	 	 	 (๔)	 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ โดยมีทีมท�างาน ๔ ทีม ได้แก่ ทีมการตลาด  

ทีมการลดต้นทุน ทีมบริหารจัดการ และทีมผู ้จัดการแปลง เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตร 

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ด�าเนินการได้ ๘๕ แปลง

	 	 	 (๕)	 ถ่ายทอดองค์ความรู ้ 	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตทางการเกษตร 

และการเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรด้วยระบบการผลติทีม่มีาตรฐานให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๓,๑๒๖ ราย/๑๒๙ แปลง

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

และกลุ่มสัตว์น�้าชายฝั ่ง โดยมีการด�าเนินการ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น�้าในพื้นที ่

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

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

จ�านวน ๒,๑๖๘ ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต จ�านวน ๕๑๑ ราย ถ่ายทอดความรู ้
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ด้านการบรหิารจัดการกลุม่แปลงใหญ่และจดัท�าบัญชีต้นทุน จ�านวน ๕๑๑ ราย สนบัสนนุสตัว์น�า้พนัธ์ุดใีห้แก่เกษตรกร 

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

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

และให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม จ�านวน ๓๑๐ ราย

	 	 	 (๗)	 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ จ�านวน ๒๖ แปลง

	 	 	 (๘)	 พฒันาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพืน้ทีเ่ขตปฏริปูทีด่นิ จ�านวน 

๔๐ แปลง 

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

	 	 	 (๑๐)	 พัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

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

เป้าหมายการด�าเนินการ ๔๗๐ ราย

	 	 ๓.๒.๑๐	 ควบคุมการใช้สารเคมี	 โดยมีการตรวจส่ิงเจือปนในสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต  

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

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

เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี ในพื้นที่ ๙๖๒,๒๐๔.๗๕ ไร่ 

	 	 ๓.๒.๑๑	 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

	 	 	 (๑)	 รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรต้นแบบ 

และสมาชิกเครือข่ายให้เกิดการผลิตที่ดีอย่างยั่งยืน จ�านวน ๔๐,๖๓๓ ราย 

	 	 	 (๒) ส่งเสริมองค์ความรู ้ เชิงปฏิบัติการตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ 

เกษตรกรเครือข่ายและผู้น�าเครือข่ายด้านการประมง โดยคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ๑๓,๒๓๐ ราย  

คัดเลือกเกษตรกรผู้น�า ๘๘๒ ราย ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย ๑๒,๘๗๐ ราย ส่งเสริมองค์ความรู้

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

เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม ๔๔๒ ครั้ง ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรต้นแบบและสมาชิกเครือข่าย 

๔๐,๖๓๓ ราย และถ่ายทอดความรู้ให้ชาวนาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ๒,๖๐๔ ราย

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

	 	 	 (๔)	 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักทฤษฎีใหม่ จ�านวน ๘๓๘ ราย 

	 	 	 (๕)	 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต

และให้ความรู้แก่เกษตรกร ๘,๔๙๓ ราย 

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

ให้แก่ประชาชน ๓๓๕ ราย ขยายผลไปสู่แปลงในพื้นที่ของเกษตรกรแล้ว ๑๕๒ ราย 

	 	 ๓.๒.๑๒	 โครงการเกษตรผสมผสาน	โดยส่งเสริม 

การท�าเกษตรแบบผสมผสานในพืน้ทีส่วนมะพร้าว สวนปาล์มน�า้มนั 

และสวนยางพาราให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๓๖๐ ราย ส่งเสริม 

การปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังแก่เกษตรกรในพื้นที่  

๕,๐๐๐ ไร่/ราย พัฒนาคุณภาพดินในการท�าเกษตรผสมผสาน 

ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน จ�านวน ๑,๐๐๐ ไร่ และพัฒนาพื้นที ่

นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสานโดยจัดท�าระบบอนุรักษ ์

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

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

๑,๔๐๐ ราย นอกจากนี ้ยงัมกีารบรหิารธนาคารหม่อนไหม โดยฝึกอบรมและสนบัสนนุวสัดุให้กับธนาคารหม่อนไหมเดมิ 

จ�านวน ๑๘ แห่ง 

  ๓.๒.๑๔  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    (1)  พัฒนาแหล่งกักเก็บน�้าและแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยขุดสระน�้า 

ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้าไว้ใช้ในพื้นท่ีและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  

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

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

     (2)  พัฒนาดิน

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

และพ้ืนทีป่ลูกข้าวหอมมะลทิุง่กลุาร้องไห้ จ�านวน 9,900 ไร่ รวมทัง้จดัระบบอนรัุกษ์ดนิและน�า้ในพืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห้ 

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

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

และเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต จ�านวน 80 แปลง 

     (2.2) ฟื ้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน  

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

ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จ�านวน 945,130 ไร่  พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม 

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

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

จ�านวน 1,587 แห่ง 

	 ๓.๓	 การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่	

	 	 ๓.๓.๑	 	พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

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

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร จ�านวน ๒๐ ระบบ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง จ�านวน ๑๒,๑๓๔ แห่ง และเกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วม

เป็นสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว จ�านวน ๑๖๙,๐๓๓ ราย นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ ์

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

ตรวจสอบความถูกต้องในการท�าธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก จ�านวน ๑๕,๒๙๖ ราย  

และฝึกอบรมด้านการจัดท�าบัญชีและงบการเงินให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ�านวน ๔๕๐ แห่ง 



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

	 	 	 (๒)	 พัฒนาเกษตรกร

	 	 	 	 (๒.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรแก่เกษตรกร 

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

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรท่ัวไป จ�านวน ๑๙,๕๖๗ ราย และอบรมถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน สมุนไพร ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ จ�านวน ๒๐๐ ราย

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

ด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้และการประมง โดยรับสมคัรและคดัเลอืกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๗,๑๗๐ ราย  

รับสมัครเกษตรกรรุ ่นใหม่เข ้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๖๓๐ ราย และประเมินศักยภาพของเกษตรกร 

ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และประเมินความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ จ�านวน ๗,๗๑๕ ราย และฝึกอบรม 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  

จ�านวน ๖,๗๒๖ ราย 

	 	 ๓.๓.๒	 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)

	 	 	 (๑)	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์เพื่อพัฒนา 

สู่การเป็น Smart Farmer และพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่าย 

การผลิตชุมชนต้นแบบ จ�านวน ๓,๘๔๗ ราย 

	 	 	 (๒)	 สร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง จ�านวน ๓๗๙ ราย 

	 	 	 (๓) อบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น	 Young	 Smart	 Farmer	 และพัฒนาให้เป็น		

Smart	Farmer	จ�านวน ๒๐,๗๔๒ ราย 

	 	 	 (๔)	 พัฒนาด้านองค์ความรู ้เกษตรกรปราดเปรื่องให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

จ�านวน	๑,๗๐๐ ราย 

	 	 	 (๕)	 ให ้ความรู ้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรุ ่นใหม่ 

จ�านวน ๑,๒๙๑ ราย 



นโยบายข้อ ๕
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน100

	 ๓.๔	 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 

	 	 ๓.๔.๑	 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

   (๑)	 ส่งเสรมิและพฒันาการผลติพ้ืนท่ีผลติ

ข้าวอินทรีย ์ จ�านวน ๖๘๕,๒๒๒.๒๕ ไร่ โดยมีเกษตรกรได้รับรอง

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

และเกษตรกรได้รบัการประเมนิระยะปรบัเปลีย่น จ�านวน ๕๑,๕๓๑ ราย 

๓๙๒,๔๐๘.๒๕ ไร่

	 	 	 (๒)	 ตรวจรบัรองมาตรฐานปศสุตัว์อนิทรย์ี 

โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล้ียงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 

และพฒันาตลาดสเีขยีวให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๕๓ ราย และตรวจรับรอง 

พื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ จ�านวน ๕๔๘.๘๙ ไร่ 

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

	 	 	 (๔) ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู ่ระบบพร้อมใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน 

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

ของกลุ่มเกษตรกรที่ท�าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ๑ รุ่น มีผลการด�าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓ 

	 	 	 (๕)	 พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์จ�านวน ๔,๐๐๐ ราย 

	 	 	 (๖)	 ตรวจสอบแหล่งผลิตพืชเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	 จ�านวน  

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

	 	 	 (๗) พฒันาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้อินทรย์ีส�าหรบัการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ 

และนาข้าวอินทรีย์ จ�านวน ๕๐๐ ราย ติดตามเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอินทรีย์  

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

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

เกษตรอินทรีย์ จ�านวน ๒๐๖ ราย

	 	 	 (๘) ส่งเสรมิเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอนิทรย์ีด้วยระบบการรบัรองแบบมส่ีวนร่วม	ด�าเนินการได้ 

๘,๐๙๕.๗๒ ไร่ 

	 	 	 (๙)	 ส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรอนิทรย์ีในเขตปฏริปูทีด่นิ จ�านวน ๘๐๐ ไร่ เกษตรกรได้รบั 

การอบรม จ�านวน ๓๗๖ ราย 

   (๑๐) ส่งเสรมิสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	เพือ่ยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อนิทรย์ีให้ได้ระดบัสากล 

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

ใน ๑๘ จังหวัด และมียอดจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากการจัดกิจกรรมเช่ือมโยง/งานแสดงสินค้า รวมท้ังสิ้น 

๒๙.๑๓ ล้านบาท

	 	 ๓.๔.๒	 ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

	 	 	 (๑)	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดให้กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๒๕ กลุ่ม 

ครอบคลุมพื้นที่ ๓,๑๑๓ ไร่ 

	 	 	 (๒)	 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลท่ีเป็นอัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ี 

แก่เกษตรกร จ�านวน ๕๕๐ ราย 

ส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์

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

	 	 	 (๓)	 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอบรม  

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติสนิค้าด้านการเกษตรตามอตัลกัษณ์และภมูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีแ่ก่เกษตรกร 

จ�านวน ๗๕๐ ราย 

	 	 	 (๔)	 ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม โดยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี จ�านวน ๑๙ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหม

อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ จ�านวน ๓๑๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่ 

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

   (๕) ส่งเสรมิการขึน้ทะเบยีนสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์	(Geographical	Indication:	GI)	

ปัจจุบันมีสินค้า GI จ�านวน ๑๔๑ สินค้า จาก ๗๗ จังหวัด

	 	 ๓.๔.๓	 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

	 	 	 (๑)	 ด้านพืช

	 	 	 	 	 (๑.๑)	 ถ่ายทอดความรูต้ามระบบมาตรฐาน	GAP	

ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ราย 

	 	 	 	 	 (๑.๒)	 ถ่ายทอดความรูด้้านการจดัการศตัรพูชื

และการใช้สารเคมอีย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๖,๑๓๐ ราย 

	 	 	 	 	 (๑.๓)	 ตรวจสอบแหล่งผลติเพือ่รบัรองมาตรฐาน 

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

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

๕๗๖,๔๑๔.๘๒ ไร่ และตรวจสอบโรงคดับรรจ ุโรงแปรรปู จ�านวน ๔๓๕ โรงงาน 

ผ่านการรับรอง จ�านวน ๔๗๑ โรงงาน 

	 	 	 	 	 (๑.๔) ตรวจประเมนิระบบการผลติข้าวอนิทรย์ี	

แบบรายกลุ ่ม โดยมีแปลงข้าวที่ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน  

จ�านวน ๑๐๗,๖๓๐ แปลง 
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	 	 	 	 	 (๑.๕)	 แปรรปูวตัถดุบิสมุนไพรให้ได้มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีดีในการผลิตอาหาร 

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

	 	 	 (๒) ด้านประมง	 โดยตรวจประเมินฟาร์ม โรงงาน แหล่งผลิต และสถานแปรรูปสัตว์น�้า 

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

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

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

จ�านวน ๑๕๘,๓๘๗ ซอง 

	 	 	 (๓) ด้านปศุสัตว์

	 	 	 	 	 (๓.๑) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์โดยตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน 

และร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้

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

	 	 	 	 	 (๓.๒)	 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	 โดยตรวจประเมิน 

สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล จ�านวน ๓๑๗ แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า

ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก�าหนด จ�านวน ๖๙๖ ตัวอย่าง 

     (๓.๓) จัดหาอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ก�ากับ ดูแล และก�าหนดข้อบังคับ  

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และพัฒนาระบบ 

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

๑๐,๔๓๘ โรงเรียน 

     (๓.๔) จัดต้ังศูนย์บรกิารพชือาหารสตัว์ในพืน้ท่ีภาคเหนอื จ�านวน ๑ แห่ง และเกษตรกร

ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จ�านวน ๙๐ ราย

	 	 	 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท�าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	ดังนี้  

๑) ส่งเสริมการท�าเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยส่งเสริมให้สมาชิก

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

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

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

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

	 	 ๓.๔.๔	 ส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

	 	 	 (๑) เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย 

ทางชีวภาพด้านปศุสตัว์ เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการข้ึนทะเบียนพันธุส์ตัว์ อนรุกัษ์พนัธุพื์ชอาหารสตัว์ และครอบครอง 

เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ ด�าเนินการได้ จ�านวน ๙๙๘ สายพันธุ์ 

	 	 	 (๒)	 ส่งเสรมิการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสมนุไพร	โดยถ่ายทอดความรูแ้ละจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแก่เกษตรกร จ�านวน ๙๗๕ ราย 

	 	 	 (๓)	 บรหิารความหลากหลายทางชวีภาพ	โดยการอนรุกัษ์และเก็บรกัษาพชื	จลุนิทรย์ี แมลง 

ไว้ในธนาคารเชือ้พนัธุพ์ชื (Gene Bank) แหล่งเกบ็รกัษาจลุนิทรย์ี พพิธิภณัฑ์พชื วชัพชืและแมลง แปลงรวบรวมพนัธุ ์

และการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม รวมจ�านวน ๕๓,๙๔๑ สายพันธุ์ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ ๒๔๘,๘๒๕ ไร่ 

	 	 ๓.๔.๕	 ส่งเสริมเกษตรแปรรูป

	 	 	 (๑)	 สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

และบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๓๘.๗๖

	 	 	 (๒)	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยถ่ายทอดความรู้และพัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๑,๕๘๕ ราย 

	 	 	 (๓)	 จดัตัง้ศนูย์บรกิารพชือาหารสตัว์ในพืน้ทีภ่าคใต้	จ�านวน ๑ แห่ง และเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จ�านวน ๑๐๐ ราย 

	 	 	 (๔)	 ส่งเสรมิและพฒันาการแปรรปูผลติภณัฑ์ประมง โดยการถ่ายทอดความรูด้้านเทคโนโลยี

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

และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น�้า จ�านวน ๖๔ ราย

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

Community: OPOAI-C) โดยจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรกลุม่เป้าหมายเพือ่เสรมิสร้างความรูด้้านการสร้างมลูค่าเพิม่ 

ให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด รวมท้ังการบริหารจัดการองค์กรสู ่ความยั่งยืน  

จ�านวน ๒,๖๐๗ ราย

	 	 	 (๖) ส่งเสรมิเกษตรอตุสาหกรรมครบวงจร โดยให้ค�าปรกึษาเชิงลกึแก่ผูป้ระกอบการเพือ่เพิม่

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

 	 	 ๓.๔.๖	 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

	 	 	 (๑) วิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพด ีมีเป้าหมายในการพัฒนาพันธุ์ข้าว จ�านวน ๔ พันธุ์ 

ด�าเนินการแล้วร้อยละ ๕๓.๐๙

	 	 	 (๒)	 ขบัเคลือ่นผลงานวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน์  โดยคดัเลอืกองค์ความรู ้เทคโนโลย ีหรอืนวตักรรม 

ทีพ่ร้อมเผยแพร่เชิงสาธารณะ เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมลูค่า ลดต้นทนุการผลติ หรือแก้ไขปัญหาทางการเกษตร 

จ�านวน ๑๘ เรื่อง เช่น เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะขามป้อมและเทคโนโลยีการผลิตเผือกเชิงพาณิชย์

	 	 ๓.๔.๗	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

	 	 	 (๑) พฒันาศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร โดยปรบัปรงุฐานเรยีนรู ้

ด้านปศุสัตว์ของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอ�าเภอและระดับจังหวัด  

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

	 	 	 (๓)	 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรด้านพชืให้เกษตรกรในศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธภิาพ

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

	 	 	 (๔)	 เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าด้านหม่อนไหมและส่งเสรมิพฒันาให้บรกิาร และดแูล

เกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จ�านวน ๘๕๐ ราย 

	 	 	 (๕)	 พัฒนาแปลงศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง	ศูนย์หลัก จ�านวน ๘๘๒ ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 

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

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

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

จ�านวน ๑๓ แห่ง 

	 	 	 (๗)	 พฒันาเทคโนโลยีการพฒันาทีด่นิในศนูย์เรียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 

จ�านวน ๘๗๗ ศูนย์ 

	 	 ๓.๔.๘ สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยน�าผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดง 

และจ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 งานของดีทั่วไทย  

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

	 ๓.๕	 การดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในท่ีดินท�ากิน	 แหล่งเงินทุน	

โครงสร้างพื้นฐาน	และปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

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

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

จ�านวน ๑๙,๖๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๖ และการจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร  

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

	 	 ๓.๕.๒	 ด�าเนนิโครงการสินเช่ือเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายสินเช่ือ 

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

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

	 	 ๓.๕.๓	 ด�าเนินโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย	 เกิดจาก

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งสามารถสร้างธุรกิจชุมชน 

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

ในปีทีผ่่านมามรีายได้เพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ มีจ�านวน ๑,๐๓๗ ชุมชน

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

โดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๕ ต่อปี เป็นระยะเวลา 

๓ ปี ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน 

สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือเพื่อเป็น

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

	 	 ๓.๕.๕	 ด�าเนินโครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก	่

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	

(โควิด-๑๙) เพื่อให้สินเชื่อให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙  

โดยชดเชยต้นทนุการด�าเนนิงานร้อยละ ๒ ของวงเงนิสนิเช่ืออนมุตั ิระยะเวลา ๒ ปี 

จ�านวนไม่เกนิ ๘๐๐ ล้านบาท และความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนจากสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิ 

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

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

ทั้งนี้ ได้มีการจ่ายสินเชื่อแล้ว ๘๘๔,๐๑๘ ราย

	 	 ๓.๕.๖	 จัดหาและอนุญาตการใช ้ประโยชน์ที่ดินภายใต ้	

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 (คทช.)	 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ 

โดยมผีลการด�าเนินงานต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจบัุน ดงันี ้๑) ก�าหนดพืน้ท่ีเป้าหมาย 

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

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

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

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

	 ๓.๖	 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ขับเคล่ือนโครงการ 

“ชมุชนไม้มค่ีา” เพือ่สนบัสนนุประชาชนให้ปลูกไม้มีค่าเพือ่ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งจะเป็นการเก็บออมและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนฐานราก  

โดยมีการผลกัดนักฎหมายและมาตรการต่าง ๆ  ในการส่งเสรมิให้มกีารปลกูไม้มค่ีา 

ทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือที่ดินท่ีมีสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีผลการด�าเนินการร้อยละ ๖๐ 

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนโครงการส่งเสริม อบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเพาะเห็ดไมเคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ี  

๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล�าพูน สงขลา ศรีสะเกษ และนครราชสีมา (สถานีวิจัย 

ส่ิงแวดล้อมสะแกราชร่วมกับจังหวัดสระแก้ว) ซึ่งคาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกป่า 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕๐ ไร่ และปลูกต้นไม้ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ต้น

	 ๓.๗	 การส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	

	 	 ๓.๗.๑	 พฒันาปรบัปรงุพนัธุส์ตัว์ในศนูย์วจิยัและพฒันาบ�ารงุพนัธุส์ตัว์ต่าง ๆ  เพือ่ผลติพนัธุส์ตัว์พันธ์ุดี 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสตัว์และกระจายสตัว์พนัธุด์ใีห้กบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์น�าไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธ์ุสัตว์ 

ด�าเนินการได้ ๙๓๔,๘๖๖ ตัว 

	 	 ๓.๗.๒	 ส่งเสริมด้านปศุสัตว์

	 	 	 (๑) ส่งเสรมิและพฒันาการปศสุตัว์	โดยถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งปศสุตัว์ให้กบัเกษตรกร 

กลุม่เกษตรกร และอาสาปศุสตัว์ และมุง่เน้นการสร้างเครอืข่ายเพือ่ให้เกิดความเข้มแขง็ ตดิตาม วเิคราะห์ แก้ไขปัญหา 

และเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่เกษตรกร จ�านวน 

๑๒,๔๔๑ ราย
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	 	 	 (๒)	 พัฒนาอาหารสัตว์	 โดยผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 

อาหารสัตว์ของแต่ละชั้นพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดี ผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพ 

การผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลน  

ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติอาหารสัตว์ทีม่คีณุภาพแก่เกษตรกรและให้บรกิารวิเคราะห์คณุภาพอาหารสตัว์ 

เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ ด�าเนินการได้ ๔๔,๕๔๔,๖๘๒ กิโลกรัม 

	 	 	 (๓)	 เพิม่ศกัยภาพการผลติปศสุตัว์คณุภาพสงู	โดยจดัตัง้ศนูย์บรกิารพชือาหารสตัว์ในพืน้ที่

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (เป้าหมาย ๒ แห่ง) และเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ได้รบัการเพิม่ 

ประสิทธิภาพการผลิต จ�านวน ๑๙๕ ราย

	 	 ๓.๗.๓	 เฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์

	 	 	 (๑)	 เฝ้าระวงั	ป้องกนั	ควบคุมและชันสตูรโรคสตัว์	โดยเฝ้าระวงัเชงิรกุ ควบคมุและป้องกนัโรค 

เฝ้าระวงัทางห้องปฏบิติัการ ตรวจวเิคราะห์ วนิจิฉยัและชนัสตูรโรคสตัว์ ควบคุมการเคลือ่นย้ายสตัว์ ซากสตัว์ วัตถุดบิ 

วัตถุอันตราย และบังคับใช้กฎหมายและระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการได้ ๒๓๔,๒๖๘ ตัวอย่าง 

	 	 	 (๒) จัดการสวัสดิภาพสัตว์	 โดยคุ ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และป้องกันการทารุณกรรม  

มีการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจ�าอ�าเภอ ก�ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ ควบคุมประชากรสัตว์ไม่มีเจ้าของ  

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

และบริการผ่าตัดท�าหมันสัตว์ จ�านวน ๑๕,๖๓๗ ตัว 

	 ๓.๘	 การฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท�าประมงให้เกิดความย่ังยืน บนพ้ืนฐานของการรักษาทรัพยากร

ทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 

  ๓.๘.๑	 เพาะพนัธุส์ตัว์น�า้ โดยการศกึษาและพฒันา 

เทคโนโลยด้ีานการผลติสตัว์น�า้ให้มีคณุภาพควบคูก่บัการเพิม่ผลผลติ 

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

เพื่อปล่อยลงในแหล่งน�้าธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า 

จ�านวน ๔๔๔.๔๘๕ ล ้านตัว ขุดลอกแหล่งน�้าด ้วยเรือขุด 

๕๗๘,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร ขุดลอกแหล่งน�้าด้วยเครื่องจักรกล 

๔๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งก�าจัดวัชพืชในแหล่งน�้าเพื่อฟื้นฟู

แหล่งน�า้ ๒๐๗,๖๓๐ ตนั และบรหิารจดัการสถานทีแ่สดงพนัธุส์ตัว์น�า้

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

	 	 ๓.๘.๒	 ขยายพันธ์ุสัตว์น�้าพันธุ์ดี	 โดยกระจายลูกพันธุ์สัตว์น�้าพันธุ์ดีสู ่ภาคการผลิตจากการผลิต 

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

ทีม่มีาตรฐาน สามารถผลติสตัว์น�า้พนัธุดี์ทีม่คีณุภาพและปลอดโรค รวมทัง้พ่อแม่พันธุส์ตัว์น�า้พนัธุด์ทีีไ่ด้รบัการยอมรบั 

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

และการผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย จ�านวน ๒๓๔,๘๖๐ ตัว

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

๔.	 การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว

	 ๔.๑	 การพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว

  ๔.๑.๑	 ประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนข้อมลูมรดกทางวฒันธรรม	AR	Smart Heritage โดยน�าเทคโนโลยี 

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

ส�าหรับผู้เที่ยวชมโบราณสถาน สามารถเห็นรูปแบบสันนิษฐานที่ปรากฏซ้อนทับลงบนโบราณสถานจริง

	 	 ๔.๑.๒	 สร ้างสรรค ์ศิลปะร ่วมสมัย	

เพ่ือต่อยอดทนุทางวฒันธรรม	(4DNA	สูก่ารสร้างสรรค์	

ผลิตภัณฑ์) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  

ภาคเอกชน และประชาชนในแต่ละอ�าเภอที่น�าแนวคิด

ศาสตร์ 4DNA และองค์ความรู ้ทางศิลปะร่วมสมัย 

มาถอดรหัสอัตลักษณ์ เมืองและชุมชน ต ่อยอด

พัฒนาการผลิตสินค ้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  

เช่น สี ลักษณะตัวอักษร บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า  

ลายผ้า ให้มีเอกลักษณ์และทันสมัย สามารถแสดงถึง 

อัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

  4.1.3 การพฒันาศักยภาพชมุชนสู่การเป็นเมอืงแห่งศิลปะ เพือ่ส่งเสริมเครอืข่ายด้านศลิปวฒันธรรม

ของตนเองในพืน้ที ่โดยน�ามติิทางศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรมมาสร้างให้เกดิมลูค่าและคณุค่าทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

ตลอดจนส่งเสรมิให้เกดิพืน้ทีศิ่ลปะเพือ่การเรยีนรูส้�าหรบัเดก็ เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เพือ่ให้มคีวามรู้ความเข้าใจ 

ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสร้างจิตส�านึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง  

โดยจดัโครงการใน 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชยีงราย กระบี ่และนครราชสมีา โดยมกีลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ศลิปินในสาขาต่าง ๆ  

เช่น สาขาทศันศลิป์ ดนตรแีละการแสดง การออกแบบ ภาพยนตร์ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวรรณศลิป์ องค์กรเครอืข่าย 

ศลิปินเยาวชน นกัเรยีน นสิตินกัศึกษา นกัท่องเท่ียว และประชาชนท่ัวไป และจดักิจกรรมต่าง ๆ  เช่น กจิกรรมเทศกาล 

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

Chiangrai Farm Festival On The Hill” โครงการ

ช้างสร้างศิลป์ถิ่นช้าง-งู (ดอยสะโง้) ณ Sridonmoon  

Art Space ดอยสะโง้ กิจกรรมถนนศิลปะ ครั้งท่ี 1  

“บ้านศลิปินในสวนศลิป์” Chiang Rai Art Street in the 

garden ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซยีนเชียงราย 2020 

กิจกรรมถนนศิลปะ ครั้งที่ 2 เทศกาลศิลปะร่วมสมัย 

“เชยีงราย อาร์ตเฟสติวลั 2021” “เชยีงรายเมอืงศิลปิน 

ถิ่นศิลปะ” Chiang Rai City of Art and Artists  

และงานมหกรรมศลิปะมชีวีติ Living Arts Korat 2020 
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	 	 ๔.๑.๔	 พัฒนาพืน้ทีท่่องเทีย่วปลอดภยัส�าหรบันกัท่องเทีย่ว	

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

ย่านเมืองเก่า จังหวัดน่าน ๒) พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน : ชุมชนบ้านไร่กองขิง 

จังหวัดเชียงใหม่ ๓) พ้ืนที่ท ่องเที่ยวที่มนุษย์สร ้างข้ึน : เอเชียทีค 

กรุงเทพมหานคร ๔) พืน้ทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ: หาดบางแสน จงัหวดัชลบรุ ี

และ ๕) พื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า : เยาวราช กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้าง 

ความตระหนกัรูถึ้งการปฏบิติัต่อนกัท่องเทีย่วในพ้ืนท่ีเพือ่รองรบัการท่องเท่ียว

วิถีใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ทั้งนี้ จะขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ 

ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน เกิดความประทับใจและเพิ่มความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว

	 	 ๔.๑.๕	 พัฒนาเนินทราย	 (Sand	 dune)	 ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามเส้นทางท่องเท่ียว	

Scenic	Route โดยมุ่งพัฒนาให้เป็น ECO Tourism (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) และมุ่งสู่การเป็นอุทยานธรณีโลก 

ของยเูนสโก โดยจะมกีารจดัท�าแผนพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเนนิทรายงาม (Sand dune) การพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวก 

พื้นฐานท่ีจ�าเป็นในแหล่งท่องเที่ยว การจัดอบรมบุคลากรในทุกภาคส่วน และการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ 

ในแหล่งท่องเที่ยว

	 	 ๔.๑.๖	 พัฒนาสนิค้าและบริการท่องเทีย่วให้มีมูลค่าเพิม่	เพือ่สร้างสรรค์และ/หรอืพฒันาต่อยอดเน้ือหา 

(Content) รวมทั้งตอบสนองความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย กระตุ ้นการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียว  

ทั้งนี้ ได้สร้างสรรค์ข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สะท้อนภาพลักษณ์ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวกว่า ๕๐ แหล่ง และเส้นทางท่องเท่ียวกว่า ๗ เส้นทาง สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว  

สินค้าและบริการการท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

ที่มีความทันสมัย มีแนวโน้มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีศักยภาพ 

ในการบรกิารนกัท่องเทีย่วและสามารถเพิม่มลูค่าทางการท่องเทีย่ว 

นอกจากน้ี ยังได้น�าเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 

ผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีจ�านวนสินค้าและบริการท่ีพร้อมเสนอขาย 

๑,๒๕๘ รายการ เช่น แพ็คเกจท่องเที่ยว จ�านวน ๒๐๕ รายการ 

สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงาม จ�านวน ๑๕๑ รายการ 

ที่พัก จ� านวน ๔๓๕ รายการ ทั้ งนี้  สามารถสร ้างรายได  ้

รวมจากพื้นที่ของสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการสร้างสรรค์ 

จ�านวน ๒๔๘,๐๖๓,๒๖๘ บาท

	 	 ๔.๑.๗	 น�ามาตรฐานสากลตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก	 (Global	 Sustainable	

Tourism	Criteria:	GSTC)	มาเป็นหลกัเกณฑ์ในการท�างานด้านการพัฒนาและยกระดับชมุชนและแหล่งท่องเทีย่ว	

ให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบจ�านวน ๖ พื้นท่ี ได้แก่  

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

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

จังหวัดสุพรรณบุรี ๔) ต�าบลนาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

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

จังหวัดเลย และจากการจัดอันดับ ๑๐๐ แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

ระดับโลก (Sustainable Destination Top 100) ในปี ๒๕๖๓ 

สามารถสร้างรายได้
รวมจากพื้นที่ของสินค้า

ทางการท่องเที่ยว
ที่ ได้รับการสร้างสรรค์

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

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

นอกจากนี้ ได้เสนอแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาตามเกณฑ์ GSTC เพื่อเข้ารับการจัดอันดับ TOP 100 อีก ๑ แห่ง 

คือ ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อย 

และอยู่ระหว่างรอการคัดเลือก

	 	 ๔.๑.๘	 น�าเกณฑ์การตดัสนิของเครอืข่ายเมอืงสร้างสรรค์ของยูเนสโกมาเป็นคูม่อืในการพฒันาเมอืง	

และย่านสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันเมืองท่ีมีศักยภาพข้ึนสู ่ระดับสากลโดยคัดเลือกเมืองท่ีได้รับการพัฒนา 

และยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่และชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และต่อยอดให้สอดคล้องกับ 

เกณฑ์การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (ด้านการออกแบบ)  

และจังหวัดเพชรบุรี (ด้านอาหาร) โดยทั้ง ๒ จังหวัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยสมัครเข้าร่วม 

เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

	 ๔.๒	 การดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	รายได้สูง

	 	 ๔.๒.๑	 ผลักดันการเปิดประเทศเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ  ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้แก่ ๑) การจัดต้ังสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ  

(Golf Quarantine) ๒) การอนุญาตให้เรอืส�าราญและกฬีา 

(เรือยอร์ช) สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

เพื่อการท่องเที่ยว และ ๓) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร ่

ข้อเทจ็จริง และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการเปิดรบั 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการเดินทาง 

ท ่องเที่ยวของนักท ่องเที่ยวต ่างชาติ ในระยะแรก 

ด้วยโครงการ Phuket Sandbox โดยมีผลการด�าเนนิการ 

ดังน้ี มีนักท่องเท่ียวสะสมตั้งแต่วันที่ ๑-๒๕ กรกฎาคม 

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

๕,๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน หรือ ๗๐,๐๐๐ บาทต่อทริป  

ก ่อให ้ เกิดรายได ้ประมาณ ๕๓๔.๓๑ ล ้านบาท  

และโครงการ Samui Plus Model มีนักท่องเที่ยวสะสม

ตัง้แต่วนัที ่๑๕-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจ�านวน ๕๒ คน 

ทั้งน้ี ในระยะต่อไปจะมีการผลักดันให้นักท่องเท่ียว 

ต ่างชาติที่ เข ้าร ่วมโครงการ Phuket Sandbox  

เดินทางท่องเ ท่ียวเชื่อมโยงระหว่างจั งหวัดภู เก็ต 

กับพื้นที่น�าร่องอื่น ๆ

	 	 ๔.๒.๒	 จัดท�าการพัฒนาแผนกลยุทธ ์ เพื่ อการขับเคลื่ อนการท ่องเที่ ยวสีขาวภายใต ้	

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

โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนอง

กระแสนิยมการท่องเที่ยวยั่งยืน การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และการลดการใช้ทรัพยากร 

และของเหลือทิ้ง
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  ๔.๒.๓	 ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ	

ในราชอาณาจักร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔ โดยการให ้

สทิธปิระโยชน์ในรปูแบบการคืนเงิน สงูสดุร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่าย 

ในประเทศไทย ให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีเงินลงทุน 

ไม่ต�่ากว่า ๕๐ ล้านบาท รวมทั้งได้ปรับเพิ่มเงื่อนไขการให้ 

สิทธิประโยชน ์ เพิ่มเติมเ พ่ือกระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ทัง้นี ้ได้มกีารคนืเงนิ 

ให้ผูส้ร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ รวม ๗ ราย สร้างรายได้เข้าประเทศ 

๑,๓๑๗.๐๒ ล้านบาท ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ 

สู่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ

  ๔.๒.๔	 พฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 

โดยได ้ศึกษาวิเคราะห์และจัดท�าแนวทางการพัฒนาสินค้า 

และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงการออกแบบ 

รูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับ 

กลุ ่มเป้าหมายเพ่ือรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ มีมูลค่าสูง  

และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีศักยภาพ 

และยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัระดับสากลเพือ่รองรบั

แนวโน้มการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างมีทิศทาง

และเกิดผลเป็นรูปธรรม 

	 	 ๔.๒.๕	 น� า เสนอคุณค ่าของสินค ้ า มูลค ่ าสู ง	

และสินค้าวิถีไทยที่สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม เช่น การน�าเสนอสินค้า  

Art & Carft และงานผ้าของภาคเหนอื การประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว 

และกิจกรรมท่องเที่ยวพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของภาคใต้ โดยสามารถสร้างการรบัรูไ้ด้ ๔๓,๔๐๑,๖๓๖ ครัง้ 

และมกีารใช้จ่ายเพือ่ซือ้สนิค้ามลูค่าสงูและสนิค้าวิถไีทยทีส่ร้างสรรค์

มูลค่าเพิ่ม จ�านวน ๖๐,๕๘๘,๓๗๒ บาท

	 	 ๔.๒.๖	 ขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่าย	

นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง 

มาครั้งแรก (First Visitor) ในพื้นที่และ/หรือในกลุ่มใหม่ท่ียังไม่เคยด�าเนินการ และกระตุ้นกลุ่มนักท่องเท่ียว 

ที่เดินทางซ�้าในตลาดเป้าหมายหลักให้เดินทางกลับมาท่องเท่ียวประเทศไทยอีกครั้ง ท้ังนี้ สามารถสร้างการรับรู้ 

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

	 	 ๔.๒.๗	 ขยายตลาดนักท่องเท่ียวกลุ ่มเชิงกีฬา  

เพือ่สร้างการรบัรู้เกีย่วกบัศักยภาพและภาพลกัษณ์ของประเทศไทย

ที่สามารถรองรับการบริหารจัดการด้านการกีฬาและสามารถ

กระตุ้นให้กลุ ่มตลาดเป้าหมายเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย 

ของการเดินทาง ทั้งนี้ สามารถสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้ ๑๓๓,๘๑๔,๑๓๐ ครั้ง และเสนอขาย

แพ็คเกจท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ๕,๓๑๖ คน

การสร้างภาพยนตร์
ต่างประเทศในไทย

สามารถสร้างรายได้
ให้ประเทศ 

๑,๓๑๗.๐๒ ล้านบาท

เกิดการใช้จ่าย
เพื่อซื้อสินค้ามูลค่าสูง

และสินค้าวิถีไทย
ที่สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม 

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

	 	 ๔.๒.๘	 จดักจิกรรมขบัเคลือ่นเมอืงสร้างสรรค์เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	(Thailand	Creative	Cities	

Network	 2021) และจัดท�า Thailand Creative City Handbook โดยรวบรวมหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะ 

จากผูเ้ชีย่วชาญในการขบัเคลือ่นเมอืงสร้างสรรค์ของยเูนสโกเพือ่เป็นเครือ่งมอืให้แก่เมอืงต่าง ๆ  ได้น�าไปใช้พฒันาเมอืง

ตามเกณฑ์เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ

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

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

ของนักเดินทางจ�านวนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ แห่ง
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  ๔.๓.๒	 ด�าเนนิโครงการท่องเทีย่วสขีาว

โดยจัดอบรมให ้กับผู ้ ให ้บริการนักท่องเที่ยว 

ที่ต้องสัมผัสนักท่องเที่ยวโดยตรง เพื่อให้บริการ 

ได้อย่างสะอาด ปลอดภัย ถกูสุขอนามัย และเป็นธรรม 

โดยเน้นกลุ่มผู้ให้บริการร่ม เตียงผ้าใบ อาหารรถเข็น 

แผงลอย และจ�าหน่ายสินค้าท่ีระลึก เพื่อสร้าง 

ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ารับบริการ 

ทั้งนี้ ได้จัดอบรม จ�านวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม 

รวมจ�านวน ๒๒๒ คน 

	 	 ๔.๓.๓	 ด�าเนินโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยวไทย	

เพ่ือรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่	 (New	 Normal) โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร 

ด้านธรุกจิน�าเทีย่ว มคัคเุทศก์ และผูน้�าเทีย่ว เช่น การอบรมหลกัสตูรการพฒันามคัคเุทศก์ด้านภาษาจนีเพือ่การท่องเท่ียว 

เชิงสุขภาพวิถีใหม่แบบ (New Normal) การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายหลัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการอบรมหลักสูตรเทคนิคการให้บริการนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 

อย่างมืออาชีพ (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรและกัญชา)

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

เพ่ือยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมท่องเท่ียวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	และสร้างความม่ันใจ	

ในความปลอดภัยและสุขลักษณะ โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่น 

เรือ่งความปลอดภยัด้านสขุอนามยัให้แก่นักท่องเทีย่ว

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยยึดหลักแนวทาง

การด�าเนินงานและมาตรการป้องกันความเส่ียง 

เรือ่งโควดิ-๑๙ ส�าหรบัสถานประกอบการ รวมทัง้จดัท�า 

แพลตฟอร์มให้นักท่องเที่ยวร่วมแสดงความคิดเห็น 

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

สถานประกอบการท่ีได้รับมาตรฐาน SHA ทั้งนี้  

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการ 

ที่ได้รับมาตรฐาน SHA ร้อยละ ๘๔.๒๖

	 	 ๔.๓.๕	 พฒันาต้นแบบแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชนเชงิสร้างสรรค์สูก่ารตลาดการท่องเท่ียวเชิงคณุภาพ 

สร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๘๑ ชุมชนท่องเท่ียวปลอดภัยไร้โควิด-๑๙ และการขับเคลื่อนเครือข่าย 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงด�าเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเท่ียว 

เพื่อให้บริษัทน�าเที่ยวสามารถน�าไปจัดท�าโปรแกรมเสนอขายนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ชุมชนสามารถยกระดับ 

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

	 ๔.๔	 การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด

	 	 ๔.๔.๑	 ด�าเนนิโครงการเทีย่วมัน่ใจ	บอกได้ทกุเรือ่ง	Thailand	

Traveller	 Voice โดยจัดท�าช่องทาง Online feedback ให้นักท่องเท่ียว 

สามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองสุขอนามัยและความสะอาดปลอดภัย 

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

ผ่าน www.thailandtravellervoice.com โดยจะรวบรวมความคิดเห็น 

จากนักท่องเที่ยวส่งให ้กับผู ้ประกอบการ หน่วยงาน/คณะท�างาน 

ที่ เ ก่ียวข ้องกับการก�ากับดูแลเรื่องสุขอนามัยความสะอาดปลอดภัย  

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดการด�าเนินงานต่อไป  

ทั้งนี้ สามารถสร้างการรับรู้ได้ ๑๒๗,๘๗๗,๔๘๘ ครั้ง

	 	 ๔.๔.๒	 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันอาชญากรรมที่ส ่งผลกระทบต่อนักท่องเท่ียว	

และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยตรง เช่น ๑) จัดท�าฐานข้อมูลบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อการท่องเที่ยว  

บคุคลเฝ้าระวงั รวมถงึส�ารวจพืน้ทีเ่สีย่ง จดุเสีย่ง เพือ่เป็นการลดจดุล่อแหลม/จดุเสีย่งในแหล่งท่องเทีย่วหลกัและรอง 

โดยใช้ CCTV และ ๒) พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุให้มีประสิทธิภาพโดยด�าเนินโครงการบูรณาการระบบรับแจ้งเหต ุ

นักท่องเที่ยว ๑๑๕๕ และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา 

ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที

	 	 ๔.๔.๓	 ยกระดบัด้านความปลอดภยัในแหล่งท่องเทีย่ว 

โดยจดัท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภยัในพืน้ทีพ่เิศษ 

เมืองเ ก่าน่านเพื่อจัดการกับสภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน 

ซึง่ได้ทดลองใช้ในต�าบลในเวยีง อ�าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ส่งผลให้

เมอืงเก่าน่านได้รับการรบัรองให้เป็น สดุยอด ๑๐๐ แหล่งท่องเทีย่ว

ยัง่ยนืระดับโลก จากหน่วยงาน Green Destinations Foundation 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

  ๔.๔.๔	 ยกระดับความพร ้อมด ้านสุขอนามัย	

ให้กับชุมชน โดยจัดท�าโครงการคิดถึงชุมชน ซึ่งเป็นการน�าผู ้ประกอบการท่องเที่ยวลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 

เพื่อน�าองค์ความรู้ด้านการตลาดไปอบรมให้แก่ชุมชนการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัย การป้องกันความเสี่ยง

จากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีบริษัทน�าเที่ยวที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับสิทธ ิ

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

และสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักได้ จ�านวน ๗๙ เส้นทาง 

เมืองเก่าน่าน
ได้รับการรับรองให้เป็น

สุดยอด ๑๐๐ แหล่งท่องเที่ยว
ยั่งยืนระดับโลก
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	 ๔.๕	 การส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน

	 	 ๔.๕.๑	 ส�ารวจและทดสอบสินค้าท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  

โดยจัดท�าคลิปวิดีโอสร้างการรับรู ้และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวชุมชน น�านักท่องเท่ียวเรียนรู ้และสัมผัส 

การท่องเที่ยวชุมชน และเสนอขายกิจกรรมท่องเที่ยวเยี่ยมชมชุมชนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในเส้นทางอุดรธานี-

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

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

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

	 	 ๔.๕.๒	 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ภายใต้ “โครงการคิดถึงชุมชน”  

เพ่ือช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ผ่านกระบวนการทดลองกิจกรรม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Product Testing) โดยน�านักท่องเที่ยวกลุ ่มครอบครัวเข ้าทดสอบเส้นทาง 

และกิจกรรมในพื้นที่ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู ่ชุมชนและนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว 

ที่บริหารจัดการโดยชุมชน

	 	 ๔.๕.๓	 จัดการแข่งขันกฬีาเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมกฬีา ซึง่เป็นการส่งเสรมิการจ้างงาน สร้างรายได้ 

และมลูค่าทางเศรษฐกจิ ท�าให้เกดิการกระจายรายได้สูชุ่มชน อกีทัง้ยงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ด้านกฬีาของประเทศ 

โดยสามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการแข่งขันกีฬาในอนาคต 

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

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

จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ ๑๙๗ ล้านบาท ๒) การแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน” 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ ๙๓๕ ล้านบาท  

และ ๓) การแข่งขนั Jet Ski-World Cup 2020 ชงิแชมป์โลก 

ระหว่างวนัที ่๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ชายหาดจอมเทียน 

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

จากประเทศต่าง ๆ กว่า ๒๐ ประเทศ และสามารถ 

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ ๕๖๘ ล้านบาท  

ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันดังกล่าวอยู ่ภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของศูนย์บริหาร

สถานการณ ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)



115รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.	 การพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า	 การบริการ	 และการลงทุน

ในภูมิภาค

 ๕.๑	 การส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน

  ๕.๑.๑	 ผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดน		

โดยเร่งผลักดันการเปิดท�าการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า 

สามารถสร้างมูลค่าการค้าชายแดน จ�านวน ๑.๕๑ ล้านล้านบาท 

ดังนี้ 

	 	 	 (๑) ชายแดนไทย-มาเลเซยี	ผลกัดนัเปิดด่าน 

เป็งกาลนักโูบ (ตรงข้ามด่านตากใบ จงัหวดันราธวิาส) และด่านบกูติบหุงา 

(ตรงข้ามด่านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส) โดยประเทศมาเลเซีย

อนุญาตให้ขนส่งสินค้าได้ทางเรือ (แพขนานยนต์) ผ่านทาง 

ด่านตากใบ-ด่านเป็งกาลันกูโบได้

	 	 	 (๒)	 ชายแดนไทย-ลาว	จงัหวดัอบุลราชธานแีละแขวงสาละวนัได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการอนุญาตให้น�าเข้า-ส่งออกได้ตามประเภท ชนิด และปริมาณ ที่ทั้งสองฝ่ายก�าหนด เพื่อเสนอต่อ 

รัฐบาลทั้ง ๒ ฝ่าย โดยเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะสามารถเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงเฉพาะการขนส่งสินค้าได้

เปิดท�าการจุดผ่านแดน
สร้างมูลค่าการค้า

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

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการรักษาความมั่นคงของชาติ 

ประชาชนใช้บริการ
e-Border Pass

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

	 ๕.๒	 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน�าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน	

	 	 ๕.๒.๑	 เช่ือมโยงการน�าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์	 (x-Ray)		

หรือระบบโทรทัศน์วงจรปิด	 (Closed-circuit	 television:	CCTV)	มาใช้ในการตรวจปล่อย	 โดยการวิเคราะห์

แนวทางการปฏิบัติส�าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray ระบบ CCTV ระบบยานพาหนะผ่านแดน  

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

System: LPRs) เพื่อจัดท�าร่างระเบียบ

ปฏบิติัส�าหรับการตรวจปล่อยสนิค้าทีเ่ป็น 

การน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาช่วยสนบัสนนุ 

การตรวจสอบสินค้าให ้มีความสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้อง 

แม่นย�าและเสริมสร ้างความปลอดภัย 

ให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า ซึ่งเบื้องต้น 

พบว่าสามารถตรวจสอบสินค ้าในราย 

ที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะกระท�าความผิดแทน 

การตรวจสอบสินค้าทุกรายได้ จึงได้ใช้งาน

ระบบ x-Ray และระบบ CCTV ควบคู่ไปกับ 

การตรวจสินค้าทางกายภาพ และได้มี

การจัดตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าระเบียบ

แนวทางการปฏิบัติส�าหรับการตรวจ

ปล่อยสินค้า

  ๕.๒.๒	 ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	 Local	 Profile	 โดยน�าหลักการบริหารความเสี่ยง 

ทางศุลกากร ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้มีการปฏิบัต ิ

ตามกฎหมายและระเบียบมาใช้ในการด�าเนินงาน ให้มีการพัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 

โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธภิาพ Local Profile เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเส่ียงในการอ�านวยความสะดวก 

ทางการค้าแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตและมีความเสี่ยงท่ีจะกระท�าความผิดต�่า รวมทั้งได้ก�าหนดมาตรการท่ีเข้มงวด 

ในการตรวจสอบสนิค้าทีม่คีวามเสีย่งสงู และสนิค้าทีม่สีดัส่วนการตรวจพบการส�าแดงข้อมลูในใบขนสนิค้าทีไ่ม่ถกูต้อง 

จากจ�านวนใบขนสินค้าที่มีการติดเงื่อนไขด้านการบริหารความเสี่ยงในระบบโปรไฟล์ขาเข้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้คัดเลือก 

ส�านักงานศุลกากรกรุงเทพและส�านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นส�านักงานศุลกากร 

จัดเก็บรายได้ที่มีศักยภาพในการจัดท�า Local Profile รวมถึงด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรคลองใหญ่  

และด่านศลุกากรมาบตาพดุทีม่ศีกัยภาพในการจดัท�า Local Profile เพือ่ศกึษาข้อมลูรายละเอยีดการน�าเข้า/ส่งออก 

มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
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๖.	 การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน	

	 ๖.๑	 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ัวประเทศและสามารถรองรบัการขนส่ง	

และการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ 

  ๖.๑.๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางถนนเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภูมิภาค

และลดปัญหาการจราจรติดขัด 

   (๑) พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	

สายพัทยา-มาบตาพุด

ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ระยะทางรวม ๓๒ กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) และลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท 

ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ และ ๓๖

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	

สายบางปะอิน-นครราชสีมา

- ความคืบหน้า งานโยธาร้อยละ ๙๒.๒๖ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา 

ส�าหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา

- ก�าหนดเปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๖

ซึ่งจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครราชสีมา 

ให้เหลือเพียง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	

สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

- ความคืบหน้า งานโยธาร้อยละ ๕๗.๖๘

- ก�าหนดเปิดให้บริการ	ปี ๒๕๖๖

ซึ่งจะเชื่อมต่อการเดินทางไปภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อลดระยะเวลา

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดกาญจนบุรีให้เหลือเพียง ๑ ชั่วโมง

   (๒)	 ก ่อสร ้างถนนและสะพานเ พ่ือเพิ่มศักยภาพโครงข ่ายการเดินทางในภูมิภาค  

เช่น ถนนเลยีบชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบท จังหวดัชุมพร ระยะทาง ๒๓.๕๘๙ กโิลเมตร 

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

มีผลการด� า เนินงานร ้อยละ ๗๙.๗๑  

และทางลอดต่างระดบั บนถนนสายเลีย่งเมอืง 

สันป่าตอง -หางดง  อ� า เภอสัน ป่าตอง  

จั งหวัด เชียงใหม่ มีผลการด�า เนินงาน 

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

  ๖.๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมทางบกเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าและการลงทุน

รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

   (๑) พัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าที่อ�าเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือรองรับการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศไทย สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารจัดการ 

   (๒)	 ก่อสร้างศนูย์การขนส่ง

ชายแดนจังหวัดนครพนม เพื่ออ�านวยความสะดวก 

และเป ็นจุด ให ้บริการแบบเบ็ด เสร็ จส� าหรับ 

การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศไทยไปยงัสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ท่าแขก) สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม (เมืองวินห์) และทางตอนใต ้

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลกว่างซี)  

และรองรับการขนส่ง ต่อ เนื่ อ งหลายรูปแบบ  

(Multimodal Transport) อีกทั้งมีพื้นที่รองรับการเช่ือมโยงกับระบบรางตามแผนการพัฒนารถไฟทางคู่ 

สายบ้านไผ่-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการเชื่อมต่อการขนส่งอย่างไร้รอยต่อ 

   (๓) อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มการเดินรถในเส้นทางท่าอากาศยานสกลนคร-มุกดาหาร  

เส้นทางสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภา-อุทยานแห่งชาติเขาสก-ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา และเส้นทาง

สถานีรถไฟสมุทรสาคร-มหาชัย-อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

   (๔)  ก่อสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายก โดยได้เปิดใช้สถานเีมือ่วนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๖๓ 

เพื่อรองรับสถานีขนส่งผู้โดยสารเดิมที่จัดตั้งและด�าเนินการโดยเอกชน ซึ่งสิ้นสุดสัญญาไปแล้ว

  ๖.๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางราง 

   (๑)	 พัฒนาระบบรถไฟ

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

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

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

โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม	๓	สนามบิน	เส้นทาง
ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

อยู่ระหว่างการประสานรื้อย้ายสาธารณูปโภค การเวนคืนที่ดิน 
และการออกแบบรายละเอียด มีก�าหนดการเปิดให้บริการในปี ๒๕๗๑
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โครงการ ผลการด�าเนินงาน

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

ด�าเนินการแล้วเสร็จและได้เปิดเที่ยวปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้
บริการระบบรถไฟฯ ผ่านระบบออนไลน์มายังสถานีกลางบางซื่อ

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

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

   (๒)	 พฒันาระบบรถไฟฟ้า	ปัจจบุนัรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเปิดให้บรกิารแล้ว ๖ ส ี๑๑ เส้นทาง 

ระยะทาง ๒๑๐.๕๑ กิโลเมตร จากแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า ทั้งหมด ๕๕๔ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๘ 

ของโครงข่ายทัง้ระบบ รวมถงึสถานีกลางบางซือ่ทีม่กี�าหนดเปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศและของภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ มีโครงการรถไฟฟ้า 

ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ ดังนี้

โครงการ ผลการด�าเนินงาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 

ช่วงแคราย-มีนบุรี

อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างทาง สถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบ�ารุง 

มีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๔.๒๙ ก�าหนดเปิดให้บริการปี ๒๕๖๕

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ช่วงลาดพร้าว

อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างทาง สถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบ�ารุง 

มีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๓.๒๘ ก�าหนดเปิดให้บริการปี ๒๕๖๕

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี 

(สุวินทวงศ์)

อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างทาง สถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบ�ารุง 

มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๕.๕๔ ก�าหนดเปิดให้บริการปี ๒๕๖๗

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม

อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนเพื่อด�าเนินงานก่อสร้างส่วนตะวันตก

และติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถสายสีส้มตลอดทั้งเส้นทาง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 

(วงแหวนกาญจนาภิเษก)

อยู่ระหว่างทบทวน TOR จัดท�าราคากลางใหม่ และจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างงานโยธา ทั้งนี้ ในส่วนงานศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนงานระบบ 

ได้จัดตั้งคณะท�างานตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล

เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพิ่มเติม

ตามที่กฎหมายก�าหนด
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ท่าเรือแหลมฉบัง
สามารถรองรับ

ปริมาณตู้สินค้าได้
๑๘ ล้านตู้ต่อปี

   (๓)	 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	 เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

[มผีลใช้บงัคบัตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยรีะบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบราง 

ของประเทศ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง สร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา 

เทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและจัดท�าฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง 

เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติและการสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบราง

  ๖.๑.๔	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางน�้า	

   (๑) พฒันาการขนส่งทางน�า้จากท่าเรือบางสะพาน	จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์	ไปท่าเรือแหลมฉบงั

เพื่อลดปริมาณรถบรรทุกจากภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลดอุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร  

และค่าบ�ารุงรักษาทางถนน โดยจะให้บริการเดินเรือ RoRo Ferry 

ขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ และรถบรรทุกสินค้า ซ่ึงเป็นเรือขนาด 

๗,๐๐๐ ตนักรอส สามารถรองรบัรถยนต์ส่วนบคุคลและรถบรรทกุได้ 

ประมาณ ๑๐๐ คัน และรองรับผู้โดยสาร จ�านวน ๕๘๖ คน  

ซึง่ได้มกีารทดลองการเดนิเรอืแล้วเมือ่วนัที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�าแผนจัดการฉุกเฉินระหว่างเดินทาง

จากท่าเรือสงขลามายังสัตหีบ ซึ่งจะต้องสามารถติดต่อสื่อสาร 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเส้นทางการเดินทาง

   (๒)	 พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	 ระยะที่	 ๓ 

เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ  

ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับปริมาณตู้สินค้ารวมกันได้ 

ประมาณ ๑๘ ล ้านตู ้ ต่อปี โดยมีแผนการเป ิดให ้บริการ 

ในปี ๒๕๖๘ ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน 

ภายในประเทศและชุมชนโดยรอบจากภาคอุตสาหกรรม เกษตร 

การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งต้นน�้า 

และปลายน�้า ทั้งนี้ งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 

ระยะที ่๓ (ส่วนที ่๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง

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

เตรียมเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และงานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที ่๓ (ส่วนที ่๑-๔) ปัจจบุนัได้ลงนามในสญัญาแล้ว 

โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๗๐

บริการเดินเรือ 
RoRo Ferry 

รองรับผู้โดยสาร ๕๘๖ คน 
รถยนต์และรถบรรทุกสินค้า 

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

  ๖.๑.๕	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางอากาศ 

   (๑) ด�าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

กจิกรรม ผลการด�าเนนิงาน

งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง

หลังที่ ๑ (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) 

ลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร

เทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ 

และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ 

(งานโครงสร้างและงานระบบหลัก)

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง

หลังที่ ๑ (ชั้น ๒-๔) 

และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ 

(งานระบบย่อย)

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

งานจ้างก่อสร้างอาคารส�านักงาน

สายการบินและอาคารจอดรถ

ด้านทิศตะวันออก

อยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบประกอบอาคารของอาคารส�านักงาน

และอาคารที่จอดรถ มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๗๗.๘๗

งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคาร

ผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก

เร่งด�าเนินการโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ 

ส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก และส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก 

รวมทั้งประสานขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อแนวทาง

ในการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารจากหน่วยงาน

ระดับสากล เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(International Civil Aviation Organization: ICAO) 

และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

(The International Air Transport Association: IATA)

งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างเปลี่ยนแนวก่อสร้างงาน ๑๑๕ กิโลโวลต์ 

(มีปัญหาอุปสรรคใต้ดิน) มีผลการด�าเนินงานก่อสร้างร้อยละ ๙๘.๗๖

งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่ง

ผู้โดยสารอัตโนมัติ 

(Automated People Mover: APM)

น�าเข้ารถ APM ครบแล้ว จ�านวน ๖ ขบวน และอยู่ระหว่าง

การทดสอบอุปกรณ์ระบบการสื่อสารและระบบการควบคุมอัตโนมัติ 

(Communication, Automatic Train Control) 

การใช้งานด้วยระบบไฟฟ้า (Static Test) และการทดสอบ

ประสิทธิภาพในการท�างาน (Dynamic Test) 

มีผลการด�าเนินงานรวมร้อยละ ๙๒.๑๔
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กจิกรรม ผลการด�าเนนิงาน

งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพาน

ล�าเลียงกระเป๋า (Baggage Handling 

System: BHS) และระบบตรวจจับ 

วัตถุระเบิด (Explosive Detection 

Equipment: EDS) (ขาออก)

อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS) 

และ Make-up Carousels ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างเพื่อเตรียมงาน

ติดตั้งระบบ BHS และเชื่อมต่อระบบกับสายพานล�าเลียงกระเป๋าเดิม 

รวมทั้งทบทวนการเชื่อมต่อระบบการควบคุมปฏิบัติการ 

มีผลการด�าเนินงานรวมร้อยละ ๘๖.๕๒

งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ BHS & EDS 

(ขาเข้า)

อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบ BHS 

(ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) ในช่อง BHS ส�าหรับการติดตั้งเพิ่มเติม

ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นและเตรียมจัดท�าร่างขอบเขตของงาน

    ทั้งน้ี ในส่วนทางวิ่งเส้นท่ี	 ๓	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ของระบบทางวิ่ง จาก ๖๘ เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น ๙๔ เที่ยวบินต่อชั่วโมง รองรับการเติบโตของปริมาณการจราจร

ทางอากาศและช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งสินค้าท่ีตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

อยู่ระหว่างปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างและปรับปรุงคุณภาพดินของทางวิ่งด้านทิศเหนือ มีผลการด�าเนินงานรวม 

ร้อยละ ๙.๑๕

   (๒) พัฒนาท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น การปรับปรุง	

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

ซ่ึงจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับอากาศยาน จากเดิม ๗๒ ท่ีนั่ง เป็น ๑๘๐ ที่นั่ง โครงการก่อสร้าง	

ลานจอดเครือ่งบนิพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบนิ	ท่าอากาศยานกระบี ่เพือ่ให้สามารถรองรบัเครือ่งบนิขนาด B737 ได้ 

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

ท่าอากาศยานนครพนม เพื่อขยายอาคารที่พักผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ จากเดิม ๓๐๐ คนต่อชั่วโมง 

หรือ ๐.๘๕ ล้านคนต่อปี เป็น ๖๐๐ คนต่อชั่วโมง หรือ ๑.๗ ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ยังมโีครงการที่อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น มีผลการด�าเนินงาน 

ร้อยละ ๘๑.๒๙ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีผลการด�าเนินงาน 

ร้อยละ ๖๔.๙๑ โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยานตรงั มผีลการด�าเนนิงานร้อยละ ๒๐.๒๖ 

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู ้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๒.๘๑  

และโครงการขยายลานจอดเคร่ืองบนิ พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และตดิต้ังสะพานเทียบเครือ่งบิน พร้อมระบบน�าจอด 

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๘.๖๙

   (๓) โครงการจัดสร้างอาคารหอบังคับการบิน	 อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ		

รวมทั้งจัดหาระบบและอุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศ	ณ	ท่าอากาศยานเบตง เพื่อสนับสนุนการเปิดให้บริการ

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

	 ๖.๒	 การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง 

  ๖.๒.๑	 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว 

   (๑)	 พฒันาการเดนิเรอืโดยสารในคลองแสนแสบ มกีารด�าเนนิการแล้วเสรจ็ เช่น การพฒันา 

เรือไฟฟ้าต้นแบบ การติดตั้งอุปกรณ์ GPS และแอปพลิเคชันส�าหรับการตรวจสอบเรือ และการเพิ่มจ�านวนเรือ 

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

ให้เป็นท่าเรือต้นแบบ โดยด�าเนินการแล้ว ๓ ท่าเรือ (ท่าเรืออโศก ท่าเรือนานาเหนือ และท่าเรือทองหล่อ)  

และอยูร่ะหว่างด�าเนินการทีท่่าเรอืผ่านฟ้าลลีาศ รวมทัง้การปรบัปรงุและพฒันาระบบโทรทศัน์วงจรปิด คลองแสนแสบ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีก�าหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

   (๒)	 พัฒนาเรือไฟฟ้า ได้ร่วมมือกับ

บริษัทเอกชนพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบในแม่น�้าเจ้าพระยา 

เพือ่เพิม่ความสะดวก รวดเรว็ และสามารถยกระดบัคุณภาพชวิีต 

ของประชาชนในการเดนิทางรปูแบบวถิชีวีติใหม่ (New Normal) 

ที่ ไร ้มลพิษ เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม พร ้อมเช่ือมโยง 

ระบบโครงข่าย “เรือ รถ ราง” ทั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชน 

ใช้บริการฟรีระหว่างทดลองเดินเรือในช่วงสิ้นปี ๒๕๖๓  

ถึงต้นปี ๒๕๖๔ 

	 	 	 (๓)	 ยกระดับท่าเรือในแม่น�้าเจ ้าพระยาเป ็นสถานี เรือเชื่อมโยงระบบขนส่งอื่น		

โดยมีแผนพัฒนาให้เป็นท่าเรือโดยสารอัจฉริยะ (Smart Pier) มีระบบที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย สามารถเชื่อมต่อ 

กับระบบขนส่งรูปแบบอ่ืนเพ่ือรองรับการใช้ระบบตั๋วร่วม รวมท้ังมีระบบควบคุมความปลอดภัยเพ่ือรองรับ 

การให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้พัฒนาท่าเรือสะพานพุทธให้เป็นท่าเรือต้นแบบ

  ๖.๒.๒	 พัฒนาระบบ Feeder	 เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนและแผนพัฒนาการเชื่อมต่อ	

การเดินทาง ได้แก่ ก่อสร้างที่หยุดรถไฟวุฒากาศ ในเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย เพื่ออ�านวยความสะดวก 

ให้กับประชาชนในการเชื่อมต่อการเดินทางของรถไฟระหว่างเมือง โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  

และอยูร่ะหว่างก่อสร้างจุดจอดรถไฟแห่งใหม่ใกล้อนสุรณ์แฝดสยามอนิ-จนั จงัหวดัสมุทรสงคราม พร้อมทัง้ก่อสร้างถนน 

ที่จอดรถยนต์ รถตู ้ และรถโดยสาร ตลอดจนการพัฒนาพื้นท่ี 

บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�าที่หยุดรถเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงจะช่วยลดความหนาแน่น 

ของผู้โดยสารและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสถานี

รถไฟแม่กลองและที่หยุดรถลาดใหญ่ โดยคาดว่าจะก่อสร้าง 

และพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ได้เปิดให้บริการ

จุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง “ท่าเรือพระนั่งเกล้า” รถไฟฟ้า 

สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และจุดจอดรถโดยสารประจ�าทาง 

บริเวณใต้สถานีสะพานพระนั่งเกล้าเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 	 ๖.๒.๓	 พฒันาการบรหิารจดัการจราจร ประกอบด้วย การใช้ระบบ	M-Flow เพือ่อ�านวยความสะดวก 

และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านมอเตอร์เวย์ โดยเริ่มด�าเนินการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หมายเลข ๙ และจะเปิดให้บริการภายในปี ๒๕๖๔ โดยจะขยายผลการด�าเนินการบนมอเตอร์เวย์ที่เหลือทุกสาย 

และการจัดท�าโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการจราจร โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่  

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษา 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เปิดให้บริการจุดเชื่อมต่อ

การเดินทางท่าเรือพระนั่งเกล้า 
รถไฟฟ้าสายสีม่วง

และจุดจอดรถโดยสาร
ใต้สถานีสะพานพระนั่งเกล้า
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  ๖.๒.๔	 พัฒนาถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 

เช่น ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนทางแยกต่างระดับ 

บางขุนเทียน-เอกชัย จากเดิม ๑๐ ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทาง

ชั้นพิเศษ ๑๔ ช่องจราจร โดยด�าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง

ก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สายธนบุรี-ปากท่อ 

(ถนนพระราม ๒) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย 

และทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก-

กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

  ๖.๒.๕	 ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนอื-ใต้	ต้นแบบในเมอืงภมูภิาคจงัหวดัขอนแก่น 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะราคาถูกและทั่วถึง รวมทั้งลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้ปัจจุบัน 

ทัง้นี ้อยูร่ะหว่างแก้ไขปัญหาเรือ่งพืน้ทีท่ีจ่ะใช้ซ่อมบ�ารงุรถไฟ โดยจะมีสถานทีัง้หมด จ�านวน ๑๖ สถาน ีเป็นโครงการ 

ยกระดับ ๖ สถานี และระดับดิน ๑๐ สถานี รวมระยะทาง ๒๒.๘ กิโลเมตร

	 	 ๖.๒.๖	 ให้บรกิารน�าส่งผูโ้ดยสารเข้าสูร่ะบบขนส่งทางราง	

โดยรถเวียน	 (Shuttle	 bus)	 เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-

แอร์พอร์ต	 เรล	 ลิงค์ลาดกระบัง เน่ืองจากชุมชนเคหะร่มเกล้า

เป ็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู ่ เป ็นจ�านวนมาก 

แต่ยังไม ่มีระบบขนส่งมวลชนท่ีสามารถอ�านวยความสะดวก 

ให้แก่ประชาชนในการรับ-ส่ง ไปยังสถานีแอร์พอร์ตลิงค์โดยตรง 

ประชาชนส่วนใหญ่จึงน�ารถส่วนตัวมาจอดไว้บริเวณรอบ ๆ  

สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิด

ความแออัดและกีดขวางการสัญจรของผู้ที่มาใช้ระบบขนส่งมวลชน 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้างด�าเนินโครงการ 

	 	 ๖.๒.๗	 ให้บริการน�าส่	งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่	งทางรางโดยรถเวียน	 (Shuttle	bus)	 เส้นทาง	

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

แต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่สามารถอ�านวยความสะดวกในการรับ-ส่ง ไปยังระบบรถไฟฟ้า BTS โดยตรง  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้างด�าเนินโครงการ 

	 	 ๖.๒.๘	 จัดท�าแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจรเป็นพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาจังหวะเวลาสัญญาณ 

ไฟจราจรไม่สอดคล้องกับปริมาณจราจรบริเวณทางแยก ในบางช่วงเวลา ซึ่งการน�าระบบการจัดการจราจรเป็นพื้นที ่

มาใช้จะท�าให้จังหวะสัญญาณไฟจราจรมีความสอดคล้องกับปริมาณจราจรในทุกช่วงเวลาและช่วยบรรเทาปัญหา 

การจราจรตดิขดั ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างท่ีปรกึษาจดัท�าแผนพฒันาระบบการจดัการจราจรเป็นพืน้ที ่มผีลการด�าเนนิการ

ร้อยละ ๘๕.๗๕ 

ให้บริการ
Shuttle bus

เส้นทาง
ชุมชนเคหะร่มเกล้า-

แอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง
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	 ๖.๓	 การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

	 	 ๖.๓.๑	 จัดท�าแผนพลังงานชาติเพ่ือรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านพลังงาน	

ทีเ่กดิข้ึนอย่างรวดเรว็	โดยยกร่าง “แผนพลงังานชาต”ิ ฉบบัใหม่ทีม่ทีศิทางการพฒันาพลงังานทีเ่ป็นกรอบการพฒันา 

และการลงทุนใหม่ของประเทศ ได้แก่ ด้านไฟฟ้า เน้นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  

การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้า 

แบบกระจายศนูย์และการผลติเองใช้เองทีม่ากขึน้ ด้านก๊าซธรรมชาติ 

เชื้ อ เพลิงสะอาดที่ เป ็นพลังงานส�าคัญในการผลิตไฟฟ ้า  

เน้นการเปิดเสรแีละการจัดหาเพือ่สร้างความมัน่คงให้กบัระบบพลงังาน

ของประเทศ ด้านน�้ามัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากยานยนต์ไฟฟ้า 

ที่ขยายตัวขึ้น จะมีการปรับแผนพลังงานภาคขนส่งและพิจารณา 

การบรหิารการเปล่ียนผ่านให้กระทบต่อผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องให้น้อยทีส่ดุ 

ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปรับเป้าหมายการผลิต 

และการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

จากทกุภาคส่วนให้เข้มข้นมากขึน้ ทัง้นี ้ได้ยกร่างกรอบแผนพลงังานชาติ 

แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการจัดท�าเป้าหมายการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานระยะยาว 

  ๖.๓.๒	 ด�าเนนิโครงการโซล่าร์ภาคประชาชน	โดย

สนับสนุนให้ภาคประชาชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ

มีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ได้ปรับหลัก

เกณฑ์รับซ้ือไฟฟ้าใหม่โดยปรับเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าส่วนเกินจาก

กลุ่มบ้านผูอ้ยูอ่าศัยทีจ่�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ จากเดมิรบัซ้ือในราคา

ไม่เกนิ ๑.๖๘ บาทต่อหน่วย เป็น  ๒.๒๐ บาทต่อหน่วยเพือ่จงูใจการ

ลงทุนเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายรับซื้อ ๕๐ เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมี

การสนบัสนุนโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บน

หลงัคาส�าหรบักลุม่โรงเรยีน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสบูน�า้เพือ่

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

แบ่งเป็นรบัซือ้จากกลุม่โรงเรยีน สถานศกึษา ๒๐ เมกะวตัต์ กลุม่โรง

พยาบาล ๒๐ เมกะวตัต์ และกลุ่มสบูน�า้เพือ่การเกษตร ๑๐เมกะวัตต์ 

ในอัตรา ๑ บาทต่อหน่วย

  ๖.๓.๓	 ด�าเนนิโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนเพือ่เศรษฐกจิฐานราก เพือ่สร้างงาน สร้างอาชพีและรายได้ 

ให้แก่เกษตรกรในชมุชน เพือ่ให้เกดิการหมนุเวียนของเศรษฐกจิในชมุชนและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก โดยเปิดให้ 

ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากยืน่เสนอขอขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนเพือ่เศรษฐกจิฐานราก (โครงการน�าร่อง) 

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

และก๊าซชีวภาพ ๑๐๓ ราย โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจ�านวน ๙๕ ราย และจะมีการแข่งขันด้านราคาต่อไป

  ๖.๓.๔	 ส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้า	(Electric	Vehicle:	EV)	โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า

แห่งชาติได้มีแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย ๓๐@๓๐ คือ การต้ังเป้าผลิตรถท่ีปลดปล่อยมลพิษ 

เป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของการผลิตยานยนต์ในประเทศทั้งหมด 

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

“แผนพลังงานชาติ” 
ฉบับใหม่เป็นกรอบ

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

และโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรบัยานยนต์ไฟฟ้าท่ัวประเทศ ระยะที ่๒ (ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘) พฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

และการผลิตแบตเตอรี่ และระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๙-๒๕๗๓) ขับเคลื่อนแผนและมาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย ๓๐@๓๐ ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 

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

รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตและใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าด้วย ดังนั้น การส่งเสริมการใช ้

รถยนต์พลงังานไฟฟ้า จึงเป็นการน�านวตักรรมทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมาใช้ อีกท้ังช่วยประหยดัพลงังานและเช้ือเพลิง 

  ๖.๓.๕ กระตุน้เศรษฐกิจฐานรากกระจายสูช่มุชนทัว่ประเทศ มกีารจดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุ

กิจกรรมด้านพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยใช้ศักยภาพด้านพลังงาน 

ของชมุชนอย่างเตม็รปูแบบ สร้างโอกาสในการเข้าถงึการใช้พลงังานแบบพ่ึงพาตนเองในลกัษณะโครงการพลงังานชุมชน 

และระบบผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมจ�านวน ๒,๔๐๐ ล้านบาท โดยก�าหนดเป็นกรอบงบประมาณ 

ของทุกจังหวัด จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท และเป็นเงินส่วนกลางส�าหรับจัดสรรเพิ่มเติมอีก ๕๐๐ ล้านบาท  

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซ่ึงมีโครงการท่ีเสนอขอรับงบประมาณท้ังหมด ๑,๘๖๑ โครงการ 

รวมวงเงิน ๔,๕๔๙ ล้านบาท

  ๖.๓.๖	 ขยายระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

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

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

มคีวามคบืหน้าร้อยละ ๙๔ ส่วนคลงัน�า้มนัจงัหวดัล�าปาง	

มีการก ่อสร ้างคืบหน้าร ้อยละ ๙๙ และในส่วน	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ระบบการขนส่งน�้ามัน 

ทางท่อก่อสร้างคืบหน้าไปร้อยละ ๘๑	คลังน�า้มนัขอนแก่น	

มีการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ ๗๒ ทั้งนี้ เมื่อโครงการ

แล้วเสร็จจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งน�้ามัน 

ของประเทศด้วยระบบทีม่คีวามปลอดภยัสงูลดอบุตัเิหตทุี่

เกิดข้ึนจากการขนส่งน�า้มนัด้วยรถบรรทกุ ลดภาวะโลกร้อน 

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดต้นทนุการขนส่งน�า้มนั 

อกีทัง้ประชาชนภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

จะได้ใช้น�้ามันในราคาที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร

  ๖.๓.๗	 บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building	 Energy	 Code:	 BEC)		

ส�าหรับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม 

กฎกระทรวงพลังงานก�าหนดประเภทหรอืขนาดของอาคารและมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการออกแบบอาคาร

เพ่ือการอนรุกัษ์พลงังาน ซึง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๔ โดยในปีแรกจะบงัคบัใช้กบัอาคาร ๙ ประเภท 

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

๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป ทัง้นี ้การใช้เกณฑ์มาตรฐาน BEC จะช่วยให้อาคารประหยดัพลงังานได้ประมาณร้อยละ ๑๐
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	 ๖.๔	 การยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลงังานให้มคีวามทนัสมยั	ทัว่ถงึ	เพยีงพอ	มัน่คง	และมเีสถียรภาพ	

	 	 ๖.๔.๑	 พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	 (Micro	 Grid)	 เพ่ือแก้ไขปัญหา	

ไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ติดตั้งระบบต่าง ๆ เสร็จแล้วและสามารถลดผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชน เช่น ร้านค้าที่ต้องมีการแช่วัตถุดิบ โรงเรียน และโรงพยาบาล 

  ๖.๔.๒ ติดตั้งระบบโครงข่ายอัจฉริยะ	 (Smart	

Metro	 Grid) ในพ้ืนที่น�าร่องบริเวณถนนพระราม ๔ พญาไท 

เพชรบุรี และรัชดาภิเษก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพระบบไฟฟ้า ลดเวลา 

ในการแก ้ไขไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าดับ และผู ้ ใช ้ ไฟฟ้ามี ส่วนร่วม 

ในการบรหิารจดัการพลงังาน โดยมผีลความคบืหน้าคดิเป็นร้อยละ ๔๗

  ๖.๔.๓ เปลี่ ยนระบบสายไฟฟ ้าอากาศเป ็น	

สายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น ลดปัญหา

ไฟตก/ไฟดับ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

อันเนือ่งมาจากอบุติัเหตุรถชน/เก่ียวเสาไฟฟ้า รวมถึงเกิดทัศนยีภาพ

ที่สวยงาม ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการ รวมระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร 

โดยมโีครงการทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ รวมระยะทาง ๔๘.๖ กโิลเมตร 

ได ้แก่ โครงการสีลม โครงการจิตรลดา โครงการปทุมวัน  

โครงการพหลโยธิน โครงการพญาไท โครงการสุขุมวิท  

โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพิ่มเติม) และโครงการนนทรี 

(บางส่วน) 

	 ๖.๕	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าประปา โดยปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายพื้นท่ีการให้บริการ 

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

การผลิตน�้าที่โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

การให้บริการน�้าประปา รวมถึงลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์น�้าดิบจากลุ่มน�้าเจ้าพระยาด้อยคุณภาพส�าหรับ 

การผลิตน�้าประปา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างและงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ขยายพื้นที่บริการน�้าประปา 

ไปยังชุมชนที่อยูห่่างไกลหรือชุมชนผู ้มีรายได้น ้อย โดยก่อสร้างวางท่อประปาแล้วเสร็จ ระยะทางรวม  

๑๓๑.๒๗๗ กิโลเมตร และ ๓) ขยายและปรับปรุงระบบประปาส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน 

มีสุขอนามัยรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้ใช้น�้าประปาที่ได้มาตรฐานและได้รับบริการน�้าประปา 

ที่มีคุณภาพตามข้อแนะน�าขององค์การอนามัยโลก

	 ๖.๖	 การแก้ปัญหาระบบระบายน�า้และระบบบ�าบดัน�า้เสยี	

	 	 ๖.๖.๑	 เพิ่ มประสิทธิภาพในการระบายน�้ า	

และบ�าบัดน�้าเสีย เช่น ๑) ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน�้า 

จ�านวน ๓ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ 

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

จะสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ ๑,๒๗๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

และน�้าเสียได้รับการบ�าบัดคุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง 

ก่อนระบายลงสู ่แหล่งน�้าสาธารณะร้อยละ ๙๙ ท�าให้สุขภาพ 

ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยมีประชากรได้รับประโยชน ์

เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
๔๘.๖ กิโลเมตร 

จากเป้าหมาย ๑๖๗ กิโลเมตร

ศูนย์บริหารจัดการ
คุณภาพน�้า ๓ แห่ง 

ในพื้นที่ นนทบุรี นครปฐม 
และสมุทรปราการ 
สามารบ�าบัดน�้าเสียได้ 

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

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

สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�้าเสียได้รับการบ�าบัดคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งก่อนระบายลงสู่

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

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

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

และมาตรฐาน สามารถน�าไปใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสมได้ เช่น การเกษตรกรรม ล้างพื้น ล้างถนนสาธารณะ  

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

  ๖.๖.๓	 พัฒนาและฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบตลอดความยาว	 ๗๔	 กิโลเมตร		

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

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

มีการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑)	 การพัฒนาท่าเทียบเรือให้ครอบคลุมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานครทั้งสาย  

โดยใช้เรือไฟฟ้าในการสัญจร สามารถรองรับการใช้บริการ ๘๐๐-๑,๐๐๐ คนต่อวัน 

   (๒)	 การบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานและอาคารประเภทต่าง	 ๆ พร้อมมีระบบรวบรวม 

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

   (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าในคลองแสนแสบในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

มอีโุมงค์ระบายน�า้ทีส่ามารถเร่งการระบายน�า้ได้ ๓๐ ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท ีและเขือ่นป้องกนัตลิง่ ๓๓.๓๒ กโิลเมตร 

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

เครื่องสูบน�้า รวมทั้งการปรับปรุงคลองเพื่อให้คลองสามารถระบายน�้าได้ ๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเพิ่มพื้นที่

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

๗.	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ

	 ๗.๑	 การรกัษาคลืน่ความถ่ีและสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม	อนัเป็นสมบตัขิองชาตใิห้เกดิประโยชน์

แก่ประเทศชาติและประชาชน	และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์	และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ	5G

  ๗.๑.๑	 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 ได้ขยาย 

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ  

(โครงการเน็ตประชารัฐ) ไปยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกลที่ไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ จ�านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน  

โดยจดัจุดให้บริการอนิเทอร์เน็ตแบบไร้สายสาธารณะประจ�าหมูบ้่าน หมูบ้่านละ ๑ จุด ระดบัความเรว็ ๑๐๐/๕๐ Mbps 

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ Wi-Fi	เน็ตประชารัฐ ประมาณ ๑๐.๒๓ ล้านคน และมีผู้ลงทะเบียนรายใหม ่

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ คน ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือน ๒-๓ ล้านคน ซ่ึงส่วนใหญ่ 

จะใช้งานเพื่อค้าขายออนไลน์และค้นคว้าหาข้อมูล นอกจากนี้ ได้ขยายโครงข่ายต่อยอดจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 

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

“โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” และมีนโยบายเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ  

(Open Access) ให้ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมท่ีได้รบัใบอนุญาตจากส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิสามารถเชือ่มต่อโครงข่ายให้บรกิารกบัประชาชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

เพื่อลดต้นทุนในการวางโครงข่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดอัตราค่าใช้บริการให้กับประชาชนได้  

ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท�าสัญญาและเปิดให้บริการประชาชนแล้ว จ�านวน ๔ ราย โดยมีประชาชน

ใช้บริการแล้ว จ�านวน ๒๕๖,๗๔๖ คน 

   นอกจากนี้ ได้มีการน�าโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายเน็ตอาสา

ประชารฐั เพือ่ท�าหน้าทีร่ายงานข้อมลูข่าวสาร แจ้งเหต ุตดิต่อประสานงานระหว่างชาวบ้านในหมูบ้่านกบัหน่วยงานรฐั 

และพฒันาแอปพลเิคชนัเครอืข่ายเนต็อาสาประชารฐัเพือ่เป็นสือ่กลางในการตดิต่อข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  และในปี ๒๕๖๓ 

ได้สร้างอาสาสมัครดิจิทัลเพื่อเป็นตัวแทนในการท�าหน้าท่ีช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน ์

จากดิจิทัลแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะจัดให้มีอาสาสมัครดิจิทัลประจ�าหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
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	 	 ๗.๑.๒	 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น	ASEAN	Digital	Hub		

เพือ่ยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศไทยให้มโีครงข่ายเชือ่มต่อระหว่างประเทศท่ีมเีสถยีรภาพ มคีวามหลากหลาย 

และมีความจุเพียงพอ รองรับความต้องการของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสามารถ

รองรบัความต้องการใช้งานทีเ่พ่ิมสูงขึน้อย่างก้าวกระโดดในแต่ละปี โดยเฉพาะธรุกิจ e-Commerce ธรุกิจการท่องเท่ียว 

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

นอกจากนี ้ยงัสอดรบักบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และโครงการเขตส่งเสรมิ 

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ซ่ึงจะเป็น

ศนูย์กลางของธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เช่น 5G AI Cloud IoTs 

Smart City และ Big Data ด้วย โดยประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค 

จะสามารถเชื่อมโยงหากันได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร  

การเดินทาง การขนส่ง การผลิต การค้า และการลงทุน เพื่อให้เป็นไป 

ตามเป้าหมายการเป็นระเบียงเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได ้

จากการด�าเนินโครงการจะท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งาน 

ที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยยังมีสภาพแวดล้อม 

และอัตราค่าบริการที่สามารถแข่งขันกับประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ได้โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

	 	 	 (๑)	 จัดหาอุปกรณ์ เ พ่ิมความจุ โครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างชายแดนประเทศไทย 

กับราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

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

เพื่อเพิ่มความจุโครงข่าย ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

	 	 	 (๒)	 ขยายความจโุครงข่ายเคเบลิใต้น�า้ระหว่างประเทศของระบบท่ีมอียู ่๑,๗๗๐ Gbps แล้วเสร็จ 

ส่งผลให้ราคาค่าบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG)  

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

ปรับลดลงร้อยละ ๓๐ ซึ่งการปรับลดอัตราค่าบริการท�าให้มีการใช้งานบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 

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

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

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

เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อ (Hub) ในการให้บริการแล้ว 

   (๓) ร่วมก่อสร้างเคเบิลใต้น�้าระบบใหม่เช่ือมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสิทธิการใช้งานวงจรเคเบิลใต้น�้าระหว่างประเทศระบบใหม ่

ทีเ่ชือ่มต่อประเทศไทยกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก รองรบัการใช้งานรวมแล้ว ๒๗ Tbps เส้นทางละ ๙ Tbps 

ได้แก่ ๑) ประเทศไทยไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ๒) ประเทศไทยไปยัง 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ๓) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศญ่ีปุ่น โดยขณะนี้

อยู่ระหว่างส�ารวจเส้นทางใต้น�้าทางด้านใต้ของระบบเคเบ้ิลใต้น�้า โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถทดสอบ 

ระบบเคเบิ้ลใต้น�้า และส่งมอบสิทธิการใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๕ 



133รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๗.๑.๓	 จดัให้มบีรกิารอนิเทอร์เนต็ ณ	แหล่งเรยีนรู	้

ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอาชพี สร้างธรุกิจ และเพิม่รายได้ในชมุชน 

ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งยังเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม

ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตแล้วจ�านวนไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๖ แห่ง โดยมีจ�านวน 

ผู้ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๒,๓๒๔,๙๖๕ ราย

  ๗.๑.๔ ส่งเสริม	 สนับสนุน	 หรือให้ความช่วยเหลือการด�าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ	

และสังคม รวมทั้งขับเคลื่อนเทคโนโลยี	 5G	ของประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล

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

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

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

ในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย

  ๗.๑.๕ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ประกอบด้วย 

   (๑) จัดท�านโยบาย เรื่อง แนวทางด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม 

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

ตามท่ีประเทศไทยได้จองสิทธิการใช้คลื่นความถ่ีและต�าแหน่งวงโคจรกับ ITU 21 Filing 7 และได้ด�าเนินการ 

ตามแผนการบริหารสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที ่๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

เพื่อเป็นแนวทางการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ของประเทศไทย ตลอดจนการพิจารณาอนุญาตก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม ซึง่เป็นครัง้แรกทีป่ระเทศไทยจะเปิดตลาดเสรดีาวเทยีม โดยเปลีย่นจากระบบสมัปทาน

มาสู่ระบบใบอนุญาต ส่งผลให้กิจการดาวเทียมมีการด�าเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้รับบริการจากเทคโนโลยใีหม่ของดาวเทยีม โดยมีผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั เช่น การอนญุาตให้ใช้สทิธใินการเข้าใช้ 

วงโคจรดาวเทยีมประเภทวงโคจรไม่ประจ�าท่ี จ�านวน ๕ ข่ายงานดาวเทียม ซ่ึงเป็นครัง้แรกของประเทศไทยท่ีมกีารอนญุาต 

ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมโดยระบบการอนุญาต

   (๒) จัดท�านโยบายการพิจารณาอนุญาต

ให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ (Landing Rights)		

โดยก�าหนดเง่ือนไขทีส่�าคัญต่าง ๆ  เช่น เงือ่นไขการเข้าสูต่ลาดระดบัรฐั 

และเงือ่นไขในระดบัผูป้ระกอบการ (Firm Level) และคณะรฐัมนตรไีด้มีมติ 

เมือ่วนัที ่๙ กรกฎาคม ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ๒๒ มถินุายน ๒๕๖๔ 

เห็นชอบแล้ว ส่งผลให้การด�าเนินการดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน 

และเหมาะสมส�าหรับก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตฯ  

เกดิการแข่งขันเสรีเป็นธรรม สร้างบรรยากาศการลงทนุ และเพิม่ทางเลือก 

ให ้ผู ้บริโภค รวมทั้งเป ็นการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานดิจิทัล 

ด้านดาวเทียมสื่อสารและกิจการโทรคมนาคม 

ให้บริการอินเทอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้ชุมชนแล้ว

๘,๒๔๖ แห่ง
มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการกว่า 

๒ ล้านราย
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   (๓) ก�าหนดแผนการบรหิารจดัการทรัพย์สนิภายหลงัสิน้สดุสญัญาด�าเนนิกิจการดาวเทยีมสือ่สาร 

ภายในประเทศ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติและคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ได้เหน็ชอบให้ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารจดัการทรัพย์สนิของโครงการดาวเทียมสือ่สาร 

ภายในประเทศภายหลังสิ้นสุดสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศไปจนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรม

ของดาวเทียม (สัญญาด�าเนินการฯ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) และให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคมด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมและบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญามอบสิทธิบริหารจัดการดาวเทียม

เรียบร้อยแล้ว 

  ๗.๑.๖	 ส�ารวจข้อมลูสถานภาพการรูเ้ท่าทนัส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย	(Media	Information	

Literacy:	 MIL)	 เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาสมรรถนะดิจิทัลของประชาชนทั้งในมิติของเพศ ช่วงอายุ  

และสถานภาพความพกิาร การศกึษา และเศรษฐกจิ โดยประเมนิสถานภาพการเข้าใจดิจทิลัของกลุม่ตวัอย่างทัว่ประเทศ 

จ�านวน ๓๗,๗๗๖ คน คะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะดิจิทัลทั้ง ๙ ด้าน 

คอื “๖๘.๖” จดัอยูใ่นระดบั “ด”ี สามารถประเมนิได้ว่าประชาชนไทย 

มคีวามรู ้ทกัษะ ความเข้าใจ และสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างานได้อย่างเหมาะสม 

อย่างไรกต็าม ยงัต้องเร่งพฒันาสมรรถนะดจิทิลัต่าง ๆ  ให้มพีฒันาการ 

เพ่ิมสูงขึ้นจากระดับ “พื้นฐาน” เป็นระดับ “ดี” จนถึงระดับ 

“ดีมาก” เพื่อให้พลเมืองไทยมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลชั้นแนวหน้า 

	 ๗.๒	 การพัฒนาการอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า	 การน�าเข้าส่งออก	 และโลจิสติกส์	

ในรูปแบบดิจิทัล

	 	 ๗.๒.๑	 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม		

โดยให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส ์เพื่อการลดต้นทุน 

และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัส่งเสรมิการประยุกต์แก่ผูป้ระกอบการ โดยได้พัฒนาเกีย่วกบัการบรหิารโลจสิติกส์ 

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

  ๗.๒.๒	 ผลกัดนัการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครฐัเพือ่ให้บรกิารแบบ	Business	to	Government	

(B2G)	ผ่านระบบการบรกิารเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครฐัและภาคธรุกจิ	(National	Single	Window:	NSW) 

โดยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW Single Form ให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองกับผู้ประกอบการ 

น�าเข้า/ส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงระบบ 

NSW Single Form ให้รองรบัการยืน่เอกสารเพิม่เตมิประกอบการยืน่ 

ใบอนุญาต/ใบรับรองเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 

ที่ต ้องยื่นค�าขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐ 

หลายหน่วยงาน ซึง่จะช่วยลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด�าเนนิการ 

ของผู้ประกอบการ ทัง้นี ้มกีารด�าเนนิการในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์

ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form เช่น ๑) การพัฒนาระบบ

คนไทย
มีความสามารถในการ

ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อยู่ ในระดับดี

พัฒนา NSW Single Form
ให้รองรับการเชื่อมโยง

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/

ใบรับรองกับผู้ประกอบการน�าเข้า/ส่งออก
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ค�าขอหนังสือรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ซ่ึงได้เปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  

๑๕ กนัยายน ๒๕๖๓ ๒) การพฒันาระบบการขอใบแจ้งการน�าเข้า/ส่งออกสินค้าเคม ีวตัถุอนัตรายด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ 

ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form และได้เปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  

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

  ๗.๒.๓	 เพิม่ประสทิธภิาพการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ด้วยระบบ	Bill	Payment	เพือ่ให้ระบบ

การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นการเพิ่มช่องทางการช�าระเงิน 

ที่สะดวกและมีต้นทุนต�่าให้กับประชาชน โดยรับช�าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น และ/หรือเงินประกัน 

ผ่านระบบ e-Payment ด้วยวิธีตัดบัญชีผู้ประกอบการ และได้พัฒนาระบบการรับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับช�าระ (Bill Payment) เพื่อเพิ่มช่องทางการรับช�าระเงิน 

ให้รองรับผู้ประกอบการและประชาชนทุกกลุ่ม

	 ๗.๓	 การส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสผู้ประกอบการรายย่อย	

ทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด

	 	 ๗.๓.๑	 ส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ	

e-Commerce	 เพื่อให้ผู ้ผลิตสินค้าชุมชนซึ่งเป็นผู ้ประกอบการ 

ระดับเศรษฐกิจฐานรากมีช่องทางจ�าหน่ายสินค้าเพิ่มข้ึนผ่านระบบ 

ออนไลน์ โดยน�าสินค ้าและบริการของชุมชนมาซื้อขายผ่าน  

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

หรือที่ท�าการไปรษณีย์ที่ให้บริการแบบครบวงจร พร้อมทั้งมีระบบ 

การขนส่งที่ครอบคลุมทั่ วประเทศ ป ัจจุ บันมี ผู ้ประกอบการ 

ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จ�านวน ๒,๙๙๗ ร้านค้า ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชน

มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ�าหน่ายสินค้าชุมชน ทั้งนี้ มีการซื้อขาย 

ผ่านระบบออนไลน์ ประมาณ ๑๘๕.๖๒ ล้านบาท ระหว่างวันที่  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  ๗.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	and	

Medium	Enterprises:	SMEs) ปรับเปลี่ยนธุรกิจการซื้อขายในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ดังนี้

   (๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงและประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มช่องทางการขายสินค้า 

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

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

POS) และระบบบริการ (Service) เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย 

สร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ  

และรองรับการแข่งขันรูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายสร้างการรับรู้ 

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัให้กบัธรุกจิ SMEs ผูป้ระกอบการ 

รายย่อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ราย  

ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี 

และลพบุรี และพร้อมวางแผนต่อยอดสู่ปริมณฑลอีก ๔ จังหวัด  

คือ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

มีเป้าหมายในการ
สร้างการรับรู้และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้แก่ธุรกิจ SMEs และ

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

กิจกรรม
จ�านวน	(ราย)

ปี	๒๕๖๓ ปี	๒๕๖๔

ส่งเสริมการท�าธุรกิจออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ๕,๑๗๐ ๑,๙๗๒

ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ๑,๘๓๙ ๒,๓๕๓

ผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพด้วย Digital Marketing รวม ๗,๐๐๙ ๔,๓๒๕

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

ผู้เข้าร่วมทดสอบ
สมรรถนะด้าน

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

๘.	 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีการวจิยัและพฒันา	และนวตักรรม

	 ๘.๑	 การพฒันาสภาพแวดล้อมและระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อการส่งเสริมวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีการวจิยัและพฒันา	

และนวตักรรม 

  ๘.๑.๑ บรหิารจัดการพืน้ทีใ่ห้เอือ้ต่อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	ได้แก่

   (๑) ด�าเนนิโครงการพัฒนาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิ

พิเศษภาคตะวนัออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor	 of	Innovation:	 EECi)  

เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยขยายผลและเป็นแหล่งปรับแปลงเทคโนโลยีขั้นสูง 

จากต่างประเทศให้เข้ากบับรบิทของประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีน ประกอบด้วย 

๔ เมืองนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ดังนี้  

๑) เมืองนวตักรรมชีวภาพ	 (EECi	BIOPOLIS)	๒)	 เมอืงนวตักรรมระบบอตัโนมตัิ	

หุน่ยนต์	และอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ	(EECi	ARIPOLIS)	๓)	เมอืงนวตักรรมอาหาร	

(FOOD	 INNOPOLIS)	 และ ๔)	 เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ	 (SPACE		

INNOPOLIS)	 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญ่ในพ้ืนที ่

วังจันทร์วลัเลย์ จงัหวดัระยอง มคีวามคบืหน้าร้อยละ ๘๘ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

ประมาณปลายปี ๒๕๖๕ 

   (๒) ด�าเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innopolis)	 จัดตั้งข้ึนในอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่เป็นการด�าเนินงานทีช่่วยตอบโจทย์ให้กบัภาคเอกชนด้านนวัตกรรมอาหาร 

และการเร่งให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านอาหารให้มากขึ้น ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub)  

นวตักรรมอาหารโลกได้อย่างแท้จริง โดยปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการทีไ่ด้รับการเสรมิสร้างความสามารถในการด�าเนนิธุรกจิ

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

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

ให้แก่ผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มบริการของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Service Platform)  

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

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง โดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริม 

และรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนา ได้แก่ ๑) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ด�าเนินการส่งเสริม 

ให้เกดินวตักรรมสนับสนุนการท�าวจัิยและพฒันาในภาคเอกชน และ ๒) อาคารอ�านวยการอทุยานวทิยาศาสตร์ภมูภิาค  

จ�านวน ๓ แห่ง ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา เพือ่เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้กลไก 

การให้บริการสร้างส่งเสริมและสนบัสนนุบรกิารเพือ่สร้างนวตักรรมแบบครบวงจร และ ๓) สถานวีจัิยสิง่แวดล้อมสะแกราช 

เพื่อเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserves) ของโลกและเป็นสถานที่ส�าหรับการวิจัย 

และถ่ายทอดองค์ความรูท้างด้านสิง่แวดล้อมและนเิวศวทิยาป่าเขตร้อน

   (๔) จัดสร้างศนูย์การเรยีนรูว้วิฒันาการในการใช้ประโยชน์พันธุพื์ชและความหลากหลาย

ทางชวีภาพ เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูท้างด้านพฤกษศาสตร์ ด้านการเกษตรศาสตร์ กฏีวิทยา การอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 

และความสัมพันธ์ของแมลงกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งจะเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดง

ความหลากหลายทางชวีภาพด้านพชืทีถ่กูต้องตามหลกัวชิาการสากล รวมท้ังเป็นศูนย์การเรยีนรูเ้ก่ียวกบัการอนรุกัษ์

พนัธกุรรมพชื การวจิยัต่อยอดบนองค์ความรูข้องเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy) เพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื 

โดยปัจจบุนัได้จดัค่ายวทิยาศาสตร์เพือ่การอนรุกัษ์ทรพัยากรชวีภาพ รวมถงึจดัแสดงพรรณพชื แมลง และการใช้ประโยชน์ 

จากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวจัิย ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและบรกิาร โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน ๓,๕๕๒ คน 

  ๘.๑.๒	 สร้างพืน้ฐานแห่งการพฒันา ได้แก่

   (๑) ส่งเสรมิโครงสร้างพืน้ฐานด้านคณุภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการให้ค�าปรกึษา 

และบริการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยจนถึงกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยปัจจุบันได้ให้บรกิารวเิคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล 

แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ�านวน ๒๒,๑๔๐ รายการ เช่น พัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐาน 

สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาความสามารถในการสอบเทียบเครื่องชั่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตและจ�าหน่าย  

และพัฒนาระบบสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัการไหลของของเหลว (น�า้มนั) แบบปรมิาตร

   (๒) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านแสงซนิโครตรอน โดยการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

เครือ่งก�าเนดิแสงซนิโครตรอนอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้แสงซนิโครตรอนทีผ่ลติได้มคีวามเสถยีรและมีพลงังานมคีณุภาพ 

อย่างเตม็ประสิทธภิาพ และรองรบัการให้บรกิารของภาคการผลติและสงัคม โดยปัจจบุนัได้ให้บรกิารงานทางวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ๓๕๑ รายการ เช่น การบริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร 

และการเกษตร และบริการวเิคราะห์ ทดสอบผลติภณัฑ์ทางด้านอปุโภค รวมทัง้ออกแบบและสร้างเครือ่งเคลอืบกระจก 

ส�าหรับโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกจากความร่วมมือ

ของ ๑๕๐ องค์กร จาก ๒๕ ประเทศ ในการสร้างหมู่กล้องโทรทรรศน์กว่า ๑๐๐ ตัว ที่ราชอาณาจักรสเปน

และสาธารณรัฐชิลี นอกจากนี้ ได้ประยุกต์การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อรับมือ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) เช่น การวจิยัและพฒันาหน้ากากผ้าไหมเพือ่ทดแทน

หน้ากากทางการแพทย์ การพัฒนาชุดทดสอบการซึมผ่านของอนุภาคส�าหรับหน้ากากของบุคลากรทางการแพทย์  

การพัฒนาอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล (Personal Protective Equipment: PPE) รวมถึงการวจิยัและพฒันาห้องแยกโรค 

ความดนัลบส�าหรบัโรงพยาบาลสนาม และได้มอบให้กบัโรงพยาบาลต่าง ๆ เพือ่ใช้ประโยชน์
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   (๓) ส่งเสรมิโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (National S&T 

Infrastructure: NSTI)	เป็นการพฒันาและบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ทีส่�าคัญของประเทศ ประกอบด้วย ธนาคารทรพัยากรชีวภาพแห่งชาต ิศนูย์โอมกิส์แห่งชาติ ศูนย์ทรพัยากรคอมพิวเตอร์

เพือ่การค�านวณขัน้สงู สถาบนัเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื และศนูย์เทคโนโลยไีมโครอเิลก็ทรอนกิส์ 

โดยจะให้บริการทางด้านเทคนิควิชาการที่มีมาตรฐานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการท�างาน 

ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่สร้างงานวจิยัทีมี่คณุค่าต่อประเทศ เช่น การพฒันาชดุตรวจ 

ไฮบริดชัวร์ (HybridSure) ส�าหรับตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้อย่างแม่นย�ามากกว่าร้อยละ ๙๙  

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

เป็นข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึท�าให้สามารถตดิตามจดุแพร่กระจายเชือ้ได้ทนัสถานการณ์

  ๘.๑.๓	 พฒันาบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 

   (๑) ด�าเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	

ระยะที่	 ๓	 ระยะที่	 ๓+	 และระยะที่	 ๔	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง  

๖ สาขาวิชาหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีโลหะวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

และคอมพิวเตอร์ วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน นาโนเทคโนโลย ีและสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ตลอดจนได้ปรับแนวทางการจัดสรรทุนโดยเน้นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

ในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม โดยเพิม่สาขาใหม่ทีส่�าคญัเพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต ทัง้นี ้การด�าเนนิโครงการ

ตัง้แต่ระยะที ่๑ ถงึระยะที ่๔ มผีูท้ีไ่ด้รบัจดัสรรทนุรวมทัง้สิน้ ๕,๑๙๓ คน 

มีผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว จ�านวน ๓,๖๗๘ คน โดยนักเรียนทุน 

ทางด้านวทิยาศาสตร์ทีส่�าเรจ็การศกึษาได้ท�าประโยชน์ให้กบัหน่วยงาน 

และประเทศทัง้ในด้านการเกษตร อตุสาหกรรม การแพทย์ พลงังาน 

ความมั่นคง การขนส่งจราจร ภัยพิบัติ และการศึกษา รวมทั้ง 

การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย โดยมีผลท่ีได้รับจากนักเรียนทุน 

ที่ส�าเร็จการศึกษา ได้แก่ โครงการวิจัยและผลงานวิจัย/วิชาการ 

ประมาณ ๗,๗๐๐ รายการ ผลงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

โดยได ้ รับรางวัลระดับชาติทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  

และมีการ เสนอผลงานเพื่ อขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

กว่า ๑๘๐ รายการ

   (๒) สร้างก�าลงัคนแนวใหม่ภายใต้โครงการยกระดบัภาคอตุสาหกรรม ด้วยการบรหิารจดัการ 

นวัตกรรมองค์กรแบบทัว่ถงึ หรอื TIME (Total Innovation Management Enterprise) เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาส 

ให้นักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ได้เข้าเรียนและฝึกทักษะ 

ในสถานประกอบการ ซึง่จะเป็นส่วนช่วยบ่มเพาะให้นกัศกึษาก้าวสูก่ารเป็นบคุลากรทกัษะสงูท่ีจะช่วยขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม 

ระดับประเทศ เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสถานศึกษา 

จะมหีลกัสูตรการเรียนการสอนทีเ่หมาะกบัอตุสาหกรรมแต่ละประเภท และเกดิการพฒันาก�าลังคนตามความต้องการ

ของภาคอตุสาหกรรม ปัจจุบนัมนีกัศึกษาเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน ๖๔๗ คน

นักเรียนทุนรัฐบาล
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�าเร็จการศึกษาแล้ว 
๓,๖๗๘ คน

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

ระดบัอาชวีศกึษา ซึง่เบือ้งต้นได้ประสานงานเครอืข่ายอาชวีะในพืน้ที ่EEC จ�านวน ๑๖ วทิยาลยั และจดัประชมุหารอื

ร่วมกบัสถานประกอบการในโครงการและวทิยาลยักลุม่เป้าหมายเพือ่หาแนวทางการด�าเนนิงานร่วมกนั รวมทัง้มุง่เน้น 

การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นท่ี EECi ซ่ึงได้คัดเลือกโรงเรียนท่ีจะเข้าร่วม 

การอบรมและจดทะเบียนหลักสูตร จ�านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ 

ค�านวณด้วยบอร์ด KidBright ๒) หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย)  

ด้วยบอร์ด KidBright และ ๓) หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม KidBright AI 

   (๔) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เพื่อมุ ่งเสริมศักยภาพของผู้ใช้บริการและสร้างกลุ่มผู ้ใช้บริการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้จัดกิจกรรม  

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

รายใหม่และผู ้ประกอบการด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับ 

ความสามารถทางการแข่งขัน จ�านวน ๒๒ คน มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริม 

ความรู ้ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง จ�านวน ๔๔๔ คน และมผีูเ้ข้ารบัการถ่ายทอดความรู้ 

และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

จ�านวน ๑๗๑ คน 

   (๕) ยกระดับฝีมือแรงงานของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การพัฒนา

ทกัษะฝีมือแรงงาน เพือ่รองรบัการท�างานร่วมกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพผ่านรปูแบบการจดัอบรม

เชิงปฏิบัติการ เช่น พัฒนาทักษะด้านมาตรวิทยามิติส�าหรับครูช่างอุตสาหกรรมให้กับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  

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

ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิตและการทวนสอบผลการสอบเทียบ เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๔ ให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๑๔๐ คน 

  ๘.๑.๔ ส่งเสริมการยกระดับและต่อยอดทางเทคโนโลยี

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

และต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ สร้างความเข้มแข็ง 

ทางด้านเทคโนโลยอีวกาศผ่านศนูย์วจิยัและพฒันาดาวเทยีม รวมถงึการวจัิยและพฒันานวตักรรมร่วมกบัภาคเอกชน

และภาคอตุสาหกรรมของประเทศ เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพิม่ในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศด้านเศรษฐกจิ

อวกาศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวมใน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร 

และความมั่นคงอาหาร ด้านการบริหารจัดการน�้าแบบองค์รวม ด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และระบบนเิวศ ด้านความปลอดภยัทางสงัคมและความมัน่คงของชาต ิและด้านจดัการการเมอืง โดยการด�าเนนิงาน 

ของระบบ THEOS-2 แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ  คือ การพัฒนาแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม  

และการสร้างดาวเทยีม ประกอบด้วย ดาวเทยีมหลกั ๑ ดวง และดาวเทียมเลก็ ๑ ดวง โดยปัจจุบันการพฒันาดาวเทียมหลกั 

ได้ผ่านการทดสอบในส่วนของการสั่น (Vibration) เรียบร้อยแล้ว โดยผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้ออกแบบไว้  

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

โดยเครือ่งก�าเนิดแสงซนิโครตรอนระดับพลงังาน 3 GeV เป็นเครือ่งก�าเนดิแสงทีม่พีลงังานแสงสงูขึน้กว่าเครือ่งปัจจบุนั 

๒.๕ เท่า มคีวามเข้มแสงสงูขึน้มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ เท่า ซึง่จะส่งผลให้มนีกัวิจยัเข้ามาใช้ประโยชน์แสงซนิโครตรอน 

ได้มากถงึ ๑,๓๐๐ โครงการต่อปี โดยการด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้ออกแบบรายละเอยีดเชงิวศิวกรรมของเครือ่งเร่งอนภุาค 

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

เครือ่งก�าเนิดแสงซินโครตรอนและอาคารปฏบิตักิารโดยรอบ ซึง่ได้ลงนามในสญัญาเรยีบร้อยแล้ว ๒) การพฒันาต้นแบบ 

อุปกรณ์ส�าหรับสร้างเครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถ 

ถ่ายทอดสูภ่าคอตุสาหกรรมได้ภายในปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ และ ๓) การสร้างความร่วมมอืระหว่างภาคอตุสาหกรรมไทย 

โดยเป้าหมายปี ๒๕๖๔ คาดว่าสามารถสร้างความร่วมมือได้ไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท

   (๓) จัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย  ์

และการฉายรงัสใีนอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ สามารถลดการพึง่พาการน�าเข้าสารจากต่างประเทศ ท�าให้ค่ายามีราคาลดลง 

เป็นการเพิม่โอกาสให้คนไทยเข้าถงึการรกัษาได้มากขึน้และยงัเป็นการสนบัสนนุความก้าวหน้าทางการแพทย์ของไทย

ให้ก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในภมูภิาคอาเซียน นอกจากนี ้ยงัสามารถใช้ล�าอนุภาคพลังงาน

สูงจากเครื่องไซโคลตรอนในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง (Power Electronic) ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

จากพลงังานทดแทนได้ สามารถผลติไอโซโทปรงัสสี�าหรบัเทคนคิสารตดิตามทางชวีภาพ การศกึษาวจิยัทางการแพทย์ 

การศึกษาวิจัยทางด้านการเกษตรและปรับปรุงขยายพันธุ์พืช และสนับสนุนงานวิจัยด้านฟิสิกส์ โดยปัจจุบัน 

มีความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารร้อยละ ๗๗ 
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   (๔) ยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ด้วยเทคโนโลยมีาตรวทิยา 

เพ่ือส่งเสริมให้เกดิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีพ่ฒันาในประเทศ ยกระดบัผลติภาพการผลติ สนบัสนนุ

การสร้างผลติภณัฑ์ท่ีเพิม่มลูค่าสงูและการผลติในรปูแบบใหม่ท่ีสร้างมูลค่าในเชิงพาณชิย์ รวมท้ังส่งเสรมิผูป้ระกอบการ

ให้มศีกัยภาพสามารถแข่งขนัในระดับสากล โดยปัจจุบนัได้ด�าเนนิการ ดงันี้

    (๔.๑) พัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่จ�าเป็นของประเทศ 

ด้วยมาตรฐานการวัดและสอบเทียบเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อ ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบประเภท 

ทีใ่ช้วิธีการวัดแรงทีแ่กนยางล้อและการวดัแรงบดิทีแ่กนของถนน 

    (๔.๒) พัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่จ�าเป็นของประเทศ 

ด้วยมาตรฐานความสะท้อนเชิงสเปกตรัมของทรงกลมรวมแสงแบบออนไซต์ เพื่อใช้วัดความสะท้อนของแสง 

เชิงสเปกตรัมของผิวภายในทรงกลมรวมแสงส�าหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดหลอดไฟของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  

ทดสอบ สอบเทยีบต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

    (๔.๓) เสริมสร้างความเข้มแขง็ของผูป้ระกอบการ ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

โดยการเพ่ิมศกัยภาพให้กบัผูผ้ลติช้ินส่วนยานยนต์ตามแนวโน้มเทคโนโลยยีานยนต์ในอนาคต โดยมสีถานประกอบการ

ทีเ่ข้าร่วมโครงการกบัสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ จ�านวน ๔ ราย 

   (๕) ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ เพือ่สนับสนนุการพฒันาผูป้ระกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาให้มีขีดความสามารถการแข่งขันส�าหรับ 

ตลาดในประเทศ รวมทัง้สร้างความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล โดยมผีูป้ระกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการ 

เพ่ือรับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน จ�านวน ๑๒ ราย 

	 ๘.๒	 การสร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		

มีผลการด�าเนินงานส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๘.๒.๑ จดัท�าระบบข้อมลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(National Research and Innovation 

Information System: NRIIS) เป็นการสร้างฐานข้อมลูงานวจิยัของประเทศทัง้หมดให้มเีอกภาพทีม่คีวามปลอดภยั

และสิทธิการเข้าถงึระบบอย่างถกูต้อง ลดความซ�า้ซ้อนของระบบบรหิารจดัการงานวิจยัของประเทศและความซ�า้ซ้อน 

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

จากฐานข้อมูลนักวิจัยมาใส่ในแบบฟอร์มรวมทั้งสามารถติดตามสถานะของโครงการวิจัยได้ ผู้บริหารงานวิจัย	

สามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนหรือโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา 

ให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศจะมีข้อมูลภาพรวมงบประมาณ 

และงานวจิยัของประเทศเพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจดัการและพฒันาการวจิยัของประเทศต่อไป ซ่ึงปัจจบัุนอยูร่ะหว่าง

พัฒนาระบบงานวจัิยและงบวจิยัด้านวทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรมของประเทศ มคีวามคบืหน้าร้อยละ ๕๐ 

  ๘.๒.๒ พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ๑) การรายงาน 

การวเิคราะห์ข้อมลูทีส่ะท้อนขดีความสามารถในการแข่งขนัด้าน อววน. ต่อสาธารณชน และ ๒) พฒันาศูนย์ข้อมลู  

โดยเป็นการพฒันาเกณฑ์การประเมนิความสามารถด้าน อววน. ของผูป้ระกอบการไทยเพือ่จดัท�าแบบส�ารวจประเมนิ 

ขีดความสามารถนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย ส�าหรับงานเผยแพร่ดัชนีช้ีวัดท่ีส�าคัญ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

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

วเิคราะห์และน�าเสนอแผนภาพข้อมลูโดยจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ความสามารถด้าน อววน. ของผูป้ระกอบการไทย 

พร้อมทัง้พฒันาเวบ็ไซต์ข้อมลู อววน. เพือ่จดัท�าแผนภาพแสดงข้อมลูทีส่�าคญัในการตดิตามงานนโยบายและสามารถ

เชือ่มโยงข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ 

  ๘.๒.๓ พฒันาระบบภมูสิารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ เป็นการพฒันาโครงสร้าง

เส้นทางบินและติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดความแม่นย�าในการน�าร่องและน�าร่อน 

ของอากาศยาน ส่งเสริมความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางทางอากาศ โดยใช้จุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ก�าหนด 

จากเทคโนโลยดีาวเทยีมทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่โลก	 เพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารควบคมุจราจรทางอากาศ 

และตอบโจทย์ของประเทศไทยในการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบนิของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

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

ในส่วนของการจัดท�ามาตรฐานการควบคมุคณุภาพการจัดท�าและให้บรกิารข้อมูลภมูสิารสนเทศการบินตามข้อก�าหนด 

ICAOการพฒันาต้นแบบระบบแพลตฟอร์มเพือ่วเิคราะห์ระบบการคมนาคมทางอากาศแบบองค์รวม และการทดสอบ 

การจัดท�าข้อมลูภมูสิารสนเทศเชงิเลขส�าหรับการจราจรทางอากาศ 

 ๘.๓	 การเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่	

ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ มผีลการด�าเนนิงานส�าคญั ดงันี้

  ๘.๓.๑	 สร้างมาตรฐานการวจิยั โดยส่งเสรมิสนบัสนนุหน่วยงานให้สามารถน�ามาตรฐานและจริยธรรม

การวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันมี ๑๘ หน่วยงานท่ีได้ร่วมด�าเนินการจัดท�ากฎหมาย  

มาตรฐานการวจัิย แนวทางปฏบิตั ิ และคูม่อืฉบบัต่าง ๆ เพือ่สนบัสนนุการรบัรองมาตรฐานการวจิยั ทัง้นี ้ ได้จดัท�า 

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

(มาตรา ๓๓ วรรค ๓) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การวิจัยและข้อก�าหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหา 

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

และส่งเสริมการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์และรับรองมาตรฐานสถานที่ 

ด�าเนินการต่อสตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
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  ๘.๓.๒	 จัดตั้งหน่วยบริการ ได้แก่

   (๑) จดัตัง้ศนูย์กลางการวิจัยและพัฒนานวตักรรมด้านเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

เพ่ือบริการทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ โดยการจัดให้มีศูนย์ทดสอบ Aerospace  

ที่ให้บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์แก่บริษัท Aerospace ท่ีลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ 

และระบบคุณภาพมาตรฐานส�าหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

   (๒) บริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง  

เป็นการเสริมประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางและความปลอดภัยในการเดินรถไฟ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและสากล ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 

ด้านการทดสอบวิเคราะห์ด้านระบบราง สนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนในประเทศเพื่อทดแทนการน�าเข้า ตลอดจนวิจัย

พัฒนาแก้โจทย์ปัญหาด้านระบบรางของประเทศสูก่ารสร้างความยัง่ยนืในการขนส่งระบบราง ซึง่ปัจจบุนัได้ให้บรกิาร

ทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พร้อมให้บริการทดสอบรับรอง จ�านวน ๓ รายการ 

	 ๘.๔	 การสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน	 ห้องปฏิบัติการต้นแบบท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร	์

เทคโนโลยี	วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน�้า	มีผลการด�าเนินงานส�าคัญ ดังนี้

  ๘.๔.๑	 พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมรองรับการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

ด้วยระบบมาตรวทิยาเพือ่คุ้มครองผูบ้รโิภคและสนบัสนนุการส่งออก เช่น ต้นแบบเครือ่งวดัความช้ืนของเมลด็พนัธุพ์ชื  

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นในพ้ืนที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ ์พืช และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความรู ้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรกร ชุมชน ผ่านการฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการ ให้ค�าปรึกษา วิเคราะห์ทดสอบ สนับสนุนและบริการฐานข้อมูล 

  ๘.๔.๒ พฒันาโรงงานต้นแบบไบโอรไีฟเนอร	ี(Biorefinery	Pilot	Plant)	เพือ่ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ 

จากผลผลติและความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย ปัจจบุนัมคีวามก้าวหน้าในการด�าเนนิการร้อยละ ๑๗.๕ 

และอยูร่ะหว่างจดัหาระบบครภุณัฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรไีฟเนอรแีละตดิตัง้ในโรงงานต้นแบบฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็

และพร้อมเปิดด�าเนินการได้เต็มรูปแบบในช่วงปี ๒๕๖๖

  ๘.๔.๓ จัดตั้ งศูนย ์นวัตกรรมการผลิตย่ังยืน		

(Sustainable	 Manufacturing	 Center:	 SMC) เพื่อเป็น

ศนูย์กลางนวัตกรรมด้านระบบอตัโนมติั หุน่ยนต์ และระบบอจัฉรยิะ

ในอุตสาหกรรม เพือ่สนบัสนนุเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green 

Economy) ปัจจุบนัมคีวามคบืหน้าการด�าเนนิงานคดิเป็นร้อยละ ๓ 

โดยอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

ส�าหรับการด�าเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อม

ด้านบุคลากรและโครงสร้างการด�าเนินงาน เพื่อเป็นศูนย์สาธิต 

ด้านอตุสาหกรรมอจัฉริยะ พฒันาแพลตฟอร์มทีผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมการผลติ ผูพ้ฒันาระบบ (System Integrator: SI) 

นวตักร นักวจิยั ตลอดจนนกัศกึษาในสาขาทีเ่กีย่วข้องสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัเตรียมไว้  

ทัง้ในรูปแบบการสาธติ การเรยีนรู ้และการทดลองปฏบิติัจรงิ

จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
การผลิตยั่งยืน 

เพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม
ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ 

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

  ๘.๔.๔ ก�ากับดูแลและตรวจก�ากับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน รวมท้ังพัฒนาส่งเสริม 

ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล	 โดยก�าหนดมาตรฐาน จัดท�าคู่มือวิธีการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม  

รบัรองเครือ่งมอืวเิคราะห์ทดสอบด้านมลพษิ ตรวจก�ากบั และขึน้ทะเบยีนห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์เอกชน รวมทัง้สิน้ 

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

รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนบุคลากรเป็นผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จ�านวน ๗๑๔ คน และข้ึนทะเบียน 

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

  ๘.๔.๕	 จัดตั้ งศูนย ์ทดสอบยานยนต 	์

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

ณ เขตสวนป่าลาดกระทงิ ต�าบลลาดกระทงิ อ�าเภอสนามชยัเขต 

จังหวัดฉะเชิ ง เทรา เพื่ อให ้บริการทดสอบยางล ้อ 

ตามมาตรฐาน UN R117 (มอก. ๒๗๒๑-๒๕๖๐ เสียงจาก 

ยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก  

และการต ้านทานการหมุน) ซึ่งอยู ่ระหว่างก่อสร ้าง 

สนามทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ๔ สนาม ได้แก่  

สนามทดสอบระบบเบรกมอื สนามทดสอบการยดึเกาะถนน

ขณะเข้าโค้ง สนามทดสอบระบบเบรก และสนามทดสอบพลวตั

๙.	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	

	 ๙.๑	 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	

	 	 ๙.๑.๑	 พฒันาความสามารถในการแข่งขนัด้านดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม	โดยจดัท�ายทุธศาสตร์ 

และการปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถแสดงสถานะการพัฒนาที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ 

กรอบการจัดเก็บข้อมูลของสถาบันการจัดอันดับนานาชาติ

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

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

ภายใต้พระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น หลกัเกณฑ์และวธิกีารขอความยนิยอมจากเจ้าของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมส�าหรับ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ แห่ง  

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งได้จัดท�าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล

และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่จะส่งผลให้เกดิ 

ความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

และส ่งเสริมให ้หน ่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ของประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
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  ๙.๑.๓ ด�าเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐเพื่อผลักดันและสนับสนุนให้รัฐ 

เกิดการเปลีย่นผ่านไปสูร่ฐับาลดิจิทลัอย่างเป็นรปูธรรมโดยสนบัสนุนการใช้เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ในหน่วยงานภาครัฐ 

ได้แก่ การร่วมกบักรมสรรพากรในการจัดท�าใบก�ากบัภาษ ีใบเพิม่หนี ้ใบลดหนี ้ใบรับในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์แทนกระดาษ 

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

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

รวมไปถงึการสนบัสนนุหน่วยงานของรฐัให้สามารถออกใบเสรจ็รบัเงนิ 

อเิลก็ทรอนกิส์แทนการใช้กระดาษ โดยมโีรงพยาบาลศริิราชเป็นต้นแบบ 

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

ให ้หน่วยงานของรัฐสามารถใช ้ลายมือชื่ ออิ เล็กทรอนิก ส์ 

เพือ่ออกใบอนญุาตอเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่มสี�านกังานคณะกรรมการอ้อย 

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

ได้พัฒนา Digital Service Sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ

เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

สามารถทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเพื่อรองรับการจัดท�าหนังสือ

หรือเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  

ก่อนการให้บรกิารจรงิภายในสภาพแวดล้อมและการให้บรกิารทีจ่�ากดั เพ่ือให้สามารถรองรบัรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิใหม่ ๆ  

ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมทดสอบในสนามทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเก่ียวกับ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service Sandbox) จ�านวนทั้งสิ้น ๕ หน่วยงาน

  ๙.๑.๔	 ส่งเสริมการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	 (Digital	 ID)	 โดยจัดท�ากฎหมาย 

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เช่น ๑) การผลักดันให้เกิดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

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

เก่ียวกับการก�ากับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่จ�าเป็น  

เช่น หลักเกณฑ์การให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identity Provider 

Service) หลักเกณฑ์การให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพิสูจน ์

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital identity platform service)  

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการฉ้อโกง (Fraud control)

  ๙.๑.๕	 ส่งเสรมิการใช้งานและรบัรองระบบควบคมุการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	(e-Meeting)	

โดยประกาศใช้พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถงึประกาศกระทรวงดจิทิลั 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

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

ให้ผูใ้ช้บรกิาร โดยเฉพาะการประชมุทีต้่องมผีลทางกฎหมาย การประชมุวาระลบั และการลงคะแนนเสยีง โดยปัจจบุนั

มีระบบที่ได้รับการรับรองแล้ว ๔ ระบบ 

สนับสนุนการใช้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ในหน่วยงานภาครัฐ
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๙.๑.๖	 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายและการแก้ไข	

ปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ ๑) จัดต้ังห้องปฏบิตักิารนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล�า้ของประเทศไทย 

ในจังหวัดพิจิตรและอุดรธานี เพื่อท�าต้นแบบนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและกลไกการขับเคลื่อนที่สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างรวดเรว็และเป็นรปูธรรม และ ๒) สร้างแพลตฟอร์มนวตักรรมนโยบายเพือ่อนาคตไทย ภายใต้โจทย์ 

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

และ “โครงการศูนย์ดูแลฟื้นฟูและสถานที่พักอาศัยผู้สูงอายุวิถีพุทธ เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัยจากเมืองสู่ชนบท 

หลัง COVID-19” เพื่อผลักดันและพัฒนาข้อเสนอนโยบายไปสู่การปฏิบัติใช้งานได้จริง

  ๙.๑.๗ สร้างแพลตฟอร์ม	“นลิมงักร”	ต่อยอดธรุกจิ	

นวัตกรรม	 โดยสร้างการเรียนรู ้ด ้านการพัฒนานวัตกรรม  

การบรหิารจดัการธุรกจิ และการสร้างแบรนด์ เพือ่ให้เกดิตราสนิค้า 

ทีเ่ป็นทีรู้่จักและขยายหรือสร้างการเติบโตทางธรุกิจ รวมท้ังพฒันา 

ศักยภาพผู ้ประกอบการและสตาร ์ทอัพในพื้น ท่ีภูมิภาค 

สู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม

	 ๙.๒	 การเร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลิตและบริการ	

ให้สามารถแข่งขันได้	

	 	 ๙.๒.๑	 ด�าเนินโครงการ	 SME-D	 Startup	 to		

Innovation	 ติดปีก	 Startup	 &	 SMEs	 สู่การพัฒนาธุรกิจ

เชิงนวัตกรรม	 โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ Startup & SMEs  

รวมทัง้การวเิคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น เพือ่สร้างโอกาสทางการแข่งขนั 

ทั้ งนี้  ระหว่างเ ดือนเมษายน ๒๕๖๓-กุมภาพันธ ์  ๒๕๖๔  

มผีูป้ระกอบการเข้าร่วมโครงการและได้รบัการวเิคราะห์ปัญหาเบือ้งต้น 

ณ สถานประกอบการ จ�านวน ๒๖ กิจการ สามารถน�าความรู ้

และเครื่องมือที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงองค์กรได้

  ๙.๒.๒ สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ	SMEs	ท่ีมศัีกยภาพท่ีต้องการสนิเชือ่แต่หลักประกนัไม่เพียงพอ	

ให้มโีอกาสเข้าถึงสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ โดยด�าเนนิโครงการค�า้ประกันสนิเช่ือ SMEs ทวค่ีา (Portfolio Guarantee 

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

ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ณ วันที่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผลการค�้าประกันสะสมตั้งแต่เริ่มรับ 

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

วงเงิน ๑๔๙,๑๔๖ ล้านบาท และโครงการค�้าประกันสินเชื่อ SMEs 

สร ้างชาติ (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่  ๙ 

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

ระยะเวลารับค�าขอค�้าประกันตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓- 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผลด�าเนนิงาน ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ได้ให้การค�า้ประกนัสินเชือ่ตามโครงการดงักล่าวแล้ว คดิเป็นจ�านวน

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

ผู้ประกอบการ
Startup & SMEs

๒๖ กิจการ 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

ค�้าประกันสินเชื่อ
SMEs ทวีค่า
(PGS ระยะที่ ๘) 

วงเงิน ๑๔๙,๑๔๖ ล้านบาท
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  ๙.๒.๓ ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย	

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

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

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

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

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

วงเงิน ๘,๕๓๗ ล้านบาท

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

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

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

  ๙.๒.๕ ด�าเนินโครงการค�้าประกันสินเชื่อตามพระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู	

ผูป้ระกอบธรุกจิทีไ่ด้รับผลกระทบจากระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๔ เพือ่เสรมิสภาพคล่อง 

ทางการเงินให้แก่ผู ้ประกอบการให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจหรือฟื ้นตัวได้ โดยมีวงเงินโครงการรวม  

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

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

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

  ๙.๒.๖	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิและพฒันาธรุกิจระดับเติบโต	(SMEs	Regular	Level)	ส่งเสรมิและพฒันา 

ผูป้ระกอบการโดยให้องค์ความรูท้างด้านการบริหารจดัการ การตลาด การผลติ การเงนิ และให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชิงลกึ 

เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู ้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู  ้

ในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ จ�านวน ๖,๔๓๕ ราย  

ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู ้ประกอบการเชิงลึก  

จ�านวน ๑,๙๖๐ ราย และยกระดับผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับ 

การรับรองมาตรฐานท่ีเป ็นที่ยอมรับ จ�านวน ๒๕๙ ราย  

เกดิมลูค่าเศรษฐกิจ จ�านวน  ๒๓๖.๘๒ ล้านบาท และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการได้รับการยกระดับศักยภาพแล้ว 

จ�านวน ๒,๖๒๔ ราย และได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 

จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว จ�านวน ๕๑๒ ราย 

  ๙.๒.๗ ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิและต่อยอดการพฒันาเพ่ือการขยายธรุกจิสูส่ากล	(SME	SCALE	UP)	

ส่งเสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบการให้ได้รบัการต่อยอดการพฒันาโดยการน�างานวิจยั หรอืเทคโนโลย ีหรือแนวทาง

การพัฒนาต่าง ๆ เพื่อไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีผู้ได้รับการต่อยอดการพัฒนาแล้ว ๗๑ กิจการ  

ผู้ประกอบการ
๖,๔๓๕ ราย

ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการ

การตลาด การผลิต และการเงิน
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  ๙.๒.๘	 ด�าเนินโครงการยกระดับธุรกิจระดับเริ่มต้น	(Boost	up	New	Entrepreneurs) มุ่งเน้น 

การยกระดับผู ้ประกอบการใหม่ให้สามารถแก้ปัญหาและยกระดับศักยภาพเพื่อสร้างคุณค่าและสะท้อน 

เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

น�านวตักรรม/เทคโนโลย/ีดิจิทลั มาใช้ในการพฒันาธรุกจิ 

จ�านวน ๕๐๐ ราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

จ�านวน ๑๔๘.๓๕ ล้านบาท และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ส�ารวจความต้องการและวเิคราะห์

ศักยภาพ (Tech Matching) ของผู้ประกอบการ 

จ�านวน ๕๐๐ ราย และการถ่ายทอดให้ค�าปรึกษา

แนะน�า พัฒนา และติดตามผล จ�านวน ๒๓๐ ราย

  ๙.๒.๙ ช่วยเหลือและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น	(Digital	Startup) 

อย่างครอบคลมุ เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาและสรา้งสรรค์ผลงานนวตักรรมดจิทิลัทีม่ศีกัยภาพพร้อมออกสูต่ลาด 

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

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

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

และพัฒนา Digital Startup ระยะเริ่มต้นธุรกิจมากกว่า ๕๐๐ ราย

	 ๙.๓	 การส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	

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

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

Enterprises: MSMEs) ได้รบัการพฒันาศักยภาพและเริม่ต้นธรุกจิในด้าน 

การเงินและภาษี ด้านผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ บริการด้านผลิตภาพ/ 

ประสทิธภิาพ ด้านเทคโนโลย/ีนวตักรรม ด้านมาตรฐาน และด้านตลาด 

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

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมโครงการพร้อม 

ด�าเนนิการวนิจิฉยัธรุกจิแล้ว จ�านวน ๒,๓๒๕ ราย และเข้ารบัการพฒันา 

และยกระดับผู้ประกอบการเชิงลึกแล้ว จ�านวน ๑,๖๘๐ ราย

  ๙.๓.๒	 ส่งเสรมิการประกอบอาชพีและเสรมิสร้างโอกาส	

แก่สตรีและครอบครัว โดยจัดท�าหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ 

ในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวสตรี/สตรี สนับสนุนการรวมกลุ่ม 

พัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนตามความถนัด รวมถึงเสริมสร้าง

พัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ  

ฝึกทักษะในการบริหารจัดการกลุ ่มอาชีพ ช่องทางการตลาด 

และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการ MSMEs
๓,๓๙๕ ราย

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเริ่มต้นธุรกิจ

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๑,๒๐๔.๑๔ ล้านบาท
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	 ๙.๔	 การดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	

ยุคใหม่ของไทย	 โดยด�าเนินโครงการ Train the Coach เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความพร้อม  

และสามารถพัฒนาตนเองจนมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ทันต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่	 โดยในปีงบประมาณ 

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

จ�านวน ๒๐ ราย และขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลอื SMEs ในระดบัพ้ืนท่ีโดยให้บริการปรกึษาแนะน�าผ่านกิจกรรม 

“SMEs Coach” เพื่อให้ SMEs สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 

และการปรับตัวให้สอดรับกับ New Normal โดยมี SMEs  

เข้ารับค�าปรึกษาแนะน�า จ�านวน ๕๐๐ ราย และจากการพัฒนา

ปรับปรุงธุรกิจโดยการให้ค�าปรึกษาแนะน�าของโค้ชในโครงการ  

ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๒๒๒.๕๔ ล้านบาท และในป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มผีูข้ึน้ทะเบยีนโค้ช Biz Transformer แล้ว 

จ�านวน ๕ ราย และได้เปิดรับสมัครผู ้ประกอบการที่สนใจ 

เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับค�าปรึกษา แนะน�า วินิจฉัย 

และประเมินศักยภาพธุรกิจ พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก

ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจแล้ว ๕๐๐ ราย

SMEs ๕๐๐ ราย 
ได้รับค�าปรึกษา

แก้ ไขปัญหาทางธุรกิจ
ผ่าน “SMEs Coach”
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นโยบายข้อ

๖
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
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นโยบายข้อ ๖

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ีจะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้าง

โอกาสการพัฒนาทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม ลดความเหลือ่มล�า้ของการพฒันา ลดการกระจกุตวัของการพฒันา 

และประชากรของเมอืงใหญ่ในปัจจบุนั โดยการสร้างสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมอืงท่ีสงบสขุ เพยีงพอ และแก้ปัญหา 

การย้ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้

๖.๑	 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย

	 ๖.๑.๑	 พฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกอย่างต่อเนือ่ง โดยพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย ์

ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู ่และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตร 

ให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนา

บุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบเพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

	 ๖.๑.๒	 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดน	

ภาคใต้	โดยพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งและโลจสิตกิส์เพือ่เพ่ิมช่องทางการส่งออกสนิค้าทางทะเล

ของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัเอเชยีใต้ พฒันาการเช่ือมโยงแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ที่ 

ฝ่ังอนัดามนักับฝ่ังอ่าวไทย และพัฒนาอตุสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรปูการเกษตรจากทรพัยากรในพืน้ที่

และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทัง้ให้ความส�าคัญกบัการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม และการพฒันา 

เมืองน่าอยู่

	 ๖.๑.๓	 เพิ่มพื้นท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจหลัก 

เชิงพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และพื้นที่ที่มีความได้เปรียบ 

เชิงที่ตั้งที่สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส 

ของพื้นที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องในการยกระดับรายได้ 

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดการผลกระทบท่ีอาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาต ิ

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

	 ๖.๑.๔	 เร ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง  

โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพ 

ของพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจตามศกัยภาพพืน้ท่ี พฒันาเมอืงชายแดนให้มคีวามน่าอยู ่รวมทัง้ใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุการดูแล

ด้านความมัน่คงและรกัษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ี และส่งเสรมิให้ภาคประชาชนและภาคกีารพฒันาท่ีเกีย่วข้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๖.๒	 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนา 

เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกจิของประเทศ ได้แก่ กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จงัหวดัเชยีงใหม่ นครราชสีมา 

ขอนแก่น เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนา

เมืองอจัฉรยิะและเมอืงน่าอยูท่ีม่รีะบบเศรษฐกจิดจิทิลั โครงสร้างพืน้ฐานทางสงัคม และพืน้ทีส่เีขยีวทีเ่พยีงพอ 

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่
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๑.	 การส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย

	 ๑.๑	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง 

  ๑.๑.๑ ด�าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	(EEC	Project	list)	ได้แก่

   (๑) โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่ม	๓	สนามบนิ มมีลูค่าการลงทนุ ๒๗๖,๕๖๑ ล้านบาท 

ได้ด�าเนินการย้ายผู้บุกรุกตลอดแนวเส้นโครงการ เวนคืนท่ีดิน พัฒนาพื้นท่ีสนับสนุน และรื้อย้ายสาธารณูปโภค 

ที่กีดขวางพ้ืนท่ีก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นท่ีให้เอกชนได้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดในสัญญาร่วมลงทุน 

โครงการฯ ภายในปี ๒๕๖๘ 

   (๒) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	ระยะที่	๓	ได้แก่ ช่วงที่ ๑ ท่าเรือก๊าซ

ความจ ุ๑๐.๕ ล้านตันต่อปี มมีลูค่าการลงทนุ ๖๕,๘๐๕ ล้านบาท	ได้ด�าเนนิการออกแบบการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

(Infrastructure) และงานออกแบบท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ก�าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๙  

และช่วงที่ ๒ ท่าเรือของเหลวความจุ ๔ ล้านตันต่อปี และการพัฒนาธุรกิจบนพื้นที่ ๑๕๐ ไร	่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอน 

การจัดท�าเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนและจัดสัมมนาประเมินความสนใจการลงทุนของภาคเอกชน 

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

   (๓) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา

และเมืองการบินภาคตะวันออก เพ่ือยกระดับสนามบินอู่ตะเภา 

เป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งท่ี ๓ ในบริเวณ

พ้ืนที่ ๖,๕๐๐ ไร่ ของกองทัพเรือ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ภายในปี ๒๕๖๘ มูลค่าการลงทุน ๒๐๔,๓๓๔ ล้านบาท ระยะเวลา 

ร่วมลงทุน ๕๐ ปี รัฐได้รับผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 

๓๐๕,๕๕๕ ล้านบาท 

   (๔) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	

ระยะที	่๓	ท่าเทียบเรอื	F เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถและประสทิธภิาพ

ในการรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าด้วยระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติของท่าเรือแหลมฉบัง โดยขยายความจ ุ

ท่าเรือตู้สินค้าจาก ๑๑ ล้านตู้ต่อปี เป็น ๑๘ ล้านตู้ต่อปี และรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้า 

ประเภทต่าง ๆ ในอนาคต	 มูลค่าการลงทุน ๗๙,๒๐๐ ล้านบาท	 คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาร่วมทุนได้ 

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และก่อสร้างท่าเรือ F1 แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๘ 

   (๕) โครงการศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานอู ่ตะเภา	 (Maintenance	 Repair	 and		

Overhaul:	 MRO)	 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายและยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมขนส่งและการบิน		

โดยจดัสรรพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมการบนิ (Aviation Technical Zone: ATZ) ส�าหรบัด�าเนนิโครงการฯ ไว้ประมาณ  ๕๓๙ ไร่ 

แบ่งเป็นพืน้ทีส่�าหรบัโครงการศนูย์ซ่อมอากาศยานของบรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) (TG MRO) ประมาณ ๑๐๓ ไร่ 

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ประมาณ ๘๖ ไร่ และส่วนที่เหลือประมาณ ๓๕๐ ไร่ ส�าหรับเอกชน 

ที่สนใจลงทุนพัฒนากิจกรรมธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนออกแบบจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนา

พื้นที่ ATZ คาดว่าพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในปี ๒๕๖๘

  ๑.๑.๒ พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic		

Corridor	 of	 Innovation:	 EECi)	บริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง พื้นท่ี ๓,๔๕๔ ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบ 

ในการน�านวตักรรมผลกัดนัให้เกดิอตุสาหกรรมใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูโดยคาดว่าจะท�าให้เกิดการลงทนุจากภาคเอกชน 

จ�านวน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท และส่งผลทางเศรษฐกิจ จ�านวน ๓๗,๐๐๐ ล้านบาท	ซึ่งพัฒนาศูนย์กลางการพัฒนา 

นวตักรรมฐานชวีภาพ (BIOPOLIS) ประกอบด้วย โรงงาน Biorefinery และโรงเรอืนปลกูพชือจัฉรยิะ โดยได้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชนไปแล้วกว่า ๓๐ เทคโนโลยี ๒๐๓ ชุมชน มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า ๑,๖๐๐ คน และศูนย์กลาง 

การพัฒนานวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ประกอบด้วย ศูนย์นวัตกรรม 

การผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] 

  ๑.๑.๓	 พัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล	(Digital	Park	Thailand:	EECd)	

อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่กว่า ๘๓๐ ไร่ เพื่อรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตและยกระดับ

และพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีเดิมไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่ โดยขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตและวางแผนการขยายผลและพัฒนาต่อยอดการจัดตั้งสถาบันไอโอทีให้กลายเป็น 

“Thailand Digital Valley” เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง

แห่งใหม่ของอาเซียน (Digital Hub) 

ยกระดับ
สนามบินอู่ตะเภา

เป็นสนามบินนานาชาติ
เชิงพาณิชย์หลัก

แห่งที่ ๓
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  ๑.๑.๔	 จัดตั้ง	 Thailand	 Digital	 Valley เพื่อขับเคลื่อน ASEAN Digital Hub รองรับอนาคต 

และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ผ่านการส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ของเมอืงให้เป็นศนูย์กลางการพฒันาการออกแบบเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิิทลัขัน้สงู และเป็นพืน้ทีส่ร้างนวตักรรม 

แห่งอนาคตของ Digital Startup และบรษิทัข้ามชาติ ดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศ และเชือ่มบรษัิทด้านเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมดิจิทัลชั้นน�าของโลก กับ Digital Startup ไทย  

โดยได้เปิดพื้นที่บริการครบวงจร (Digital One Stop Service) 

ซึ่งมีบริษัท Digital Startup เข้าใช้เต็มพื้นที่แล้ว และอยู่ระหว่าง

ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมไอโอที ๑ (D1: Digital Startup  

Knowledge Exchange Centre) มีความคืบหน้าสะสมประมาณ

ร้อยละ ๘๗ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔  

ซึง่อาคารหลงันีจ้ะใช้เป็นศูนย์แลกเปลีย่นการเรียนรูน้วตักรรมดจิทัิล 

ประกอบด้วยพืน้ทีท่�างานร่วม (Co-Working Space) พืน้ทีส่�านกังาน 

(Office) และพืน้ทีธ่รุกจิ (Commercial Area) ท้ังน้ี ได้มกีารเชิญชวน  

โดยมีผู ้ประกอบธุรกิจบางส่วนได้แสดงความต้องการใช้พื้นท่ี 

และลงทนุในพืน้ที ่เมือ่โครงการดังกล่าวพัฒนาแล้วเสรจ็จะก่อให้เกดิ 

การลงทุน ร่วมทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ในประเทศไทย ท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ และน�าไปสู่

การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต รวมถึงการขับเคลื่อน 

ให้ Digital Startup ของไทยสามารถเติบโตได้ในเวทีระดับโลก  

เกดิการจ้างงานในพืน้ทีด้่านดจิทิลักว่า ๒๐,๐๐๐ คน และเกดิการลงทนุ 

มากกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

  ๑.๑.๕ ให้บรกิารศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ครบวงจร	(EEC-OSS)	โดยพฒันางานบรกิารแบบเบด็เสรจ็ EEC-OSS 
อย่างต่อเนือ่ง จ�านวน ๔๔ งานบรกิาร ซึง่สอดคล้องกับงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่า ๓๒ งานบริการ 
โดยก�าหนดให้หน่วยงานในพื้นที่ (Eastern Economic Corridor: EEC) จ�านวน ๔ แห่ง เป็นพื้นที่ต้นแบบน�าร่อง 
ในการพฒันายกระดบัการให้บรกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร (Digital Government) และจะพัฒนางานให้บรกิาร
ที่เกี่ยวเนื่องไปสู่ e-service เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ EEC 

  ๑.๑.๖ ผลักดันการลงทุนในเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว	 (Circular	 and	 Green	

Economy) ในพื้นที่	EEC เพื่อให้เป็น Net Zero Emission ของอุตสาหกรรมแห่งแรกในภูมิภาค โดยมีเป้าหมาย

ในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๙ ก�าหนดให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี EEC ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ ๑๐  

รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโดยใช้ BCG Model คิดเป็นร้อยละ ๔๐ จากภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด  

โดยได้ด�าเนนิการจดัหาพลงังานไฟฟ้า พลงังานสะอาด (พลงังานแสงอาทติย์) พฒันา EV City บ้านฉาง ผลกัดนัการผลิตไฟฟ้า 

จากเชือ้เพลงิขยะ (ระยองโมเดล) และผลกัดันเศรษฐกจิชวีภาพและเศรษฐกจิหมนุเวยีน รวมทัง้พฒันาเกษตรสมยัใหม่ 

และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน BCG ในพื้นที่ EECi 

  ๑.๑.๗ พฒันาการเกษตรสมัยใหม่	ได้จดัท�าแผนพฒันาการเกษตรในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) เพื่อยกระดับภาคการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มการเข้าถึง 

ตลาดสินค้ามูลค่าสูง พร้อมทั้งยกระดับรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ โดยใช้พื้นท่ี EEC 

เป็นพื้นที่น�าร่อง ภายใต้กรอบแนวคิด “ตลาดน�าการผลิต (Demand Pull)”	 โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา  

๕ คลสัเตอร์ทีม่ศีกัยภาพสงู ได้แก่ ผลไม้ ประมง พชืส�าหรบัอตุสาหกรรมชวีภาพ พชืสมนุไพร และสนิค้าเกษตรมลูค่าสงู 

ขับเคลื่อน 
Digital Startup 
โดยจ้างงานในพื้นที่

ดิจิทัลกว่า
๒๐,๐๐๐ คน
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และได้จดัท�าโครงการระเบยีงผลไม้ภาคตะวนัออก (Eastern Fruit Corridor: EFC) เพือ่ยกระดบัการประกอบธรุกจิผลไม้ 

ในภาคตะวันออกให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้ 

ในพ้ืนที ่EEC โดยจัดท�าระบบสมาชกิเกษตรกรและมาตรฐานทุเรยีนตามแนวคดิ Perfect Day ยกระดบัระบบคณุภาพ

ผลไม้ไทยสู่คุณภาพระดับสากล สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 

  ๑.๑.๘ บริหารจัดการจัดหาไฟฟ้าพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ี	 EEC	 โดยน�าโครงการบริหารจัดการ

ขยะครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบ ท้ังนี้จังหวัดชลบุรีอยู ่ระหว่างวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ  

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน อ�าเภอศรีราชา สามารถรองรับปริมาณขยะ 

ได้ ๒,๐๐๐ ตัน/วนั ผลติกระแสไฟฟ้าได้ ๔๐ เมกะวัตต์/ช่ัวโมง นอกจากนี ้จงัหวดัฉะเชิงเทราอยูร่ะหว่างด�าเนนิการศกึษา 

และส�ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะด้วย 

  ๑.๑.๙ พัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	 โดยขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองพัทยา 

ตามแนวทาง NEO PATTAYA “พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” เป็นการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

ผ่านความร่วมมอืระหว่างรฐั เอกชน และท้องถ่ิน เพือ่เป็นศนูย์กลางธรุกจิแห่งใหม่ (Business District) และเป็นเมืองเศรษฐกจิ 

การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน วางรากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง มุ่งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ EEC 

โดยการขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนา Old Town นาเกลือ ควบคู่กับการเป็นตลาดอาหารทะเลช้ันน�าของ EEC 

เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญอื่น ๆ ท้ังการพัฒนา 

ท่าเรือพัทยาใต้และเขาพัทยาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว 

และพัฒนา NEO เกาะล้านสู่ “เกาะล้านโฉมใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และพัฒนาสนามกีฬาแห่งชาติ

ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางกีฬารองรับการจัดการแข่งขัน 

ระดับสากลและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)  

รวมทั้ งพัฒนาโครงข ่ ายคมนาคมขนส ่ ง  ระบบระบายน�้ า  

และระบบบ�าบัดน�้าเสียให้สอดคล้องและรองรับการพัฒนาพื้นท่ี

และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

และระบบสาธารณูปโภคในเมืองพัทยาเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

  ๑.๑.๑๐ ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 	 EEC จ�านวน ๔๘๙ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น  

๒๔๕,๒๔๗ ล้านบาท โดยแยกเป็นรายจังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดชลบุรี จ�านวน ๒๑๒ โครงการ เงินลงทุน  

๗๕,๐๕๔ ล้านบาท ๒) จังหวดัระยอง จ�านวน ๒๑๙ โครงการ เงนิลงทุน ๑๒๙,๒๑๔ ล้านบาท และ ๓) จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

จ�านวน ๕๘ โครงการ เงินลงทนุ ๔๐,๙๗๘ ล้านบาท ท้ังนี ้การลงทุนท้ังหมดในพืน้ท่ี EEC  มีการลงทุนท่ีได้รบัการอนมุตัิ 

ไปแล้ว ๑.๕๙ ล้านล้านบาท (เป้าหมายการลงทุนระยะ ๕ ปี ๑.๗ ล้านล้านบาท) แบ่งเป็นงบประมาณแผนงานบรูณาการ 

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ตัง้แต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จ�านวน ๘๒,๐๐๐ ล้านบาท และการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 

และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณ ๑.๕ ล้านล้านบาท มีค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC มูลค่ารวม 

๒๐๕,๕๑๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๔ ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศ) จ�าแนกเป็น 

การขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า ๑๑๒,๐๐๙ ล้านบาท การออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ี 

EEC มูลค่า ๑๖๐,๗๘๘ ล้านบาท และการออกบัตรส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า ๘๔,๖๒๘ ล้านบาท  

โดยโครงการลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา 

พัฒนา 
Old Town 

นาเกลือเป็นตลาด
อาหารทะเลชั้นน�า

ของ EEC
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  ๑.๑.๑๑ พัฒนาบุคลากร	 การศึกษา	 วิจัย	 และเทคโนโลยี	 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	

ในพื้นที่	 EEC	ด้วยการจัดการศึกษายุคใหม่ตามหลัก “Demand Driven” ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา  

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา บุคลากรในอาชีพ และผู้ว่างงาน สร้างทักษะใหม่ด้วยรูปแบบ New Skill Reskill และ Upskill  

เพ่ือให้คนในพ้ืนที่ EEC “มีงานท�า มีรายได้ดี สร้างสังคม อีอีซี” โดยการพัฒนาบุคลากร ๒ รูปแบบ ได้แก่  

๑) ผลิตบุคลากรพร้อมใช ้ โดยเอกชนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนร้อยละ ๑๐๐ และรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

ในสถานประกอบการ พร้อมทั้งรับเข้าท�างานด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่ามาตรฐาน (EEC Model Type A)  

และ ๒) ผลิตบุคลากรในระยะเร่งด่วน ด้วยการฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของธุรกิจ โดยให้เอกชน 

ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมร้อยละ ๕๐ และรัฐร้อยละ ๕๐ และเอกชนต้องรับเข้าท�างานอย่างน้อย ๑ ปี  

(EEC Model Type B) มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว ๑๑๒ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า ๒๗,๓๐๐ คน 

นอกจากน้ี ยงัได้มกีารลงนามความร่วมมอืกบับรษิทั หวัเว่ย เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ�ากดั ในการสร้างทรพัยากรมนษุย์ 

และระบบนิเวศ (Talent Ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ส�าหรับโลกยุค 5G โดยจัดตั้ง Huawei  

ASEAN Academy แห่งแรกของประเทศไทยในพ้ืนที ่EEC มีศนูย์ปฏบิติัการภายในมหาวทิยาลยับรูพา เพือ่เป็นสถาบนั 

ฝึกอบรมหลัก เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลของไทย รวมท้ังได้จัดท�าฐานข้อมูลบุคลากรทักษะสูงรายบุคคล 

ทีผ่่านการฝึกอบรมรูปแบบ EEC Model ผ่านเวบ็ไซต์ www.ออีซีมีงีานท�า.com และการจดัท�า Common Data Lake 

เพื่อติดตามประเมินผลและออกแบบนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหน่วยงานอื่น 

  ๑.๑.๑๒	 พฒันาบุคลากรด้านโลจิสตกิส์รองรบัธรุกจิขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เพือ่ให้มทีกัษะ

และสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของการจ้างงานและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศในระยะเร่งด่วน โดยมีผู้เข้ารับการฝึก จ�านวน ๔๒๔ คน 

  ๑.๑.๑๓ พัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่	 EEC	 เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ 

ทีใ่ช้เทคโนโลยีชัน้สงู มผีูเ้ข้ารบัการฝึก จ�านวน ๕,๙๖๘ คน และส่งเสรมิการมงีานท�าโดยการให้บรกิารแนะแนวอาชพี

แก่นักเรียนและนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในพื้นที่ EEC จ�านวน ๓๕,๗๙๗ คน รวมทั้งให้บริการจัดหางานเชิงรุก 

แก่ประชาชนทีป่ระสงค์จะหางานท�า ผูต้้องการเปลีย่นงาน ผูว่้างงาน และผูส้�าเรจ็การศกึษาใหม่ เพือ่ส่งเสรมิการจ้างงาน 

และลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ�านวน ๕๑๑ คน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๑.๒	 การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

  ๑.๒.๑	 ด�าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	้	

เพ่ือฝึกทกัษะด้านอาชพีและพฒันาฝีมอืแรงงานในสาขาอาชพีต่าง ๆ  แก่กลุม่เป้าหมายให้สามารถน�าไปประกอบอาชพีได้ 

โดยมีผู้เข้ารับการฝึก จ�านวน ๑,๐๖๐ คน 

	 	 ๑.๒.๒	 ส่งเสรมิการลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้และการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(จงัหวดัระนอง ชมุพร สรุาษฎร์ธาน ีและนครศรธีรรมราช) จ�านวน ๔๖ โครงการ มลูค่าการลงทนุ ๒๑,๙๘๕ ล้านบาท  

และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล) และ ๔ อ�าเภอในจังหวัดสงขลา 

(อ�าเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) จ�านวน ๖ โครงการ มูลค่าการลงทุน ๑๐๐,๗๖๕ ล้านบาท 

	 ๑.๓	 การเพิ่มพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค ก�าหนดให้เขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา (จังหวัดชลบุรี) เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ

โครงการที่ตั้งในเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) และศูนย์การแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd) 

คอื หากเป็นกจิการท่ีได้รบัสทิธปิระโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบคุคลตัง้แต่ ๕-๘ ปีขึน้ไป จะได้รบัลดหย่อนภาษเีงนิได้ 

นิติบุคคลร้อยละ ๕๐ เพิ่มเติมอีก ๒ ปี แต่หากเป็นกิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายและกิจการสนับสนุน  

ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๑๐ ปีอยู่แล้ว จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก ๑ ปี

	 ๑.๔	 การเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง 

  ๑.๔.๑ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จประจ�าอ�าเภอ	 (One	 Stop	 Service:	 OSS)	 เพื่อสนับสนุน	

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	จังหวดัเชียงราย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓ จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศนูย์บรกิารเบด็เสร็จ 

ประจ�าอ�าเภอเชียงแสน และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จประจ�าอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  ๑.๔.๒ ด�าเนนิโครงการเพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานให้ทีท่�าการปกครองจงัหวดัและทีท่�าการ

ปกครองอ�าเภอเพือ่สนบัสนนุเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓ จ�านวน ๑๓๕ โครงการ  

โดยมุ ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น 

และมีความรู้ความเข้าใจในภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรม 

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมให้คนในพ้ืนท่ีมีงานท�าโดยไม่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาท�างาน 

ในเมืองอีกต่อไป 

  ๑.๔.๓ ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		

ระยะแรก เพ่ือให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ มีความมั่นคงเชื่อถือได้ และผู้ประกอบการ 

ที่ต้องการเข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ  

รวมถึงสนบัสนนุและส่งเสรมิการกระจายการลงทนุไปสูภ่มิูภาค ซึง่จะก่อให้เกดิการจ้างงานเพิม่ข้ึน โดยได้ด�าเนนิการ ดงันี ้

   (๑) ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๓๖.๙๐ 

   (๒) เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ 

   (๓) ก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๗๓.๐๑ 

   (๔) ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๙๖.๘๘ 

   (๕) ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�่า ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๗๓.๑๒ 



นโยบายข้อ ๖
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน160

  ๑.๔.๔ ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		

ระยะที่	๒ ใน ๕๔ ต�าบล ๑๓ อ�าเภอ ของ ๕ จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี 

และนราธิวาส โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๕๑.๑๕ 

   (๒) เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๓๗.๕๐ 

   (๓) ก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๒๑.๒๒ 

   (๔) ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๕.๖๘ 

   (๕) ก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�่า ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๕.๘๗ 

   (๖) ติดตั้งหม้อแปลงจ�าหน่าย ด�าเนินการแล้ว ร้อยละ ๓๒.๘๕ 

	 	 ๑.๔.๕	 ด�าเนนิโครงการเพิม่ทกัษะก�าลังแรงงานในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	เพือ่เตรียมความพร้อม 

และยกระดับทักษะแรงงานรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบกิจการและ SMEs ในพื้นที่ สู่การจ้างงาน 

ตามกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละจงัหวดัในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ โดยมผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน ๑๑,๘๓๕ คน 

  ๑.๔.๖ ด�าเนนิโครงการ	OSS	ด้านแรงงานต่างด้าว	

เพ่ือสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนที่เข้ามาท�างานในลักษณะไป-กลับ 

และตามฤดกูาลอย่างเป็นระบบ อ�านวยความสะดวกในการพจิารณา

ออกใบอนุญาตการท�างานแก่แรงงานต่างด้าวในกลุ่มช่างฝีมือ 

หรือผู ้ช�านาญการและกลุ ่มที่ มิใช ่ช ่างฝีมือหรือผู ้ช�านาญการ  

และลดป ัญหาการลักลอบเข ้ามาท�างานในเขตพื้น ท่ี ช้ันใน 

อย่างผดิกฎหมาย โดยมคีนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างานในเขตพฒันา 

เศรษฐกิจพิเศษ จ�านวน ๖๔,๘๕๑ คน 

  ๑.๔.๗	 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว	 (ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดสระแกว้) ตั้งอยู่บริเวณต�าบลปา่ไร่ อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มมีูลค่าการลงทุนโครงการประมาณ 

๗๓๘.๒๔ ล้านบาท มีโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการ จ�านวน ๒ โรงงาน ปัจจุบันมีผู้ท�าสัญญาเช่าที่ดิน ๗ ราย 

และท�าสัญญาจองที่ดิน ๑ ราย 

  ๑.๔.๘ ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานในนคิมอตุสาหกรรมสงขลา	ระยะที	่๑	(ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ	

จังหวัดสงขลา) ตั้งอยู่บริเวณต�าบลส�านักขาม อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีมูลค่าการลงทุนโครงการประมาณ 

๓,๐๔๔.๕๗ ล้านบาท มีผู้ประกอบการท�าสัญญาเช่า/จองเช่าที่ดินรวมทั้งสิ้น ๔ ราย 

  ๑.๔.๙ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ�านวน ๘ โครงการ  

มูลค่าการลงทุน ๖,๖๕๑ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร

หรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องนุ่งห่ม และไฟฟ้า 

อนุญาตคนต่างด้าว
ท�างานในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๖๔,๘๕๑ คน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๒.	 การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ

	 ๒.๑	 การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนใน	 ๗	 ด้าน ได้แก่  

๑) Smart Economy ๒) Smart Environment ๓) Smart Energy ๔) Smart Mobility ๕) Smart Living  

๖) Smart People และ ๗) Smart Governance รวมท้ังพฒันา City Data Platform โดยยดึความต้องการของประชาชน 

เป็นหลัก มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการจัดงาน Thailand Smart City Week 2020 มหกรรมแสดงเทคโนโลยี

ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event และการจัดแสดงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ 

(Smart Economy Showcase) ในพ้ืนท่ีเขตลาดพร้าวและเขตปทุมวัน เพ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อนผู้ประกอบการ 

ในพื้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ๑๒ ประเภท จาก Digital Startup ไทยที่ผ่านการคัดเลือก ปัจจุบันมีผู้ยื่น 

ข้อเสนอแผนเพ่ือขอรับการพิจารณาเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะแล้ว จ�านวน ๔๕ เมือง จาก ๒๙ จังหวัด  

และ ๕ เมอืงอจัฉรยิะ ได้แก่ ๑) ภเูกต็เมอืงอจัฉรยิะ ทีต่ัง้เป้าเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื มุง่หวงัให้เป็นเมอืงศนูย์กลาง 

การท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาท่ียั่งยืน ๒) ขอนแก่น	

เมืองอัจฉริยะ พัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครน่าอยู่มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเช่ือมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 

บนพืน้ฐานของความยัง่ยนื ๓) แม่เมาะเมืองน่าอยู ่มุง่เป็นเมอืงน่าอยูเ่ชงินเิวศ (Eco Town) เพือ่สนบัสนนุการท�างาน 

ของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ ๔) สามย่านสมาร์ทซิตี ้ 

ตัง้เป้าพฒันาพืน้ทีเ่พือ่สร้างคณุค่าเพิม่ให้แก่สงัคมอย่างยัง่ยนื และ ๕) เมอืงอจัฉรยิะวงัจนัทร์วลัเลย์ ทีเ่ป็นฐานสนบัสนนุ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเมืองแห่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับสากลของประเทศไทย  

บนพื้นที่อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

	 ๒.๒	 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	Smart	Park	ในต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยคาดว่า

จะลงนามสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ก�าหนดระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๓ ปี 

	 ๒.๓	 การส ่งเสริมกิจการที่ เกี่ยวข ้องกับการพัฒนา	

เมืองอัจฉริยะ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและบริหารโครงการพ้ืนที่

เมืองอัจฉริยะ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และมาตรฐานนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้รองรับ

การบริการระบบอัจฉริยะสอดคล้องกับการเป็นประเทศไทย ๔.๐ 

ตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย ๓ ประเภทกิจการ ได้แก่ 

กจิการพฒันาพืน้ทีเ่มอืงอจัฉรยิะ กจิการพฒันาระบบเมอืงอจัฉรยิะ 

และกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 

 ๒.๔	 การพฒันานกัส่งเสรมิดจิทิลัพฒันาเมอืงรุน่ใหม่	(Smart	City	Ambassador) เพือ่ร่วมกบัผูน้�าเมอืง 

ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการ 

ของแต่ละพืน้ที ่รวมถงึเป็นผูป้ระสานงานกบัเครอืข่ายผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่าง ๆ  และให้ข้อมลูเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หรือเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จ�านวน ๖๔ ราย 
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 ๒.๕	 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง จ�านวน ๙๓ แห่ง เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/

ชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวกสบาย มีเมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมเหมาะสม  

และมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิจากการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐานอย่างเป็นระบบซึง่สอดคล้อง

กับผังเมือง โดยด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�านวน ๒ แห่ง อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง จ�านวน ๔๓ แห่ง  

และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จ�านวน ๔๘ แห่ง 

	 ๒.๖	 โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย การประกอบ

กิจการอาชีพในพื้นที่เมือง ชุมชนเกษตรกรรม และพื้นท่ีโดยรอบเกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถรองรับ

การพัฒนาและกิจกรรมของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ รวมถึงการด�ารงรักษา 

แหล่งทรัพยากรที่ส�าคัญต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนในส่วนรวม โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้  

๑) ผังนโยบายระดับประเทศ จ�านวน ๑ ผัง อยู่ระหว่างจัดท�าร่างวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ประเทศ ๒) ผังนโยบายระดับภาค จ�านวน ๖ ผัง ได้แก่ ผังภาคกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ผังภาคกลาง ผังภาคตะวันออก ผังภาคเหนือ ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผังภาคใต้  

๓) ผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งได้มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแล้วทั้งสิ้น ๗๓ จังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐  

และด�าเนินการปรับปรุงผังจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่แต่ละจังหวัด รวมถึงให้ครบถ้วน 

ตามองค์ประกอบตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๖๙ จังหวัด  

และ ๔) ผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน โดยด�าเนนิการวางและจดัท�าผงัเมืองรวมเมอืง/ชุมชน ให้ครอบคลมุทกุอ�าเภอทัว่ประเทศ 

ซึ่งได้ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ๕๓๘ อ�าเภอ (เป้าหมาย ๘๗๘ อ�าเภอ) 

	 ๒.๗	 โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา จ�านวน ๑๕ แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง 

จ�านวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี นครพนม อุบลราชธานี พังงา เชียงใหม ่

ปัตตานี นครศรีธรรมราช พระนครศรอียธุยา ตราด ยะลา และตรงั และอยูร่ะหว่างรอลงนามในสญัญา จ�านวน ๔ แห่ง 

ได้แก่ โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และนราธิวาส ซ่ึงท�าให้สามารถ 

แก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด ท่ีดินที่ขาดแคลนสาธารณูปโภค และท่ีดินท่ีไม่เป็นระเบียบขาดการพัฒนา ให้สามารถ 

ใช้ประโยชน์ในทีด่นิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กระจายความเจรญิจากศูนย์กลางเมอืงเดมิสูพ่ืน้ทีแ่ห่งใหม่ รวมทัง้ส่งเสรมิ

ให้เกิดการพัฒนาตามผังเมืองรวมและป้องกันการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างไร้ทิศทาง 
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นโยบายข้อ

๗

การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก
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นโยบายข้อ ๗

การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

รัฐบาลให้ความส�าคัญกับชุมชนในการน�าความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชน 

และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์ และสร้างพลงัสงัคม พลงัชมุชน รวมท้ังสร้างการเรยีนรู ้ฝึกอาชีพกลุม่อสิระในการร่วมขับเคลือ่น 

และพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายด�าเนินการ ดังนี้

๗.๑	 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน	

	 ๗.๑.๑	 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี	 โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์ในชุมชน 

ให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพื้นที่ 

รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ 

และมมีาตรฐานการผลติตามหลักสากล ซึง่จะช่วยสร้างรายได้สูช่มุชนอย่างทัว่ถึง น�าไปสูก่ารสร้างเศรษฐกจิชุมชน 

ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น

 ๗.๑.๒	 สนบัสนนุความเข้มแขง็ของวสิาหกจิชมุชนผ่านเทคโนโลย ีโดยพฒันาผูป้ระกอบการ 

วิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถท้ังในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  

การสร้างสรรค์นวตักรรมทัง้ในเชงิกระบวนการผลติ การน�าเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร และการตลาด มีความสามารถ 

ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการด�าเนินธุรกิจได้มากข้ึน โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดท้ังใน 

และต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการท�าธรุกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) 

โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของภาครัฐ เครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน  

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่

 ๗.๑.๓	 สร้างโอกาสและส่งเสรมิการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารท่ีทนัสมัยและบรกิารทางการเงนิ	

ของวิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย  

และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการช�าระเงิน 

รูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ ่ม 

และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเช่ือมต่อ

กิจกรรมร่วมกัน



165รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๗.๑.๔	 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน โดยพัฒนาระบบและกลไก  

รวมทัง้พฒันากลุม่อาชพีตามศกัยภาพของประชาชนในพืน้ที ่เพือ่กระจายโอกาสทางเศรษฐกจิให้คนในชมุชน 

และท้องถิ่น แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถิ่น 

เพื่อท�างานในเมือง สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นที่  

ใช้เศรษฐกจิดจิทิลัต่อยอดการพัฒนาควบคูก่บัการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องชมุชน ด้วยการส่งเสรมิการเชือ่มโยง

ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว

	 ๗.๑.๕	 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนา 

และบูรณาการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ องค์ความรู้  

ผลการวิจัยและพัฒนาการตลาดและนวัตกรรม สร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน 

ในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน 

ทั้งในด้านการก�าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๗.๒	 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

	 ๗.๒.๑	 สร้างผู้น�าชมุชน	ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน	เพือ่เป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลง เป็นวทิยากร

ในการขบัเคลือ่นและสร้างกลไกการท�างานร่วมกนัของภาคส่วนต่าง ๆ  ในการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการพฒันา 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ  

มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น และเป็นพลังส�าคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล�้า  

การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท้องถิ่น

	 ๗.๒.๒	 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน	 สถาบันการเงินของชุมชน	 สวัสดิการชุมชน		

สาธารณสุขชุมชน	 ป่าชุมชน	 ไม้มีค่า	 ท่องเท่ียวชุมชน	 และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ  

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทัง้ด้านการผลติ แหล่งเงนิทนุ โลจสิตกิส์ ข้อมลู การแลกเปลีย่นความรู ้

และความเชี่ยวชาญเพ่ือต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม 

ให้สามารถเช่ือมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของภาค รวมถึงก�ากับดูแลมาตรฐานสินค้า 

ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู ้บริโภค 

ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการที่จ�าเป็นภายในชุมชน

	 ๗.๒.๓	 แก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศัย	ทีด่นิท�ากนิ	สร้างชมุชนทีน่่าอยู	่มุง่เน้นการจดัการทีอ่ยูอ่าศยั  

การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นท่ีเมืองแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมท่ีเอื้ออาทร  

มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมือง 

และชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  
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	 ๗.๒.๔	 สร้างพลังในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังทางสังคม ภาคีเครือข่าย  

การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นก�าลังในการพัฒนาเพื่อส่วนรวม โดยให้ความส�าคัญ 

กับการสร้างพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดินเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัคร 

รปูแบบต่าง ๆ  การสร้างพลงัสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสรมิกิจกรรมทางสงัคมของคนทุกวยัผ่านการสร้างพืน้ท่ีสร้างสรรค์ 

ในรูปแบบต่าง ๆ  และการสร้างพลงัภมูคิุม้กนั เพือ่การใช้สือ่ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมส่ีวนร่วม 

ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย

	 ๗.๒.๕	 สร ้างเครือข ่ายชุมชนท่ีเข ้มแข็ง เน ้นส ่งเสริมและสนับสนุนให ้ประชาชน 

ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจก�าหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยเริ่มจาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถน�าเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

และสวัสดิการในระดับชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย 

๗.๓	 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้าง  

“คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริม 

ให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีจะช่วย 

ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ 

หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน
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๑.	 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน	

	 ๑.๑	 การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่	

	 	 ๑.๑.๑	 พัฒนาหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน�าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนและสอดคล้องกับภูมิสังคม 

ของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์  

เพื่อให้หมู่บ้าน/กลุ่มเป้าหมายมีระบบบริหารจัดการชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ในการสร้างทักษะชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู ้ “โคก หนอง นา โมเดล” มีความรู ้ความเข้าใจ 

หลักการแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแกนน�าในการขับเคลื่อนการน้อมน�า 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 

ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่เป้าหมายได้ จ�านวน ๑๑,๔๑๔ คน 
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	 	 	 (๒)	 ผูแ้ทนครอบครวัพฒันาเป้าหมายได้รบัการพฒันาให้เกดิความตระหนกัในการปรบัเปลีย่น

การใช้ชวีติและการพฒันาหมูบ้่านทีส่มดลุ สอดคล้องตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จ�านวน ๓๔๒,๔๒๐ คน

	 	 	 (๓)	 ครอบครัวพัฒนาและหมู่บ้านเป้าหมายสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

ตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพ และบริบทของชุมชน

	 	 	 (๔)	 การประเมินความ “อยู ่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้านชุมชน  

(Gross Village Happiness: GVH) ก่อนการพัฒนา ครั้งที่ ๑ จ�านวน ๑๑,๔๑๔ หมู่บ้าน ค่าเฉลี่ย GVH  

อยู่ที่ ๘๒ คะแนน และการประเมิน ครั้งที่ ๒ จะด�าเนินการในไตรมาส ๔  

	 	 	 (๕)	 ด�าเนินกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันของผู้แทนครอบครัวพัฒนา หรือครัวเรือนอื่นที่สนใจ  

กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และหน่วยงานภาคีอื่น ๆ เพื่อจัดการความรู้ ยกระดับความรู้การด�าเนินชีวิต 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพึ่งตนเอง 

	 	 ๑.๑.๒	 พฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชมุชน โดยฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

และให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชงิลกึเพือ่พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนด้านการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 

การบริหารจัดการธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ด้วยทุนทางวัฒนธรรม

และภมูปัิญญาทีแ่สดงถงึอตัลกัษณ์ของพืน้ที ่เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผลติภณัฑ์ชุมชน เป้าหมาย ๘๐๐ ราย ๒๔ กลุม่ 

๒๔๐ ผลิตภัณฑ์ โดยด�าเนินการพัฒนาแล้ว ๒๙๙ ราย ๑๐ กลุ่ม ๕๙ ผลิตภัณฑ์ 

	 	 ๑.๑.๓	 ด�าเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด	 (SME	 Provincial	 Champions)  

โดยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 

ทั้งในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ โดยพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนและตลาด  

สนบัสนนุการเตบิโตของวสิาหกจิเริม่ต้น และส่งเสรมิการท่องเทีย่วภายในประเทศทัง้ในส่วนของ “เมืองหลกั” “เมืองรอง” 

และ “การท่องเท่ียวชุมชน” เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจภาคการผลิตและภาคบริการ ๔๖๒ ราย ได้รับการพัฒนาให้เป็น 

ธรุกจิต้นแบบระดบัจงัหวดั (SME Provincial Champions) และมผีูป้ระกอบการ ๑๓๔ ราย ได้เข้าร่วมการทดสอบตลาด 

และจ�าหน่ายสินค้าภายในประเทศ นอกจากนี้ ผู ้ประกอบการ 

๔๖๒ ราย ได้ประเมนิตนเอง (Self-Assessment) ถงึปัญหาและอปุสรรค 

ในการด�าเนินงาน เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

การด�าเนินงานให้ตรงกับความต้องการ รวมท้ังถ่ายทอดความรู้ 

เทคนิคในการประกอบธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ตรงกับ 

สถานการณ์ในปัจจบุนัในรปูแบบการ Coaching จากพีเ่ลีย้ง (นกัธรุกจิ) 

ตลอดจนคัดเลอืกผู้ประกอบการเพ่ือส�ารวจความต้องการของตลาด

และน�ามาปรบัใช้ให้มคีวามเหมาะสมกบัธรุกจิของตนเอง ๒๔๐ ราย	

พัฒนา
ผู้ประกอบการ

SMEs 
เป็นธุรกิจต้นแบบ
ระดับจังหวัด ๔๖๒ ราย
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	 	 ๑.๑.๔	 พฒันาผลติภณัฑ์สนิค้าชมุชน	โดยสนบัสนนุงบประมาณในรปูแบบ “คปูองวทิย์เพือ่โอทอป” 

ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการ 

ของตลาด และเพิม่รายได้ให้กบัผูป้ระกอบการด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ซ่ึงมสีถาบันการศกึษา 

ในพ้ืนที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นท่ีปรึกษาโครงการ 

ให้กบัผูป้ระกอบการ โดยในปี ๒๕๖๔ สามารถพฒันาผูป้ระกอบการและยกระดับผลติภณัฑ์ OTOP จ�านวน ๙๙ รายในพ้ืนท่ี 

๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล�าปาง อุตรดิตถ์ พิจิตร เลย มหาสารคาม ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ราชบุรี 

สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช นครนายก และสตูล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม 

ขยายผลด้านการตลาด โดยมีการจัดแสดงผลงานและขยายผลด้านการตลาดส�าหรับการยกระดับสินค้า 

หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และน�าเสนอผลงาน

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้รับการพัฒนาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งมีการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ชมุชนในรปูแบบการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลย ีเพือ่ส่งเสรมิและรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน 

โดยสามารถพัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์ จ�านวน ๘๐ ผลิตภัณฑ์ เช่น แชมพูสมุนไพรดอกอัญชันและประค�าดีควาย 

เครือ่งแกงกะท ิเสือ่ลายขดิ กระต๊ิบข้าวจากกก ผ้ามดัย้อมสธีรรมชาต ิถ่านไม้ไผ่ดดูกลิน่ กล้วยอบกรอบไส้มะขามหวาน 

น�้าพริกปลาร้าไข่ทรงเครื่อง เห็ดทอดปรุงรส และเฟรนช์ฟรายส์กล้วย 

	 	 ๑.๑.๕	 ด�าเนินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ในสถาบันอุดมศึกษา	(University	Business	Incubator:	UBI) 

โดยมีเครือข่ายอุดมศึกษาจ�านวน ๙ เครือข่าย ท�าหน้าที่บ่มเพาะ

ให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) และบริษัทจัดตั้งใหม่ 

(Startup Companies) ให้มีพัฒนาการเติบโตเป็นบริษัทธุรกิจ 

เตม็รปูแบบ (Spin-off Companies) ซึง่ในปี ๒๕๖๔ มผีูป้ระกอบการ 

เข้ารบัการบ่มเพาะ จ�านวนทัง้สิน้ ๑๒๕ ราย แบ่งเป็นผูป้ระกอบการ 

ในระดับ Startup Company จ�านวน ๘๐ ราย และในระดับ  

Spin-off company จ�านวน ๔๕ ราย	

	 	 ๑.๑.๖	 พฒันาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ	โดยพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs ไม้ดอกไม้ประดบั 

ซ่ึงค�านึงถึงความต้องการของตลาดตั้งแต่ระดับต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้า และสร้างผู ้ประกอบการยุคใหม่ 

โดยการยกระดับพื้นฐานผู้ประกอบการจากฐานรากไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็งในการท�าธุรกิจ 

ในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยในปี ๒๕๖๔ มีการจัดกิจกรรมและอบรมพัฒนาเชิงลึกด้านการเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ  

เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าท�าให้ได้แนวคิดในการน�านวัตกรรม

และเทคโนโลยมีาพฒันาสนิค้าและผลติภณัฑ์ สร้างมลูค่าเพิม่ทางการตลาดให้กบัสนิค้า โดยระยะที ่๑ มผีูป้ระกอบการ 

ไม้ดอกไม้ประดับเข้าร่วมกลุ่ม ๔๑๐ ราย ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า ๙๐ ล้านบาท	

	 ๑.๒	 การสนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี

	 	 ๑.๒.๑	 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	 โดยพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร 

ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ�านวน ๒๗ กลุ่ม	 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพให้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

การเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร จ�านวน ๒๓,๘๙๕ ราย ประเมินศักยภาพและจัดท�า 

แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จ�านวน ๑๑,๘๗๗ ราย และส่งเสริม/สาธิตการพัฒนาที่ดินและปรับปรุงบ�ารุงดิน 

ให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืชและเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. จ�านวน ๗๕๐ ราย 

ผู้ประกอบการ
เข้าโครงการ UBI

๑๒๕ ราย



นโยบายข้อ ๗
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน170

	 	 ๑.๒.๒	 พัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของสถาบัน	 (สหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 ธุรกิจชุมชน)		

โดยฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๙๕ แห่ง	และเพิ่มศักยภาพ

การด�าเนินธุรกิจโดยการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๒ แห่ง	

	 	 ๑.๒.๓	 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด โดยด�าเนินกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาด  

ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว จ�านวน ๘๐,๐๑๖ ครั้ง ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนี้

	 	 	 (๑)	 จัดงาน OTOP CITY 2020 ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าชมงาน จ�านวน ๑๖๘,๖๑๒ คน  

และมียอดจ�าหน่ายและสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น จ�านวน ๗๐๑.๘๓ ล้านบาท

	 	 	 (๒)	 ส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เพ่ือส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชน 

ท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ โดยนักการตลาด OTOP ได้ส่งเสริมช่องทาง 

การตลาด จ�านวน ๓๘,๙๔๕ ครัง้ เช่น การตลาดออนไลน์ และการจดัท�า Content ผลติภณัฑ์ OTOP/ชมุชนท่องเทีย่ว 

OTOP นวัตวิถี เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 

	 	 	 (๓)	 โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ โดยจัดตลาดไปแล้ว จ�านวน ๔๖,๒๘๕ ครั้ง  

(เป้าหมาย ๖๔,๐๐๐ ครั้ง) ยอดจ�าหน่าย ๕๐๓.๓๕ ล้านบาท และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ�าหน่ายหมุนเวียน  

จ�านวน ๑๗๘,๒๗๒ ราย 

	 	 	 (๔)	 จ�าหน่ายสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ OTOP TODAY มสีนิค้าจ�าหน่าย จ�านวน ๔๐,๔๑๖ ผลติภณัฑ์ 

มีผู้เข้าไปชม จ�านวน ๘,๐๖๘,๗๖๒ ครั้ง และมีจ�านวนการคลิกเพื่อเข้าไปสั่งซื้อสินค้า ๒,๗๑๓,๕๕๖ ครั้ง	

	 	 ๑.๒.๔	 ด�าเนนิโครงการยกระดบัศนูย์การเรยีนรู	้ICT	ชมุชนสูศู่นย์ดิจทิลัชมุชน โดยให้บรกิารอุปกรณ์

ทีจ่�าเป็นพร้อมบรกิารอนิเทอร์เนต็ไร้สายโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายเพือ่เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูต้ามอัธยาศยัส�าหรบัประชาชน

ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนใช้เป็นแหล่งสนับสนุนอาชีพ สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยว

ในชุมชนเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ และขยายการให้บริการภาครัฐไปสู่ส่วนท้องถ่ินอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

รวมทั้งจัดฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึง 

ผูด้้อยโอกาสและผูอ้าศัยในพ้ืนทีห่่างไกล ทัง้น้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด�าเนนิการจัดตัง้แล้ว จ�านวน ๒๕๐ แห่ง 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดตั้งเพิ่มเติม จ�านวน ๒๕๐ แห่ง รวมเป็น ๕๐๐ แห่ง  

มีประชาชนใช้บริการระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓-มิถุนายน ๒๕๖๔ จ�านวนประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ คน 

  ๑.๒.๕ น�าเทคโนโลยจีากวสิาหกจิดจิทัิลเร่ิมต้นไทย	(Digital	Startup)	ถ่ายทอดลงสูช่มุชนเป้าหมาย	

ทั่วประเทศ	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินสู ่ ชุมชนดิจิทัล (Digital Community)  

โดยผลักดันชุมชนกว่า ๑๘๐ ชุมชน ให้เกิดการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เช่น ระบบ Point of Sale 

(POS) ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และระบบ Smart Farm เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ เพิม่รายได้ 

และสร้างโอกาสทางอาชีพทัว่ภมูภิาค ภายใต้แนวคดิ “ชมุชนคดิ ชมุชนเลือก ชมุชนท�า เพือ่ชมุชนยัง่ยนื” โดยคาดว่า

จะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า ๓๔๐ ล้านบาท	

	 	 ๑.๒.๖	 ด�าเนินกิจกรรมปั ้นดาว เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพ  

มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีโอกาสในการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนถึงเติบโตแบบก้าวกระโดด  

โดยด�าเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในทุกภาคของประเทศ จ�านวน ๒๐๔ ราย 



171รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๑.๓	 การสร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข ้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและบริการทางการเงิน	

ของวิสาหกิจชุมชน 

  ๑.๓.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน  

โดยส่งเสริมให้กองทุนชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบริหาร

จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล จ�านวน ๖,๐๐๐ กลุม่/หมูบ้่าน รวมถงึส่งเสรมิกองทนุชมุชนทีม่ผีลการประเมนิศักยภาพ

ตามหลกัธรรมาภบิาล อยูใ่นระดบั ๑ หรอืระดบั ๒ ให้สามารถยกระดบัขึน้เป็นระดบั ๒ หรอืระดบั ๓ และมปีระชาชน

ที่เข้าถึงแหล่งทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ คน 

  ๑.๓.๒ พัฒนาแอปพลิเคชัน	SME	CONNEXT	 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ข้อมลูข่าวสาร กจิกรรม และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการท�าธรุกิจของ SMEs รวมถึงการสนบัสนนุการท�าธรุกิจออนไลน์ 

เพื่อให้ผู ้ประกอบการ SMEs และประชาชนท่ัวไปได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมียอดผู ้เข้าใช้งานสะสม 

๙๓,๔๙๔ คน ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังในส่วนของระบบ 

การให้คะแนนและการแลกคะแนน (Reward and Redeem Features) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์  

และการบริการแบบออนไลน์ (Market Place Online) ระบบ Chatbot ตลอดจนการพัฒนาให้ผู้ใช้งานสามารถ 

สร้างตลาดของ SME CONNEXT ด้วย LINE Official Account (LINE OA) เองได้ 

  ๑.๓.๓	 ด�าเนินโครงการพัฒนา	 SME	 PORTAL	 และระบบการให้บริการ SMEs	 เพื่อใช้เป็น 

ฐานข้อมูลสนับสนุนและส่งเสริมผู ้ประกอบการ SMEs ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดการพัฒนา SMEs  

อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และได้พฒันาเวบ็ไซต์ smeone.info ซึง่เป็น Single Platform เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ SMEs 

สามารถเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการของภาครัฐ โดยเป็นแหล่งรวบรวมบริการของภาครัฐจากทุกหน่วยงาน 

และยังรวบรวมความรู ้และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ SMEs ให้ได้เรียนรู ้เพื่อน�าไปพัฒนา 

และยกระดับประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ	

	 ๑.๔	 การส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน	

	 	 ๑.๔.๑	 ด� า เนิ น โคร งการพัฒนาก ลุ ่ มอ งค ์ ก ร

วิสาหกิจชุมชน	 ผ่านโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยร่วมกับ 

สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้กับสินค้าและบริการของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชน และพัฒนา 

ช ่องทางการจัดจ�าหน ่าย เพื่อ เป ็นการต ่อยอดและอนุรักษ ์

ภูมิป ัญญาท ้องถิ่นและเ พ่ิมรายได ้ ให ้ กับกลุ ่ มองค ์กรชุมชน  

โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๖๓ แห่ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน ๙๖๗ แห่ง รวมทั้งพัฒนาความรู ้ด้านการเงิน การบัญชี  

การบริหารจัดการองค์กร และด้านการตลาด ให้แก่วิสาหกิจชุมชน 

จ�านวน ๕,๐๐๐ กลุ่ม 

  ๑.๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาผู ้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์  

โดยจดัฝึกอบรมพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการสูย่คุ ๔.๐ ให้มคีวามสามารถในการแข่งขนั มคีวามสามารถในการเข้าถงึ 

ตลาดออนไลน์ รวมทัง้ส่งเสรมิให้ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ OTOP มธีรรมาภบิาล อนัจะน�าไปสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 

ที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล” ต่อไป ซึ่งได้จัดฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ�านวน ๒,๒๕๐ ราย/กลุ่ม  

ใน ๔๕ จังหวัด ท�าให้ประชาชนมีความรู้ในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ต่างประเทศ 

และตลาดออนไลน์ ส่งผลให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง 
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  ๑.๔.๓ ด�าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนว	

พระราชด�าริ	 โดยส่งเสริมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้ประกอบการชุมชนให้ได้รับความรู้ทางวิชาชีพ 

และความรูเ้บ้ืองต้นในการประกอบธุรกจิ เพ่ือวางรากฐานในการพฒันาให้เป็นผูป้ระกอบการ โดยการเพ่ิมทักษะวชิาชีพ 

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี  

การบริหารจัดการ การผลิต และการตลาด น�าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น	

	 	 ๑.๔.๔	 พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย โดยจัดท�าโครงการ GSB Micropreneur  

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs/SMEs Start up ท่ีต้องการพฒันาและต่อยอดธรุกิจ มากกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย 

และโครงการ Young Entrepreneur เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสนับสนุนไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์

ที่เป็นสินค้าหรือบริการและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการจริง มากกว่า ๓๐ กิจการ 

	 	 ๑.๔.๕	 ด�าเนินโครงการ	 ของถูก	 ขายฟรี	 ของดี	 พาส่งออก โดยจัดเทศกาลสินค้าของดี ของเด็ด  

ราคาถูก ลดค่าครองชีพ พร้อมให้พื้นท่ีผู้ประกอบการท้ัง OTOP Startup SMEs สินค้าธงฟ้า และผู้ส่งออก  

เปิดโซนขายฟรีจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ณ ตลาดน�้าสวนผัก คลองสองนครา ซอยสวนผัก ๔ ถนนสวนผัก  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ มีผู้ประกอบการมาขายสินค้าวันละ ๒๐-๒๕ ราย  

รายได้เฉลี่ยวันละ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๔.๖		 ด�าเนินโครงการตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น	 โดยเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเกษตร/

เกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOPs) และสินค้า/บริการชุมชน เช่น การจัดงาน “ตลาดวิถีไทย 

ตลาดเทีย่วได้สไตล์ไทย ๆ ” กจิกรรมบรโิภคอาหารทะเลและผลไม้เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิฐานราก “ธงฟ้า on the beach 

& Seafood festival หรอยริมเล @ป่าตอง” และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในตลาดชุมชน เกิดมูลค่าการซื้อขาย

สินค้าในตลาดรวม ๑,๙๘๕.๔๐ ล้านบาท	 	

	 	 ๑.๔.๗	 เสริมสร้างและยกระดับผู้ประกอบกิจการ	 Home	 Stay	 ผ่านการจัดอบรมให้ความรู ้

แก่ผู้ประกอบกิจการ Home Stay จ�านวน ๒๕๒ แห่ง ๑,๐๘๙ ราย 

	 ๑.๕	 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของวิสาหกิจชุมชน โดยเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะ 

ผู ้ประกอบการให้ปรับตัวเข้าสู ่ยุคดิจิทัลผ่านหลักสูตรออนไลน์  

และสร้างเครื่องมือให้ผู ้ประกอบการได้เรียนรู้และใช้ประโยชน ์

ผ่าน Platform “SME Academy 365”	รวมทัง้ให้ค�าปรกึษาแนะน�า 

เบื้องต้นในการด�าเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่าง ๆ 

เช่น บญัชแีละการเงนิ การตลาด และการบรหิาร ผ่าน “ศนูย์ให้บรกิาร 

SME ครบวงจร” รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการส่งต่อ 

ความช่วยเหลือไปยังโครงการต่าง ๆ มีผู ้เข ้ารับบริการแล้ว 

๑๓๙,๘๐๐ ราย	

มีผู้เข้ารับบริการ
ผ่านศูนย์ ให้บริการ 
SME ครบวงจร 
๑๓๙,๘๐๐ ราย



173รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๒.	 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

	 ๒.๑	 การสร้างผู้น�าชุมชน	 ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการน้อมน�า 

ศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด�าริ เพื่อให้ผู้น�าชุมชนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการขับเคลื่อนชุมชน 

ให้มศีกัยภาพ กลุม่เป้าหมายเป็นผูน้�าชมุชนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก จ�านวน ๑๕,๐๐๐ คน จาก ๑,๐๐๐ ต�าบล ต�าบลละ ๑๕ คน  

ซึง่ผู้น�าชมุชนทีไ่ด้รบัการพฒันาศกัยภาพ สามารถขบัเคลือ่นงานต�าบล/หมูบ้่าน ด้วยการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วม 

ของคนในชุมชน เพื่อน�าไปสู่คติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “๑ หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ ทั้งต�าบล สร้างความมั่นคง 

ทางด ้านอาหารด ้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท�าให ้ ชุมชนมีความมั่นคงทางด ้านอาหาร 

จากการปลูกพืชผักสวนครัว มีภูมิคุ้มกัน และสิ่งแวดล้อมที่น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดการลดรายจ่ายในครัวเรือน	

	 ๒.๒	 การยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน	 สถาบันการเงินของชุมชน	 สวัสดิการชุมชน	 สาธารณสุขชุมชน	

ป่าชุมชน	ไม้มีค่า	ท่องเที่ยวชุมชน	และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ	

  ๒.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดด้านการเกษตร โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้ ๑) พัฒนา

ตลาดเกษตรกรให้เป็นแหล่งจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร จ�านวน ๗๓ จังหวัด ๒) เช่ือมโยงตลาด 

และกระจายผลผลติข้าวของสหกรณ์ จ�านวน ๒๒.๑๗ ตนั มมีลูค่าจ�าหน่าย ๗๗๑,๓๔๘ บาท ๓) จดักิจกรรมและสนบัสนนุ 

การกระจายผลไม้ส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย ๖ ครั้ง ๔) พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย

สินค้าของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร โดยมสีหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รบัการส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารจดัการ

ด้านการตลาด จ�านวน ๑๔๖ แห่ง และ ๕) ส่งเสริมการตลาดน�าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม โดยจ�าหน่ายผ้าไหม

ภายใต้โครงการฯ จ�านวน ๑๖,๙๗๑ เมตร 

  ๒.๒.๒ เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดประสบปัญหาราคามังคุดตกต�่า โดยสามารถระบาย

ผลผลิตมังคุดไปยังเรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี และเรือนจ�ากลางพัทลุง จ�านวน ๖ ตัน 

ในราคาท่ีเกษตรกรพึงพอใจ ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลอืเกษตรกรทีป่ระสบปัญหา เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน

ในห้วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

  ๒.๒.๓ ด�าเนนิโครงการ	“เปล่ียนชมุชนเป็นห้องประชมุในท่ีราชพัสดุ”	ตามแนวทางการขับเคลือ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน	 น�าท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนการด�าเนินโครงการฯ โดยเปิดพื้นที่ให้เป็น 

แหล่งจ�าหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่งจะช่วยกระตุ ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชนโดยใช้การบริโภคภายในพื้นที ่

และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน ก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้ราษฎรและเกิดการหมุนเวียน 

รายจ่ายในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้ส ่งผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินโครงการฯ จึงได้มีการปรับโครงการฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว  

โดยให้สามารถจัดประชุมภายในหน่วยงานและน�าเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากท้องถ่ิน แหล่งจ�าหน่าย  

พร้อมช่องทางการจ�าหน่าย เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้เกิดการรับรู ้แก่ผู ้บริโภค ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง 

ในการกระตุ้นให้เกดิการค้าขายสินค้าในระดบัฐานรากได้ โดยสามารถด�าเนนิโครงการฯ ได้รวมท้ังสิน้จ�านวน ๒๙๙ ครัง้ 

คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๑ (เป้าหมาย ๔๖๒ ครั้ง) 
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  ๒.๒.๔ ด�าเนินโครงการ	 SME	D	 Partner	 By	 CSR	 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อสร้างงาน  

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบัชมุชน/พนกังาน/กลุม่เป้าหมาย ๒) เพือ่เป็นสือ่กลางในการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ/กลุม่เป้าหมาย 

๓) เ พ่ือยกระดับอาชีพและต ่อการยอดธุรกิจ ๔) เ พ่ือเพิ่มช ่องทางการท�าธุรกิจให ้ กับผู ้ประกอบการ 

ด้วยการ Matching Marketing และ PR และ ๕) เพือ่ใช้ความสามารถพเิศษขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างเตม็ศกัยภาพ  

และมีเป้าหมายโครงการ ได้แก่ ๑) การอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ/พนักงานได้รับความรู ้

ทักษะ ความสามารถในการสร้างอาชีพ เช่น หลักสูตรการท�าขนมไทย การชงกาแฟ/เบเกอรี่ การท�าสบู่สมุนไพร 

ตะกร้าเส้นพลาสติก ผ้ามัดย้อม และเทียนหอม ๒) กลุ่มผู้ประกอบการ/พนักงาน ได้รับการพัฒนาทางด้านการตลาด

ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ๓) สร้างความร่วมมือและความเชื่อมโยง ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการได้มีเครือข่ายพันธมิตร

กับผู้ประกอบการด้วยกันเพื่อการต่อยอดในอนาคต ๔) ยกระดับการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างผู้ประกอบการใหม่

และโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน (สาขาในพื้นที่น�าเสนอสินเชื่อ) และ ๕) สร้างรายได้ภายในชุมชน ด้วยการจ้างงาน 

ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๒.๕ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 

ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้ ส่งผลให้มูลค่าสินค้าเพ่ิมข้ึน แข่งขันในตลาดได้ 

ประชาชนมีรายได้และยอดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น ดังนี้

   (๑) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู ่การพัฒนา (Quadrant D)  

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของท่ีระลึก อาหารและเคร่ืองดื่ม และสมุนไพร 

ที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน ๑,๙๐๐ ผลิตภัณฑ์ 

   (๒) โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Base OTOP: KBO) 

จ�านวน ๑,๕๒๐ ผลติภณัฑ์ ประกอบด้วย ๓ กจิกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี ๑ การพฒันาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และกิจกรรมที่ ๓ ประกวด 

และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ทั้งนี้ ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๓๒ จังหวัด

   (๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ ้าและเครื่องแต่งกายให้เป ็น Premium OTOP  

จ�านวน ๒๔๐ ผลติภณัฑ์ โดยแบ่งเป็นการพฒันาผลติภณัฑ์ผ้าและเครือ่งแต่งกาย จ�านวน ๒๒๐ ผลติภณัฑ์ และการพฒันา 

รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนบ้านดอนกอย จ�านวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ 

   (๔) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหาร สู่สากล 

จ�านวน ๒๕๒ ผลิตภัณฑ์ 

   (๕) โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สู่สังคม New Normal จ�านวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์  

แบ่งเป็น ประเภทอาหาร ๗๐ ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ๓๐ ผลิตภัณฑ์

   (๖) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย โดยพัฒนาและยกระดับการบริหาร

จัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า จ�านวน ๓๐ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๒๓ จังหวัด ได้จัดอบรม 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ๒.๒.๖		 ด�าเนนิโครงการหมูบ้่านท�ามาค้าขาย เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกิจท้องถิน่/ชมุชน 

ให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ โดยจดักจิกรรมเชือ่มโยงและขยายช่องทางการจ�าหน่าย/ผลติภณัฑ์ของหมูบ้่านท�ามาค้าขาย 

จ�านวน ๒๕ แห่ง ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกิดมูลค่าการซื้อขาย ๑๓๑.๒๕ ล้านบาท  
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๒.๒.๗	 ด�าเนินโครงการสถาบันการเงินประชาชน	 เพื่อยกระดับองค์กรการเงินชุมชนที่เกิดจาก 

การรวมตัวกันของคนในชุมชนโดยความสมัครใจ และด�าเนินกิจกรรมทางการเงินร่วมกันตามความต้องการ 

ของสมาชิกในชุมชนให้เป็นสถาบันการเงินประชาชน และมีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้มีการจดทะเบียนองค์กรการเงินชุมชน 

เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินประชาชน จ�านวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) สถาบันการเงินประชาชนต�าบลบ้านเป้า  

อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒) สถาบันการเงินประชาชนต�าบลน�้าขาว จังหวัดสงขลา ๓) สถาบันการเงิน

ประชาชนบ้านทานพอ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ๔) สถาบันการเงินประชาชนต�าบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย  

นอกจากนี้ ยังได้มีการด�าเนินโครงการพัฒนาสถาบันการเงินประชาชน โดยพัฒนาเตรียมความพร้อมองค์กรการเงิน 

ชุมชนแล้ว จ�านวน ๑๕๕ แห่ง ทั้งนี้ ได้พัฒนาความพร้อมเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบสถาบนัการเงนิประชาชนและประกาศนายทะเบยีน ได้แก่ การแก้ไขสมาชกิเดมิทีอ่ยูน่อกพืน้ทีด่�าเนนิงานระดบัต�าบล 

การแก้ไขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามประกาศฯ และการขอมติที่ประชุม

แก้ไขประเภทธุรกรรมขององค์กรการเงินชุมชนที่ท�าธุรกรรมเกินกว่าประกาศก�าหนด 

  ๒.๒.๘ เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โดยด�าเนินโครงการ “การแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน”  

ซึ่งด�าเนินการในพื้นที่หมู่บ้านท่ีมีกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ที่สามารถ 

เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน 

และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วงเงินงบประมาณ ๒๖.๐๗ ล้านบาท เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์จัดการ

กองทุนชุมชน และคณะกรรมการกองทุนชุมชน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้  

เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารลดหนี ้ปลดหนี ้ของครวัเรอืนเป้าหมาย และส่งเสรมิอาชพี ความสามคัค ีและร่วมกนัแก้ไขปัญหา

ของชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

   (๑) จัด ต้ัง ศูนย ์ จัดการกองทุนชุมชน  

๑๐๗ แห่ง แห่งละ ๖๙,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น  

๗.๓๘ ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๒,๑๔๐ คน ในพื้นที่

ที่ประสบกับปัญหาความยากจนซ�้าซาก ๑๐ อันดับของประเทศ 

ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ น่าน นครพนม 

นราธิวาส ปัตตานี ชัยนาท ตาก และอ�านาจเจริญ โดยได้จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้ง  

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน วางแผนขับเคลื่อนโครงการ ณ หมู่บ้าน 

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ้ืนที่จัดต้ังศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  

จ�านวน ๓๖ แห่ง ๓๑ จังหวัด

   (๒) ด�าเนนิกจิกรรมศนูย์จดัการกองทนุชมุชนบรหิารจดัการหนี ้“ส�านกึด ีแผนด ีบริหารหน้ีได้” 

งบประมาณ ๑๕.๕๔ ล้านบาท จ�านวน ๒๑๔ แห่ง แห่งละ ๗๒,๖๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖,๔๒๐ คน โดยได้สนับสนุน

กิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน โดยโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้ง ในปี ๒๕๖๓ 

จ�านวน ๑๐๗ แห่ง 

จัดตั้งศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน 

๑๐๗ แห่ง วงเงิน ๗.๓๘ ล้านบาท 
เป็นแกนหลัก

จัดการหนี้ครัวเรือน
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  ๒.๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

และผู ้ผ่านการบ�าบัดมีอาชีพ มีรายได้ ให้ด�าเนินชีวิตอย่างมีประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อตนเอง และสังคม  

เป็นการลดอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกท้ังเป็นช่องทางในการเพิ่ม 

ความเข ้มแข็งและความสัมพันธ ์อันดีของสถาบันครอบครัวของเยาวชนกลุ ่มเสี่ยงและผู ้ผ ่านการบ�าบัด  

โดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) เ พ่ิมศักยภาพคณะกรรมการเครือข ่ายกองทุนแม ่ของแผ ่นดินระดับอ�าเภอ  

เป้าหมาย ๘๗๘ รุ่น จ�านวน ๘,๗๘๐ คน งบประมาณ ๔.๘๒ ล้านบาท

   (๒) เพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู ้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด  

เป้าหมาย ๗๖ รุ่น จ�านวน ๑,๑๔๐ คน งบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท 

   (๓) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

และผู้ผ่านการบ�าบัด เป้าหมาย ๗๖ รุ่น จ�านวน ๑,๑๔๐ คน งบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท 

   (๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู ่บ ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน  

งบประมาณ ๗.๑๙ ล้านบาท เป้าหมาย จ�านวน ๘๗๘ หมู่บ้าน

   (๕) สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน งบประมาณ ๔.๓๙ ล้านบาท 

เป้าหมาย ๘๗๘ แห่ง จ�านวน ๑๓,๑๗๐ คน 

  ๒.๒.๑๐	 ด�าเนนิโครงการชมุชนไม้มค่ีา เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่จากไม้และผลติภณัฑ์จากต้นไม้และป่าไม้ 

โดยสนับสนุนให้ชุมชนจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก เช่น การเพาะช�ากล้าไม้ ขายกล้า ขายเมล็ดพันธุ์ ผลิตถ่านไม้คุณภาพ  

น�้าส้มควันไม้ การแปรรูปไม้ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตสมุนไพร โดยมีการพัฒนาธนาคารต้นไม ้

สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มชุมชนไม้มีค่า จ�านวน ๔๕๒ ชุมชน รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นไม้/ป่าไม้ ๔๒.๖๙ ล้านบาท 

  ๒.๒.๑๑	 ด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว 

มีความโดดเด่นเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย 

ท�าให้มชีมุชนท่องเทีย่วเพ่ิมขึน้ เป็นการสร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนท�าให้เกดิการกระจายรายได้ 

สู่ชุมชนมากขึ้น โดยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวสะสม ๑๐๕,๑๐๐ คน รายได้จากการท่องเท่ียวสะสม ๑๐๘ ล้านบาท  

ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ�านวน ๗๗ ชุมชน และเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวสะสม  

๙๐ เครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร จ�านวน ๔๒ แหล่ง 

	 ๒.๓	 การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย	ที่ดินท�ากิน	สร้างชุมชนที่น่าอยู่

  ๒.๓.๑ ปรับปรุงระบบที่ดินท�ากินและลดความเหลื่อมล�้าด้านการถือครองที่ดิน	 พื้นที่เป้าหมาย 

การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔ จ�านวน ๑,๐๗๑ พื้นที่ ใน ๗๑ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 

๑,๙๙๐,๕๘๑-๐-๕๘.๙๕ ไร่ โดยปัจจุบันได้ด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตแล้ว จ�านวน ๒๘๐ พื้นที่ ใน ๖๖ จังหวัด 

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

เนือ้ที ่๔๕๓,๘๑๐-๐-๑๓.๑๐ ไร่ และส่งเสรมิและพฒันาอาชพี ๑๗๗ พืน้ที ่ใน ๖๐ จงัหวดั เนือ้ที ่๔๖๗,๑๔๐-๑-๒๔.๓๔ ไร่ 

  ๒.๓.๒ ด�าเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา	 ฤดูการผลิตห้วงปี	 ๒๕๖๔/๒๕๖๕ โดยมีช่องทาง 

ให้ประชาชนสามารถร้องเรยีนและร้องทกุข์ต่อคณะกรรมการการเช่าทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมระดบัต�าบลและศูนย์ด�ารงธรรม 

หากไม่ได้รบัความเป็นธรรมในการเช่านา และได้ด�าเนนิการควบคุมค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้ช่า จ�านวน ๓๔๗,๒๔๔ คน 

ผู้ให้เช่า จ�านวน ๓๓๖,๑๕๗ คน พื้นที่ที่มีการควบคุมค่าเช่านา จ�านวน ๖,๔๓๙,๑๗๘ ไร่ เงินที่เจรจาลดค่าเช่านา  

จ�านวน ๘.๘๑ ล้านบาท ท�าให้ประชาชนในพื้นที่เช่านาในอัตราที่เหมาะสม ไม่เกินอัตราค่าเช่าขั้นสูงที่ก�าหนด 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๒.๔	 การสร้างพลังในชุมชน	

  ๒.๔.๑ สร้างความม่ันคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้

จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้ และมีสิทธิเสรีภาพ 

ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้ด�าเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จ�านวน ๑๓๓.๗๗ ล้านบาท 

  ๒.๔.๒ ขยายโอกาสการมีงานท�าให้ผู ้สูงอายุ  

โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ

ได้ประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตนเอง มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมทางสังคม ได ้พัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอด 

องค์ความรู้หรือภมูปัิญญา และให้ผูส้งูอายไุด้ประกอบอาชพี มงีานท�า 

และมีรายได้ โดยมีผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

จ�านวน ๑,๗๓๔ คน นอกจากนี ้ยงัได้มกีารส่งเสรมิการจ้างงานผูส้งูอายุ 

ในอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ รวมทัง้ได้รับการเสริมสร้าง 

ภาวะทางร่างกาย จติใจ ตระหนกัถงึคณุค่า และศักยภาพของตนเอง 

น�าไปสูก่ารมคุีณภาพชวีติทีดี่ ผูส้งูอายมุงีานท�า มรีายได้ ลดการพึง่พงิ 

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จ�านวน ๑๖,๖๐๑ คน 

  ๒.๔.๓	 ด�าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู ่ต�าบล	 สร้างรากแก้วให้ประเทศ	 (โครงการ	 U2T)		

โดยการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้มีงานท�า ฟื ้นฟูเศรษฐกิจชุมชน  

และเกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีน�าองค์ความรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู ่ท�างานร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่น ๆ  

ให้มกีารท�างานร่วมกบัแบบบรูณาการ ผ่านการจ้างงาน จ�านวน ๖๐,๐๐๐ คน ครอบคลมุพืน้ท่ี ๓,๐๐๐ ต�าบลท่ัวประเทศ  

โดยมีกิจกรรมการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ)  

การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเท่ียว) การน�าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน  

(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียน 

ให้แก่ชุมชน) และการจัดท�าข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (Community Big Data) ใน ๕ มิติ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่  

การศกึษา รายได้ และการเข้าถงึบริการภาครฐั เพือ่วเิคราะห์ความเข้มแขง็หรอือ่อนแอของต�าบลนัน้ ๆ  ในการใช้ท�าแผน 

การยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะจัดเก็บลงในระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม และด้านชุมชนเมืองของต�าบล ท้ังนี้ ในช่วงสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้มีการด�าเนินกิจกรรมพิเศษในพื้นท่ี ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑) กิจกรรมเชิงรุก  

คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ท�าความสะอาด 

เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจาย 

ของเชื้ อ โรคในบริ เวณพื้นที่ ต ่ า ง  ๆ  

และ ๒) กิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลัง 

ฉดีวัคซนี หยดุเชือ้เพือ่ชาติ ลดการระบาด

ของโรค” โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จะร่วม 

รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาด

ของโควดิ-๑๙ เพ่ือสร้างภมูคุ้ิมกนัให้ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 

จ้างผู้สูงอายุ
มีงานท�า มีรายได้ 
๑๖,๖๐๑ คน
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	 ๒.๕	 การสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง	

	 	 ๒.๕.๑	 จัดท�าและประสานแผนพัฒนาต�าบล โดยรวบรวมข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  

ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล  

ซึ่งได้มีแผนพัฒนาต�าบลที่เชื่อมโยงสู ่แผนพัฒนาอ�าเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จ�านวน ๗,๐๓๖ ต�าบล  

การมีแผนพัฒนาต�าบลจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นท่ี ท�าให้สามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณของรัฐและอื่น ๆ  

เป็นทศิทางในการพฒันาตนเองของประชาชน และท�าให้ประชาชน ผูน้�า กลุม่ องค์กร และเครอืข่ายต่าง ๆ  ในระดบัต�าบล 

มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน พร้อมทั้งจัดท�าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

	 	 ๒.๕.๒	 พัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ 

จะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะท่ีจ�าเป็นในการบริหารกิจการ

ของกลุ่มให้ประสบความส�าเร็จ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเครือข่ายในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีจังหวัด 

ที่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้ทั้งสิ้น จ�านวน ๗๕ จังหวัด จังหวัดท่ีไม่สามารถด�าเนินการได ้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้แก ่ จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยจะด�าเนินการได้ 

หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย 

	 	 ๒.๕.๓	 ส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได	้

กลับสู ่ท้องถิ่น	 โดยประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด จ�านวน ๗๓ จังหวัด  

จ�านวน ๑๙๖ ครั้ง และร่วมแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด เช่น มะม่วง สับปะรด และลิ้นจี่ ผ่านการแลกเปลี่ยน 

และกระจายสินค้าเกษตร จ�านวน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล�าปาง พะเยา พิจิตร ระยอง สมุทรสงคราม กาฬสินธุ์ 

นครสวรรค์ ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ น่าน หนองคาย ปัตตานี เพชรบุรี เชียงใหม่ และอุดรธานี ซึ่งเป็นการพัฒนา

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมโอกาส 

ทางการตลาดของผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชนให้มั่นคง เพิ่มรายได้ให้ชุมชน	

	 	 ๒.๕.๔	 พัฒนาจังหวัด	 ชุมชนและท้องถิ่น	 ด้วยองค์ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ี	

และศาสตร์แขนงต่าง	ๆ 	ในระดบัพืน้ที	่ผ่านกลไกการด�าเนนิงานของเครอืข่ายกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า “อว.ส่วนหน้า” มี ๒ ระดับ คือ ส่วนกลาง มีหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนหน้า  

มีตัวแทนมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัดขับเคลื่อน และระดับกลุ่มจังหวัด มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย ๙ เครือข่าย 

เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายระดับภาค จ�านวน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน 

(จังหวัดเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดขอนแก่น) ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) และภาคใต้ 

(จังหวัดสงขลา) และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ระดับจังหวัด จ�านวน ๗๖ จังหวัด โดยท�างานร่วมกับจังหวัด 

และสถาบันการศกึษาเครือข่าย ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพืน้ท่ี เพือ่ท�าให้เกดิแผนงานบูรณาการร่วมกนั โดยผลกัดนั 

ให้จังหวัด ภูมิภาค ท้องถิ่น น�างานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนา

จงัหวดั ภมูภิาค ท้องถิน่ รวมถงึสนบัสนนุและผลกัดนัให้มกีารจดัท�าแผนการด�าเนนิโครงการ/กจิกรรม ร่วมกบัจงัหวดั 

สู่การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ได้ผลกัดนัให้เกดิการบรรจแุผนงาน/โครงการด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในแผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั 

๒๑ แผนงาน/โครงการ	
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	 	 ๒.๕.๕	 สนบัสนนุการน�าวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	เพือ่พฒันาเศรษกิจชมุชนในพืน้ที่	

โดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่	 ได้จัดท�าแพลตฟอร์ม จ�านวน ๓ แพลตฟอร์ม ได้แก่ ๑) แพลตฟอร์ม 

บ่มเพาะชุมชน/หมู่บ้านให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator: SCI) ๒) แพลตฟอร์ม 

การบริการให้ค�าปรึกษา (Technology Consulting Service: TCS) และ ๓) แพลตฟอร์มการเพิ่มขีดความสามารถ

ของผู้ประกอบการชุมชน (Building Capacity Enterprise: BCE) เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ของการบริหารจัดการ 

เครอืข่าย (Partnership) และการให้บรกิารให้ ค�าปรกึษาและข้อมลูเทคโนโลย ีน�าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ไปแก้ไขปัญหาของชุมชน/หมู่บ้าน (Place) พัฒนาสินค้า (Product) และบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  

ตามความต้องการของตลาด น�าไปสูก่ารสร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกจิชมุชน ตลอดห่วงโซ่อปุทาน (Supply chain) 

และห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) โดยในปี ๒๕๖๔ มีการสนับสนุนโครงการแล้ว ๑๗๓ โครงการ

  ๒.๕.๖ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือความสุข	

ของชุมชน	 โดยวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง ด�าเนินการวิเคราะห์

ศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน และท�าความเข ้าใจชุมชน 

เพือ่ทราบความเป็นอยู ่ศกัยภาพ ปัญหา/ความต้องการทีจ่ะแก้ไข/พฒันา 

และมีการสร ้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและจัดท�าแผนร่วมกับ

ชุมชนในการพัฒนาองค์ความรู ้ และฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรม 

เพ่ือสร้างทักษะที่สนองต่อชุมชน ในปี ๒๕๖๔ มีผู ้ เข ้าร ่วม

การพัฒนาศักยภาพที่สอดคล ้องกับบริบทท่ี เปลี่ยนแปลง 

จ�านวน ๑,๙๖๘ คน เช ่น โครงการส ่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต กลุ่มเ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย จ า ก ส า ร พิ ษ  

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะรักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาต ิ

เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New Normal โครงการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มรักษ์โฮม  

และโครงการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก 

	 	 ๒.๕.๗	 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน�้าตามแนวพระราชด�าริ

โดยชุมชนอย่างยั่งยืน	 ได้พัฒนาศักยภาพคนในพื้นท่ีผ่านชุมชนเครือข่าย ๖๐ ชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองตามแนวพระราชด�าริ และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น  

โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน 

ตามแนวคิด “ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น�าไปสู ่งานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน�้า  

สร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าที่เหมาะสมกับภูมิสังคม โครงสร้างหรือแหล่งน�้า ให้สามารถใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในได้แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาฟื ้นฟูแหล่งน�้า  

ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และด้านพัฒนาเครือข่ายเยาวชน พร้อมท้ังถ่ายทอดความส�าเร็จ 

ผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ
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๓.	 การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก	

	 ๓.๑	 การส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน	

โดยจัดจ�าหน่ายผักสลัดคัดคุณภาพจากเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรอง 

มาตรฐานสากล #OrganicThailand โดยจัดส่งไปผลิตสลัดผักและประกอบอาหารพร้อมรับประทาน 

ส�าหรบัวางจ�าหน่ายในร้านค้าสะดวกซือ้ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่องค์การตลาดสร้างเครอืข่ายทัง้ภาครัฐ 

และภาคเอกชน เพื่อเป็นกลไกในการกระตุ้นยอดขาย สร้างรายได้ และสามารถเพิ่มช่องทางระบายผลผลิต 

ของเกษตรกรมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ได้ใช้ช่องทาง Social Commerce ในการขยายฐานผู้ซื้อกลุ่มภัตตาคาร 

และร้านอาหารอีกช่องทางหนึ่ง

	 ๓.๒	 การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากยคุ	๔.๐ โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุธรุกิจฐานราก โดยเฉพาะวสิาหกจิชมุชน 

สหกรณ์ภาคการเกษตร ภาคการค้า ภาคบริการ และกลุ ่ม OTOP รวมไปถึงผู ้ประกอบการธุรกิจเกษตร  

ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการขนาดย่อม ซ่ึงเป็นองค์กรส�าคัญในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการฐานราก 

ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น โดยมีสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน 

ที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑๕๐ แห่ง ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจยุค ๔.๐

 ๓.๓	 การพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกส�าหรับผู้ประกอบการ	SMEs	โดยพัฒนาศักยภาพ 

และการขยายฐานการค้า และสร้างเครือข่ายในภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศโดยใช้กลไกระบบการช่วยเหลือ 

เงินอุดหนุนผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ทางการค้า จัดกิจกรรมทดสอบตลาดเข้าร่วม 

งานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดแล้ว ๙๐ กิจการ 

และเกิดคู่ธุรกิจ ๙๐ คู่ จากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า “สสว. connext สีสันถิ่นไทย” 
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นโยบายข้อ

๘

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย
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นโยบายข้อ ๘

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

๘.๑	 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	

	 ๘.๑.๑	 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส	

พัฒนาตามศักยภาพ	 เพื่อสร้างคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวท่ีอบอุ่นในทุกรูปแบบ

ครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ 

ที่ค�านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการ 

และสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง  

โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

 ๘.๑.๒	 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค�านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน 

ให้ได้รับการส่งเสรมิและพฒันาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เช่ือมโยงกบัระบบ 

โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

๘.๒	 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่	

	 ๘.๒.๑	 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย	

ส�าหรับศตวรรษที่	๒๑	 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน�าเทคโนโลยีและการเรียนรู ้

ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต 

และพฒันาคร ูทีน่�าไปสูก่ารมคีรสูมรรถนะสงู เป็นครูยคุใหม่ทีส่ามารถออกแบบและจดัระบบการสร้างความรู้  

สร้างวินัย กระตุ ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง 

แสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ

 ๘.๒.๒	 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู ้ เรียน	

ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ 

ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก�ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมท้ังทักษะความรู้  

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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๘.๓	 พัฒนาอาชีวะ	 พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ	 และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม	 ๔.๐  

โดยการจดัระบบและกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีช่ดัเจนเป็นระบบในการพัฒนา 

ก�าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน�าความรู ้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้าง 

และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก�าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก�าลังคนที่ก�าลังจะเข้าสู่

อตุสาหกรรม และเตรยีมการส�าหรบัผลติก�าลงัคนในสาขาทีข่าดแคลน เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

ในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

๘.๔	 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท�างานกับคนไทย	 และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 

สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน�าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย  

เพ่ือกลับมาเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร 

ในองค์กร ซึง่จะช่วยกระตุน้ให้เกดิการสร้างธรุกิจ ผลติภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ ๆ  ให้กับประเทศ โดยในระยะแรก 

ให้ความส�าคญักบัการดงึดดูนกัวิจยัผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศมาร่วมวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีัน้แนวหน้า

ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท�างานร่วมกัน 

หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ

๘.๕	 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	

	 ๘.๕.๑	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล�้าและความยากจน  

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ี 

ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า สร้างโอกาสส�าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส�าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 

ของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ๘.๕.๒	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ 

ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 

ก�าหนดวาระการวจิยัแห่งชาต ิส่งเสรมิความร่วมมอืและการเป็นหุน้ส่วนของทกุฝ่ายทัง้ภาครฐั ภาคการศกึษา 

ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัย

และการพฒันานวตักรรมให้เข้มแขง็ รวมทัง้บรูณาการการวจิยัและพฒันานวตักรรมกบัการน�าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์ 
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	 ๘.๕.๓	 สร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	 ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ 

การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ  

เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ 

การท�างานของภาครฐัและภาคเอกชนในการวจิยัและพฒันา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด  

และมีการบูรณาการการท�างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง 

ในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับ

งานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

๘.๖	 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย	

	 ๘.๖.๑	 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู	 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร 

จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค�านึงถึงความจ�าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา 

แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต�่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน 

และครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานท่ีไม่จ�าเป็น  

รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว

และผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง

ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ๘.๖.๒	 พฒันาแพลตฟอร์มการเรยีนรู้ผ่านระบบดิจทัิล พร้อมท้ังส่งเสรมิให้มกีารน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสร้างสรรค์ทีเ่หมาะสมมาใช้ในการเรยีนการสอนออนไลน์แบบเปิดทีห่ลากหลาย เพือ่ส่งเสรมิ 

การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยาน 

การเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส�าหรับ

ผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย

	 ๘.๖.๓	 ลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา  โดยบูรณาการการด�าเนินงานระหว ่าง 

หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็ก 

นอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นของผู้เรียนและลักษณะ

พื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดี 

กับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ 

ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา  

และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
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	 ๘.๖.๔	 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย	 โดยก�าหนดระบบที่ เอื้อต ่อการพัฒนาทักษะ 

และเพิม่ประสทิธภิาพของทกุช่วงวยั อาท ิการพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชือ่มโยงกับระบบคณุวุฒิ

วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนท่ีชัดเจน  

ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก�าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ 

การเปลีย่นสายอาชพีให้ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานทีอ่าจจะเปลีย่นไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีในอนาคต 

 ๘.๖.๕	 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกต้อง 

ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา 

ของสงัคมเข้าไปในทกุสาระวชิาและในทกุกจิกรรม ควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิกลไกสร้างความเข้มแขง็ของสถาบนั

ครอบครวัในทกุมติิอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ ปรบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา

ให้เอือ้ต่อการมคุีณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูล้ะเมดิบรรทัดฐานท่ีดทีางสงัคม ตลอดจน 

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

๘.๗	 จัดท�าระบบปรญิญาชมุชนและการจดัอบรมหลักสตูรระยะสัน้ เน้นออกแบบหลกัสตูรระยะส้ัน 

ตามความสนใจ พฒันาทกัษะต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการด�ารงชวีติประจ�าวนัและทกัษะอาชพีของคนทกุช่วงวยัในพืน้ที่ 

และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน 

เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท�างาน 

ไปพร้อมกนั หรอืเลอืกเรยีนเฉพาะหลักสตูรทีส่นใจ เพือ่สร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวยัและทกุระดบัสามารถ

พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด�ารงชีวิต
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๑.	 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

	 ๑.๑	 การจดัให้มรีะบบพฒันาเดก็แรกเกดิอย่างต่อเนือ่งจนถงึเดก็วยัเรยีนให้มโีอกาสพฒันาตามศกัยภาพ 

	 	 ๑.๑.๑	 จัดท�าแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย	พ.ศ.	๒๕๖๔	ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการน�าไปใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดท�าและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด�าเนินการตามกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ การสร้างกลไก  

การประสานการด�าเนินงาน และการติดตามประเมินผล 

	 	 ๑.๑.๒	 พฒันาการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอนปฐมวยั	อบรมพีเ่ลีย้งเดก็ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 

ได้แก่ การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก บทบาทของพี่เลี้ยงเด็ก การดูแลสุขภาพเด็ก สิทธิเด็กและกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง การประเมนิพัฒนาการเด็ก คุณธรรมจริยธรรมของผูดู้แลเดก็ การดูแลป้องกันอบัุตเิหตแุละการปฐมพยาบาล 

และตดิตามผลหลงัการอบรมจากครูประจ�าชัน้เรียน มโีรงเรยีนเข้ารบัการอบรม 

จ�านวน ๒,๒๗๐ โรงเรียน และมีพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับการอบรม  

จ�านวน ๑๐,๘๗๓ คน 

	 	 ๑.๑.๓	 พัฒนาองค์ความรูด้้านเดก็ปฐมวยั	เช่น ศกึษาสภาพการผลติ 

และพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย น�าร่องการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือส่งเสรมิทกัษะสมอง โดยใช้ EF (Executive Functions) ในระดบัปฐมวยั

และเดก็ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษ พัฒนากลไกและระบบการประสานงาน 

เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

และศึกษาแนวทางการจัดประสบการณ ์การเรียนรู ้ที่หลากหลาย 

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

	 	 ๑.๑.๔	 ด�าเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงด	ู

เด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  

ที่เห็นชอบการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่แรกเกิด 

จนถึง ๖ ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัว 

รายได้น้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี มเีดก็ทีไ่ด้รบัสวสัดกิาร

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ�านวน ๒,๒๓๕,๑๐๗ ราย  

มผีลการเบกิจ่ายระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เป ็นเงิน ๑๗,๒๙๕,๗๘๓,๒๐๐ บาท รวมท้ังได ้ด�าเนินการ 

ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

   (๑) พัฒนาฐานข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการ เช่น ระบบฐานข้อมูล 

เงนิอดุหนนุฯ ทีส่ามารถแลกเปลีย่นเชือ่มโยงข้อมลูผ่านระบบ e-Payment ในรปูแบบ Web Service ระบบตรวจสอบ 

การจ่ายเงินอุดหนุนฯ และระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) รวมท้ังข้อมูลการได้รับเงินอุดหนุนฯ  

ผ่าน Web Application

   (๒) ด�าเนนิการเช่ือมโยงส่งต่อข้อมลูเพ่ือพฒันากลุม่เป้าหมาย	:	การส่งต่อข้อมลูแม่เลีย้งเดีย่ว	

และแม่วัยรุ่นในโครงการฯ เพื่อต่อยอดการช่วยเหลือคุ้มครองทางสังคม โดยข้อมูลปี ๒๕๖๓ มีแม่เลี้ยงเดี่ยว  

จ�านวน ๓๕,๙๒๑ คน และแม่วัยรุ่น (อายุต�่ากว่า ๒๐ ปี) จ�านวน ๖๒,๐๗๘ คน และปี ๒๕๖๔ มีแม่เลี้ยงเดี่ยว  

จ�านวน ๘๐,๔๕๗ คน และแม่วัยรุ่น (อายุต�่ากว่า ๒๐ ปี) จ�านวน ๒๒๘,๑๓๒ คน ได้มีการส่งต่อชุดข้อมูลดังกล่าว 

ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการคลินิกแม่เลี้ยงเดี่ยว การสร้างอาชีพ  

และการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในระดับพื้นที่

   (๓) ติดตามพัฒนาการและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของผู้รับสวัสดิการ ได้มีการน�า 

ข้อมูลทารกที่มารดาเข้าร่วมโครงการฯ เชื่อมโยงกับข้อมูลการได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยคู่มือเฝ้าระวัง 

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development Surveillance and Promotion Manual: DSPM)  

เพ่ือวัดผลการด�าเนินงานด้านการขับเคลื่อนโครงการในมิติการสนับสนุนการเข้าถึงบริการคัดกรองพัฒนาการ 

และการส่งเสรมิพฒันาการตามวยัของกลุม่เป้าหมายพบว่า กลุม่มารดาทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนนุฯ เข้าร่วมประเมนิคัดกรอง 

พัฒนาการเพิ่มขึ้นทุกปี โดย ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีเด็กในโครงการท่ีมีข้อมูลอยู่ในคลังข้อมูลสุขภาพ  

(Health Data Center: HDC) จ�านวน ๑,๗๕๑,๓๒๘ คน ได้รบัการประเมนิพฒันาการแล้ว จ�านวน ๑,๓๗๗,๕๘๒ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๖ แสดงให้เห็นว่า การได้รับเงินอุดหนุนฯ เป็นช่องทางหนึ่งท่ีเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ 

เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือและส่งเสริมสวัสดิการด้านต่าง ๆ และให้การรักษาพยาบาล (ถ้าจ�าเป็น) ได้ทันท่วงที

   (๔) ผลักดันสวัสดิการแบบถ้วนหน้า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการช่วยเหลือ 

และจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ ให้ครอบคลุมเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการก�าหนดแนวทาง 

การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า (การให้เงินอุดหนุนเด็กตั้งแต่อายุ ๐-๖ ปี  

แบบถ้วนหน้า) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุน 

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์บริบทของประเทศ

   (๕) ด�าเนินโครงการเพ่ือช่วยเหลือ	 เยียวยา	 และชดเชยให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง  

(กลุม่เดก็จากครวัเรอืนยากจน	อาย	ุ๐-๖	ปี)	ท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	

(โควดิ-๑๙)	โดยการจ่ายเงนิเยยีวยารายละ ๓,๐๐๐ บาท ในเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน ๒๕๖๓ ทัง้นี ้มกีารเบกิจ่ายเงนิ 

ตามโครงการฯ จ�านวน ๑,๓๙๔,๖๒๙ คน เป็นเงิน ๔,๑๘๓,๘๘๗,๐๐๐ บาท 

เด็กได้รับสวัสดิการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด
๒.๒ ล้านราย
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	 ๑.๒	 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	

	 	 ๑.๒.๑	 พฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โดยจดัท�า (ร่าง) เอกสาร “การจดัประสบการณ์ 

การเรียนรู้ที่เสริมสร้างพหุปัญญาส�าหรับเด็กอนุบาลบนฐานวิถีชีวิตใหม่” เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

อย่างสมดุลเป็นองค์รวมครบทุกด้านควบคู่กับการรักษาสุขอนามัย และเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และปรับตัวท่ามกลาง

สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเผยแพร่ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนปฐมวัย 

ได้น�าไปเสริมสร้างพหุปัญญาให้แก่เด็กปฐมวยัและประเมนิพฒันาการของนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างช้ันอนบุาลศกึษาปีท่ี ๓ 

ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๔,๖๕๒ คน จากโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) จ�านวน ๒,๓๖๑ แห่ง ในระหว่างเดอืนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔  

พบว่า พัฒนาการในภาพรวมทุกด้าน (ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา) ระดับประเทศ 

นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู ่ในระดับดีสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๔ ซ่ึงสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับร้อยละ ๘๗ 

	 	 ๑.๒.๒	 ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพนักเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษ ระดบัประถมศกึษา	โดยได้วจิยั 

และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท�าวีดิทัศน์ 

ประกอบการอบรมการใช้งานระบบวดัแววพหปัุญญา และจดัท�าระบบวัดแววพหุปัญญาเพ่ือให้นกัเรียนได้รู้ความสามารถ 

และความถนัดของตนเองและใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้น�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบ

การเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบคุคล อนัจะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนรูแ้ละให้นกัเรยีน

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในอนาคต 

	 	 ๑.๒.๓	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้ 

	 	 	 (๑) ขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือ	

การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	 (กลุ ่มเด็กปฐมวัย)	 และจัดท�าร่างข้อตกลงความร่วมมือฯ	 ฉบับใหม่ เช่น  

ปรับปรุงแบบจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

ปรบัปรงุแนวทางการประเมนิตนเองตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ และขับเคล่ือนให้สถานพฒันาเดก็ปฐมวัย 

ด�าเนินการบนัทกึข้อมลูพืน้ฐานและประเมนิตนเองในปีการศกึษา ๒๕๖๒ พร้อมให้สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีต่กเกณฑ์

จัดท�าแผนยกระดับมาตรฐาน 

   (๒) พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย เช่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านเดก็ปฐมวยัส่วนภมูภิาค ระหว่างวนัที ่๒๖-๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ มผีูเ้ข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานพฒันาสงัคม 

และความมัน่คงของมนษุย์จังหวดั ๗๕ จังหวดั รวม ๗๕ คน จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศักยภาพผูป้ฏบิตังิาน

ด้านเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เรื่อง ดูแล พัฒนา สร้างสุขให้เด็กปฐมวัย จ�านวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ 

ระหว่างวนัที ่๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผูเ้ข้าอบรม จ�านวน ๑๑๗ คน และรุน่ท่ี ๒ ระหว่างวนัท่ี ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

ผู้เข้าอบรม จ�านวน ๑๑๗ คน 

   (๓) ยกระดับคุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนยกระดับคุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวยัแห่งชาต ิระหว่างวนัท่ี ๒๒-๒๓ มนีาคม ๒๕๖๔ มผีูเ้ข้าร่วมประชมุ ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีส่�านกังานพัฒนาสงัคม 

และความมั่นคงจังหวัดที่รับผิดชอบงานสถานรับเล้ียงเด็ก ผู ้ด�าเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก (ส่วนภูมิภาค)  

และผู้ด�าเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก (กรุงเทพมหานคร) รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๑.๒.๔	 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิทยากรประจ�าศูนย์มอนเตสซอรีเพื่อจัดท�าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

มอนเตสซอรี (Association Montessori lnternationale: AMI) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนา 

การเรยีนรูต้ามแนวคิดมอนเตสซอรใีนบรบิท สพฐ. ระดบัโรงเรียนและระดบัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา 

ศูนย์ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียน 

ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบท สพฐ.  

ส�าหรับครูปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบท สพฐ. จ�านวน ๖ แห่ง 

  ๑.๒.๕	 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งเสริมสร้างพหุปัญญาเด็กปฐมวัย โดยเผยแพร ่

เอกสาร “พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ส�าหรับเด็กอนุบาล” ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์  

http://academic.obec.go.th/group.php เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 

ให้สอดคล้องกับสังคมฐานวิถีชีวิตใหม่และเพื่อให้ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

  ๑.๒.๖	 ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย	พ.ศ.	 ๒๕๖๒ 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ด้านเด็กปฐมวัย เช่น การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยไทย 

ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล การศึกษาแนวทางการด�าเนินการช่วงรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัย  

ตั้งแต่อายุ ๐-๘ ปี

๒.	 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่	

	 ๒.๑	 การปรบัรปูแบบการเรยีนรูแ้ละการสอนเพือ่พฒันาทกัษะและอาชพีของคนทุกช่วงวยัส�าหรบัศตวรรษที	่๒๑ 

	 	 ๒.๑.๑	 ด�าเนินโครงการพัฒนาครูผ่าน	 e-Learning	 Platform	 ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 

เพือ่ความเป็นเลศิ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ในพืน้ที ่จ�านวน ๑๘๕ แห่ง ทัว่ประเทศ เพือ่ยกระดบั 

ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติความเป็นเลิศ 

ด้านภาษาองักฤษและภาษาจีน รวมไปถงึมิตด้ิานการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 

เพ่ือการศึกษาผ่านการทดสอบ (Testing) การตรวจสอบ (Verification) 

และการอบรมพัฒนาทกัษะอ่ืน ๆ  ตามมาตรฐานต�าแหน่งมาตรฐานวชิาชพี 

สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยตนเอง 

ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือน�าไปปรับใช้ในการจดัการสอนได้อย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนอง 

ต่อความต ้องการตามบริบทพื้นที่ และ จุดเน ้นของโรง เรี ยน  

เช ่น หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ  

Communicative Approach หลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM  

Education) ส�าหรับผู ้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้สื่อในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล  

และหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
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	 	 ๒.๑.๒	 พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : Competency-based Curriculum)  

ให้เป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานน�าไปจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบท 

และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้  

๑) จัดท�า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๖ ด้าน ได้แก่ การจัดการตนเอง

อย่างมีสุขภาวะ การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ การสื่อสารด้วยภาษา การจัดการและท�างานเป็นทีม การเป็นพลเมือง

ทีเ่ข้มแขง็ และการอยูร่่วมกบัธรรมชาตแิละวทิยาการอย่างยัง่ยนืเพือ่เป็นเป้าหมายในการพฒันาสมรรถนะทีต้่องการ 

ให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบในแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้องตามช่วงวัย การเติบโต และบริบทสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน  

๒) จัดท�า (ร่าง) ขอบข่ายการเรียนรู้ ๕ ขอบข่ายการเรยีนรู ้เพ่ือน�าไปสูก่ารก�าหนดเนือ้หา จดัท�ารายวชิา/หน่วยการเรยีนรู ้

และจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการข้ามศาสตร์และวชิาหรอืเชือ่มโยงหวัข้อการเรยีนรูท้ั้งกจิกรรมในห้องเรยีน

และนอกห้องเรียน และ ๓) รวบรวมข้อสังเกต ข้อค�าถาม และข้อแนะน�า จากการตดิตาม Facebook: CBE Thailand 

ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการน�า (ร่าง) หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช .... (หลกัสตูรฐานสมรรถนะ) 

ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หน่วยงาน  

และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

	 	 ๒.๑.๓	 ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก�าลังคน 

ทีม่สีมรรถนะสงูส�าหรับการท�างานในอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

(First and New S-Curve) และสร้างฐาน (Platform) ส่งเสริมให้

วิทยาลัย/สถานศึกษาในสังกัด และสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากร 

โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตบัณฑิตให ้มีกระบวนการ 

จัดการศึกษาแบบใหม่ มีการสร้างต้นแบบของหลักสูตรแนวใหม่ 

และเน้นการร่วมมอืกบัสถานประกอบการในการจดัการเรยีนการสอน 

โดยการปฏิบัติงานจริง ผ่านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย 

ในสถานประกอบการหรอืภาคเอกชนเป็นแหล่งเรยีนรู ้มผีูเ้ชีย่วชาญ 

จากสถานประกอบการเป็นพีเ่ลีย้งท่ีดแูลให้ค�าแนะน�าแก่นกัศกึษา/ผูเ้รยีน 

อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ก�ากับดูแล (Coaching) นักศึกษา/ผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้

การวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักศึกษา/ผู ้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 

และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้มีความสามารถในการท�างานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน  

และตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ โดยได้จดัสรรงบประมาณให้กบันักศกึษาในระดับปรญิญาไปแล้ว 

จ�านวน ๖,๕๖๙ คน และระดับประกาศนียบัตร จ�านวน ๕,๕๓๕ คน 

	 	 ๒.๑.๔	 ด�าเนินโครงการยุวชนสร ้างชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีมี คุณภาพ 

และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง  

ลดระยะเวลาเรียนในชั้นเรียนและมุ่งการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การท�างาน 

ตรงตามสาขาวชิาและองค์ความรู้ท่ีเรียนมา โดยมีชมุชนเป็นฐานในการน�าองค์ความรูท้างวิชาชพีในสาขาท่ีเรยีนสูก่ารปฏบิติั 

(Community-based Learning Program: CBL) ผ่านโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ 

เชิงพื้นที่ของชุมชน (Area-based) และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาด้านความยากจน ความเหลื่อมล�้า  

และปัญหาคุณภาพชีวิตซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยมีนักศึกษา 

เข้าร่วมพัฒนาชุมชน จ�านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน

สร้างต้นแบบ
หลักสูตรแนวใหม่

เพื่อสร้างก�าลังคน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๒.๑.๕	 ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา	

เป็นพี่เลี้ยง	 (U-School	Mentoring)	 เป็นการพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้วยนวัตกรรมควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม 

การสร้างวินัย พร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้กับการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเป็นระบบและยั่งยืน แก้ปัญหาและยกระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

และให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

  ๒.๑.๖	 ก�าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป็นเลศิผ่านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนเพือ่การพฒันาชมุชนและท้องถิน่ให้มคีวามยัง่ยนื โดยการพฒันาท้องถิน่ 

การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยได้น้อมน�าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราโชบายเป็นแนวทางหลัก 

ในการด�าเนินงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

และงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถ่ิน มุ ่งเน้นการน�าความรู ้ 

จากการวจิยัมาใช้ในการบรหิารจดัการสูก่ารบรูณาการ มีการจดัโครงการ 

เพือ่บรกิารวชิาการแก่ชมุชน ในปี ๒๕๖๔ ได้ด�าเนนิโครงการทีส่�าคญั 

เช่น โครงการยกระดับสินค้าชุมชน โครงการแก้ไขความยากจน 

ของประชาชนในเขตชนบท โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี 

ความมีระเบียบวินัย เข ้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู ้อื่น 

โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะส�าหรับนักเรียน  

และโครงการพฒันาความรู ้ทกัษะด้านภาษาองักฤษในศตวรรษที ่๒๑ ส�าหรบันกัศกึษาและครใูนมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนเข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได ้

จ�านวน ๑๕,๙๗๓ คน มีครัวเรือนได้รับความรู้และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้  

จ�านวน ๑,๒๓๑ ครัวเรือน และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา จ�านวน ๓๐๕ แห่ง 

  ๒.๑.๗	 สร้างความตระหนักและเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต	เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเสริมสร้างขีดความสามารถก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม ทัง้ในรปูแบบ Onsite และ Online ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

ถนนสายวิทยาศาสตร์ ถนนนักวิจัยรุ ่นเยาว์สู ่การพัฒนาเยาวชน การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 

อทุยานดาราศาสตร์สรินิธร โดยในปี ๒๕๖๔ มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทัง้ในรปูแบบ Onsite และ Online รวมกว่า ๓ ล้านคน 

  ๒.๑.๘	 พลกิโฉมระบบการอดุมศกึษา	(Reinventing	

University	 System)	 เป็นกลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา  

(Higher Education Sandbox) เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยจดัท�ากลไกและแนวทาง 

รองรับการทดลองใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่  

(Sandbox) ซึ่งจะน�าไปสู ่การปรับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาก�าลังคนให้พร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง

และวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยจัดท�าข้อเสนอ 

การจัดการศึกษาแบบ Sandbox ซึ่ งมีสถาบันอุดมศึกษา 

ครัวเรือนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได้ 
๑,๒๓๑ ครัวเรือน

พลิกโฉม
ระบบการอุดมศึกษา

เป็นกลไกนวัตกรรม
การอุดมศึกษา
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ที่มีความพร้อมและเข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอดังกล่าว คือ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง  

และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งจัดท�ากรอบการศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและแนวปฏิบัต ิ

การจัดการศึกษาแบบ Sandbox ในสาขาเฉพาะด้าน ๕ สาขา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม  

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ความเป็นผูป้ระกอบการ  

และสาขาวิชาสหวิทยาการและสาขาอื่น ๆ 

	 ๒.๒	 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 

 	 ๒.๒.๑	 จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	

(Cooperative	 and	Work	 Integrated	 Education:	 CWIE)	 เป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับ 

สถานประกอบการจดัท�าหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นการสร้างสมรรถนะของผูเ้รยีน เพือ่สร้างบณัฑติให้พร้อม 

สูโ่ลกแห่งการท�างานจรงิ โดยให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ในสถาบันอุดมศกึษาควบคู่กบัการน�าความรูไ้ปทดลองปฏบัิติงานจรงิ

ในสถานประกอบการ (Work-based Learning) ในทุกรูปแบบ 

ทีท่�าให้นกัศกึษามสีมรรถนะ [ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 

และคณุลกัษณะ (Attributes)] ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

และพร้อมสู ่โลกแห่งการท�างานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา 

ร ่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

ออกแบบหลักสูตร ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู ้บริหาร 

ของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรคณาจารย์ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรผู้ด�าเนินการ CWIE (สหกิจศึกษา 

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน) ในสถานประกอบการ ปัจจุบันได้จัดท�ากรอบมาตรฐานหลักสูตร 

และการด�าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานแล้วเสร็จ ซึ่งจะประกาศและส่งให ้

สถาบนัอุดมศกึษาและสถานประกอบการน�าไปใช้ต่อไป พร้อมกบัพฒันาระบบฐานข้อมลู CWIE (https://cwie.mua.go.th) 

และเปิดระบบให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการน�าเข้าข้อมูลและใช้งานต่อไป 

 	 ๒.๒.๒	 สร้างและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริม่ต้น เป็นการสนบัสนนุงบประมาณในการจดัตัง้ศนูย์บ่มเพาะ 

วสิาหกจิในสถาบันอดุมศึกษา เพือ่ให้สถาบนัอดุมศกึษาพฒันาผลติภณัฑ์และใช้งานวจัิย และนวตักรรมใหม่ ๆ  ในสถาบนั 

ต่อยอดออกสูก่ารใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ ส่งเสรมิให้นสิติ นกัศกึษาทีส่นใจในการประกอบธรุกิจได้รับการพฒันาศกัยภาพ 

ในการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ 

และนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกสู่การใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน 

ได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ โดยได้มีการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมใหม่  

และมผีูป้ระกอบการทีเ่กดิขึน้ใหม่ จ�านวน ๒๓๐ ราย ท้ังนี ้ยงัได้พจิารณาจดัสรรงบประมาณสนับสนนุสถาบันอดุมศกึษา 

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

	 	 ๒.๒.๓	 จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	

ในทีช่มุชนระดบัชาต	ิประจ�าปี	๒๕๖๓	มนีกัเรยีนและนกัศึกษาจากระดบั

มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จ�านวน ๕๐ คน 

	 	 ๒.๒.๔	 ส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศทีส่อง 

(ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เมียนมา เวียดนาม 

เขมร และมลายู) โดยการจัดประชุมความร ่วมมือในการพัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองร่วมกับองค์กรเจ้าของภาษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสรรหา 

ครูเจ้าของภาษามาสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่ ครูชาวเกาหลี จ�านวน ๔๘ คน เพ่ือสอนในภาคเรียนที่ ๒  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่สองเชิงบูรณาการในระดับประเทศ

ส�าหรับผู้เรียน การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศสและเกาหลี) การแข่งขันทักษะ 

ภาษาเยอรมนัออนไลน์ การจดัค่ายภาษาเยอรมนัโครงการ PASCH การจดัการแข่งขนัคลปิวดิโีอทกัษะภาษาอาเซยีน 

(ภาษาเมียนมา เวียดนาม เขมร และมลายู) และการจัดการแข่งขัน Story Telling ภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ และสรรหา

และแปลองค์ความรู้จากสื่อต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยแปลหนังสือต่างประเทศ 

ด้าน Competency-based Education 

  ๒.๒.๕	 ส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจนีอย่างมคุีณภาพ	โดยจดัท�าแนวทางการจดัการเรยีนการสอน 

ภาษาจีนและน�าเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล เพื่อให้โรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนและศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จ�านวน ๒,๓๓๙ แห่ง  

มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และได้จัดประชุมปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาจีน 

๕ ภูมิภาค และเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับสถาบันขงจื่อ จ�านวน ๑๖ แห่ง 

	 	 ๒.๒.๖	 ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ยกเลกิการก�าหนดระยะเวลาการส�าเร็จการศกึษาของนกัศกึษา

ในแต่ละระดับปริญญา กรณีที่ก�าหนดให้ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่เกินกี่ปีการศึกษา ให้ยกเลิกการรีไทร์หรือถูกให้ออก 

จากมหาวทิยาลยั เพ่ือให้สอดคล้องกับบรบิททางการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ในการเรยีนรูอ้งค์ความรูแ้ละทกัษะใหม่ ๆ  

ทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ โดยให้อ�านาจสภามหาวทิยาลยัแต่ละแห่งทัง้ของรฐัและเอกชนสามารถก�าหนดเกณฑ์

ระยะเวลาได้เองให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของแต่ละมหาวิทยาลัย ท�าให้นักศึกษาสามารถเรียนไปด้วย 

และท�างานไปด้วย เพื่อพัฒนาทักษะ ความช�านาญ และประสบการณ์ในการท�างาน 

  ๒.๒.๗	 ด�าเนินโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก�าลังคนเพ่ือสร ้างความสามารถ	

ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	 พัฒนาทักษะช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล และศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศ 

ด้านเทคโนโลยีช้ันสูงเพ่ือพัฒนาก�าลังแรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะฝีมือสอดคล้องกับ 

อุตสาหกรรม ๖ กลุ ่มเป้าหมาย [ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์  

(Artificial Intelligence: AI) และหุน่ยนต์] สามารถใช้เทคโนโลยีมาพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่การต่อยอดด้านเทคโนโลยี 

และนวตักรรม และพฒันาช่างเชือ่มให้มทีกัษะฝีมอื สอดคล้องกบัความต้องการภาคอตุสาหกรรมการผลติและบริการ 

ทั้งปัจจุบันและอนาคตมีผู้เข้ารับการฝึก จ�านวน ๑๐,๒๖๐ คน 
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๓.	 การพฒันาอาชวีะ	พฒันาคณุภาพวชิาชพี	และพัฒนาแรงงานรองรบัอตุสาหกรรม	๔.๐ 

	 ๓.๑	 การยกระดับสมรรถนะก�าลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต	 (Upskill/Reskill)	 โดยปรับรูปแบบ 

การเรียนการสอนในลักษณะการรับใบปริญญาแบบเดิมเป็นหลักสูตรระยะสั้น Non Degree ทั้งในรูปแบบ Offline 

และ Online ที่มุ่งเน้นให้เกิดทักษะในการท�างานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเพ่ิมพูนทักษะ (Upskill)  

เสริมทักษะเดิมที่มีอยู่ (Reskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ (Newskill) ให้แก่ก�าลังคนของประเทศ (Work force)  

เพือ่ส่งเสรมิการมีงานท�าและเตรียมความพร้อมในการรองรบัการท�างานในอนาคต เพิม่ผลติภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม 

และภาคบริการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมการท�างานในอนาคต 

หลังวิกฤตโควิด-๑๙ พร้อมกลับสู่ตลาดงานหรือประกอบอาชีพใหม่  

สร้างทกัษะให้กบักลุม่ว่างงาน/แรงงานคืนถ่ิน/ผูป้ระกอบการอาชีพอสิระ 

เพือ่ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยตนเอง รวมทัง้เพิม่ทกัษะขัน้สงู 

และการท� า ง านสมั ย ให ม่ ให ้ กั บก� าลั งคน ในภาค  SMEs  

และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีหลักสูตร Reskill/Upskill/ 

Newskill กว่า ๘๐๐ หลักสูตร ที่รวบรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม  

Future Skill x New Career Thailand ซึง่มมีหาวทิยาลยัรฐัและเอกชน 

ทัว่ประเทศ รวมถงึหน่วยงานภาครฐัและศนูย์ฝึกอบรมเอกชนชัน้น�า 

จัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ Offline ครอบคลุม ๘ กลุ ่มทักษะอาชีพ ได้แก่  

๑) อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ๒) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ด้านทักษะการดูแลผู้ป่วย 

และผู้สูงอายุ (Care Giver) ๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ด้านทักษะการจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) ๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  

๖) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Robotics) ๗) ทักษะเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

นวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur) และ ๘) ทักษะการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content) 

ซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะใหม่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน 

	 ๓.๒	 การพัฒนาเทคโนโลยีก�าลังคนและอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนา	

ด ้านระบบขนส่งทางราง	 เป ็นการบูรณาการความร ่วมมือกันทางวิชาการในด้านการวิจัยและพัฒนา  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานระบบราง อตุสาหกรรมระบบราง ทดสอบและการทดลอง และพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟ ยกระดับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศและมาตรฐานสากล  

ช่วยเพิม่ขดีความสามารถด้านการทดสอบวเิคราะห์ด้านระบบราง สนบัสนนุการผลติช้ินส่วนในประเทศ (Local Content) 

ทดแทนการน�าเข้าสนับสนุนการผลิตบุคลากรและผู้เช่ียวชาญวิจัย 

ด ้ านระบบราง ตลอดจนวิจัยและพัฒนาแก ้ โจทย ์ป ัญหา 

ด้านระบบรางของประเทศในปี ๒๕๖๔ สามารถให้บริการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง จ�านวน ๕ รายการ 

ด�าเนินการก่อสร้างอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับ 

การพัฒนาระบบราง และสามารถสนับสนุนบริษัทผู ้ผลิต 

ชิ้นส่วนรถไฟในประเทศให้สามารถผลิตชิ้นส่วนท่ีได้มาตรฐาน 

การรถ ไฟแ ห่ งประ เทศ ไทยและนานาชาติ  นอกจากนี้  

ยังมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมขนส ่งทางราง 

เตรียมความพร้อม
การท�างานหลังวิกฤตโควิด-๑๙ 
โดยเพิ่มทักษะการท�างานสมัยใหม่

ผ่านหลักสูตร 
Reskill/Upskill/Newskill 

กว่า ๘๐๐ หลักสูตร

จัดการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมขนส่งทางราง

เพื่อเพิ่มศักยภาพก�าลังคน
ในสถานประกอบการ
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เพื่อเ พ่ิมศักยภาพก�าลังคนในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน การผลิตและพัฒนานักศึกษา 

และการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางของมหาวิทยาลัยและครูอาชีวศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับระบบราง  

เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

	 ๓.๓	 การเร่งรดัขบัเคลือ่นกรอบคณุวฒุแิห่งชาต	ิเป็นหน่ึงในกลไกส�าคัญของการปฏริปูการศกึษาในการเชือ่มโยง 

ระบบการเรียนรู้ของภาคการศึกษาให้ยึดโยงกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีตลาดแรงงานยอมรับ โดยด�าเนินการ 

ทีส่�าคัญ ดังนี้ 

	 	 ๓.๓.๑	 จดัท�า	“แผนขบัเคลือ่นกรอบคณุวฒุแิห่งชาตสิูก่ารปฏบิตั	ิพ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๕” เพือ่เป็นกลไก 

ในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

	 	 ๓.๓.๒	 จดัท�า	“แผนปฏบิตักิารด้านการผลติและพัฒนาก�าลังคนในสาขาอาชพีทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วน	

ต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๕” เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพฒันาก�าลงัคนของประเทศ อนัจะน�าไปสูก่ารจัดท�าหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 

ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพใน ๗ สาขาอาชีพที่เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ ๑) โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน  

(ระบบราง) ๒) โลจิสติกส ์และซัพพลายเชน ๓) หุ ่นยนต ์ 

และระบบอัตโนมัติ ๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

และดิจิทัลคอนเทนต์ ๕) อาหารและเกษตร ๖) ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ 

พลังงานและพลังงานทดแทน และ ๗) แม่พิมพ์ 

	 	 ๓.๓.๓	 เชื่ อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน	

กับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพ	

ที่เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน	ใน ๘ สาขาอาชีพ กับ ๘ สถานศึกษา  

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนา 

ก�าลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower  

Networking Management: CVM) ประกอบด้วย

สาขาอาชีพ สถานศึกษา	(น�าร่อง)

(๑) สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบราง) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

(๒) สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

(๓) สาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

(๔) สาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

(๕) สาขาอาชีพอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

(๖) สาขาอาชีพเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

(๗) สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

(๘) สาขาอาชีพแม่พิมพ์/เครื่องมือทางการแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เชื่อมโยงหลักสูตร
การเรียนการสอน
กับมาตรฐานอาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ใน ๘ สาขาอาชีพ
กับ ๘ สถานศึกษา
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   โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) ให้สอดคล้องและยดึโยงกบัมาตรฐานอาชพี 

ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งนี้ จะได้จัดท�าต้นแบบการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่สอดคล้อง 

และยดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพตามกรอบคณุวฒุแิห่งชาต ิและขยายผลไปยงัสถานศกึษาทีเ่ป็นศนูย์ CVM อกี ๑๗ แห่ง 

และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ต่อไป 

	 	 ๓.๓.๔	 จัดท�า	 (ร่าง)	 ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศส�านักนายกรฐัมนตร ี

เร่ือง การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ (ร่าง) ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

  ๓.๓.๕	 พฒันาคณุภาพการจัดการอาชวีศกึษา โดยยกระดบัสถาบนัการอาชวีศกึษา จ�านวน ๒๓ แห่ง 

ทั่วประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชพีในการจดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาทีม่คีวามเป็นเลศิ

เฉพาะทางและสอดคล้องกับทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ โดยมุง่เน้น ๑๐ อุตสาหกรรม

แห่งอนาคต (S-Curve และ New S-Curve) 

  ๓.๓.๖	 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา	 (Excellent	 Center) ซึ่งด�าเนินการ 

จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ขับเคล่ือนภารกิจศูนย์ CVM 

จ�านวน ๒๕ สาขาวิชา/สาขางาน เพื่อพัฒนาครู พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 

ตามกรอบคณุวฒุแิห่งชาต ิพฒันาระบบนเิวศทางการศึกษา พฒันาความร่วมมือกบัสถานประกอบการ และการประกนัคณุภาพ 

การอาชีวศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถน�าความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ รวมท้ังพัฒนา 

ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประชาชน และก�าลังแรงงาน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน พร้อมท้ังฝึกอบรมพัฒนาคร ู

ภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาครู ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน 

  ๓.๓.๗	 ยกระดับอาชีวะเกษตร	 (Digital	 Farming)	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ด้านอาชีวศึกษา น�าไปสู่การเป็น “อาชีวะสร้างชาติ” โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 

จ�านวน ๔๗ แห่งทั่วประเทศ ได้เตรียมความพร้อมในการบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และสนับสนุนเกษตรกรไทย 

ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการผลติอาหารทีป่ลอดภยัและเพยีงพอเพือ่สร้างความมัน่คงทางอาหารให้กบัประเทศไทย

และทัว่โลก และเพือ่สร้างผลผลติทีม่คีวามปลอดภยั ลดต้นทนุ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชวีติทีดี่ให้กบัเกษตรกรไทย 

ด้วยการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology Innovation: STI) มาใช ้

ในการจัดการเรยีนการสอน นอกจากนี ้ได้ร่วมมอืกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.)  

จดัหลักสตูรอบรมให้ความรูสู่้ Digital Farming กบัผูบ้รหิารและครวูทิยาลยัเกษตร จ�านวน ๕ หลกัสตูร เพือ่น�าความรู ้

ในด้านต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัไปต่อยอดสร้างทกัษะใหม่ ๆ  ให้แก่นักศกึษา พร้อมทัง้ยกระดบัเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยคุใหม่ 

มีความรู้ความสามารถด้านการท�าเกษตรแบบดิจิทัลรองรับศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

การใช้โดรน และการใช้ดิจิทัลในการท�างาน 
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  ๓.๓.๘	 บริหารจัดการน�้ าโดยชุมชนตามแนว	

พระราชด�าริด ้วยหลักสูตร	 “ชลกร” ซึ่งเป ็นหลักสูตรแรก 

ในประเทศไทยที่เปิดสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�า้ตั้งแต่ระดับ 

ปวส. รุน่ที ่๑ น�าร่องในวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี(วษท.) ๕ แห่ง 

ได้แก่ วษท. มหาสารคาม วษท. อบุลราชธาน ีวษท. ยโสธร วษท. ศรสีะเกษ 

และ วษท. ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ นักศึกษาได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน 

โดยได ้ รั บการงด เว ้ นค่ าห น่วยกิ ตตลอดหลักสู ตร  ๒  ป ี  

และได้รับสวัสดิการหอพักฟรีภายในวิทยาลัยจนจบการศึกษา 

	 ๓.๔	 การยกระดับฝีมือแรงงาน	

	 	 ๓.๔.๑	 เพิม่ศกัยภาพและสมรรถนะฝีมอืแรงงาน	เพือ่ให้แรงงานใหม่มทีกัษะองค์ความรูส้อดคล้องกบั 

ความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม และเพือ่ Upskill และ Reskill แรงงาน 

ให้สามารถท�างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรม/บรกิาร และรองรบัการปรบัเปลีย่นอาชพี โดยมผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน ๒๙,๔๐๓ คน 

	 	 ๓.๔.๒	 จดัฝึกอบรมความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยชีัน้สงู	เพือ่พฒันาก�าลงัแรงงานหรอืพฒันาผูป้ระกอบการ 

ให้มีความรู้และทักษะฝีมือสอดคล้องกับอุตสาหกรรม ๖ กลุ่มเป้าหมาย [ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์] ให้สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๙,๗๖๕ คน 

	 	 ๓.๔.๓	 ด�าเนินโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	

พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะความรู้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงาน 

มีมาตรฐานฝีมือเพ่ือเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับ 

การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื โดยมผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน ๔,๙๑๐ คน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

จ�านวน ๓๗,๕๒๕ คน 

	 	 ๓.๔.๔	 พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยพัฒนา 

องค์ความรู ้ ทักษะ และวิธีการคิดด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากร 

ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มคีวามช�านาญในการปฏบิตังิาน การบ�ารงุรกัษาและการปรบัปรงุแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

รวมทั้งส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิดเพื่อน�ามาใช้

ประกอบการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๒,๗๗๔,๙๒๐ คน 

	 ๓.๕	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	

	 	 ๓.๕.๑	 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทราบถึง

กรรมวิธีหรือกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เป้าหมาย ๔๕ คน

	 	 ๓.๕.๒	 พฒันาศกัยภาพและเชือ่มโยงอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์ โดยพฒันาความรู ้ทกัษะให้แก่บคุลากร 

ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ตามเป้าหมาย จ�านวน ๖๐ คน

	 	 ๓.๕.๓	 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยพัฒนาบุคลากรให้เป็น  

SI Warrior และ SI Designer ผูม้ทีกัษะด้านการประกอบ ตดิตัง้หุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั ิรวมทัง้สามารถเช่ือมโยง

ให้ส่วนต่าง ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการพัฒนาแล้ว 

จ�านวน ๔๘๙ คน จากเป้าหมาย ๗๓๕ คน 

หลักสูตร “ชลกร”
เป็นหลักสูตรแรกในไทย
ที่เปิดสอนการบริหารจัดการน�้า
โดยชุมชนตามแนวพระราชด�าริ

ในระดับ ปวส.
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	 	 ๓.๕.๔	 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร 

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีการผลิตส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรืออุตสาหกรรม 

ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงอื่น ๆ ได้ตามเป้าหมาย จ�านวน ๘๕ คน

 ๓.๖	 พฒันาก�าลงัคนด้านดจิทัิลรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)

	 	 ๓.๖.๑	 จัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล	

เพือ่	EEC (Digital Academy Thailand: DAT) เพือ่พฒันาแรงงานข้ันสงู 

ด้านเทคโนโลยี AI และ Data Sciences ส�าหรับเขตพื้นท่ี EEC 

ก า รพัฒนา ศั ก ยภ าพก� า ลั ง คนและบุ ค ล าก รด้ า นดิ จิ ทั ล 

Manufacturing & IoT Program โดยยกระดับหลักสูตร 

และโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้มีอุปกรณ์

ฝึกฝนและทดลองใช้ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การจัดตั้ง

สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI University) 

รองรับการพัฒนาและยกระดับทักษะก�าลังคนดิจิทัลด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมมิง่ วทิยาการข้อมลูและปัญญาประดษิฐ์  (AI) 

โดยคาดว่าจะสามารถสร ้ างก� าลั งคนและบุคลากรดิจิทัล 

ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลน ได้มากกว่า ๕,๐๐๐ คน 

  ๓.๖.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษาและผู ้ประกอบการ  
(I AM Digital Studio and Cloud-Learning Space) มุ่งเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล  
๓ ด้าน คอื ด้าน Data Science ด้านการประยกุต์เทคโนโลย ีCo-Bot (Collaborative Robot) นวตักรรมหุน่ยนต์อจัฉรยิะ 
และด้านการพัฒนา Digital Media เป็นการพัฒนาก�าลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ได้ยกระดับ 
ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมในพื้นท่ี EEC เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ในภาคอุตสาหกรรมให้กับก�าลังคนระดับอาชีวศึกษา (AI อาชีวะ) กว่า ๑,๐๐๐ คน

๔.	 การดงึดดูคนเก่งจากทัว่โลกเข้ามาร่วมท�างานกับคนไทยและส่งเสริมผูมี้ความสามารถสงู 

	 ๔.๑	 การปลดล็อคให้นักเรียนทุนสามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน	 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาล
ได้ใช้ความสามารถตามความถนัดสูงสุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนจากการท�างานท่ีมีความท้าทาย  
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาประเทศ โดยให้นักเรียนทุนพัฒนา 
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนในรูปแบบ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงาน 
สภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมแห่งชาต ิสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันความร่วมมือต่อไป 

	 ๔.๒	 การสนบัสนนุบคุลากรวจัิยและพฒันาให้ได้รับรางวลัทีม่ชีือ่เสยีงระดบัชาตแิละนานาชาต ิเพือ่ยกย่อง
เชดิชเูกยีรตนัิกวจิยัไทยทีม่ผีลงานโดดเด่น เป็นทีย่อมรบัในวงกว้าง และสร้างประโยชน์ทัง้ด้านวชิาการและประโยชน์ 
ต่อประเทศชาต ิรวมทัง้สร้างแรงจงูใจให้กบันกัวจัิยและนกัประดษิฐ์ หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ท่ีมคุีณภาพ มคีณุประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาตใินการแก้ไขปัญหาส�าคญัหรอืการพัฒนาประเทศ และผลงานเป็นทีย่อมรับ 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ น�าไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัยท้ังด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร ์

ของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาอนุมัติรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จ�านวน ๑๕๒ รางวัล 

 จัดตั้งสถาบัน
พัฒนาศักยภาพ

ด้านดิจิทัลเพื่อ EEC



199รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๔.๓	 การด�าเนินโครงการ	Smart	Visa ซึ่งเป็นการกลั่นกรองผู้มีสิทธิ

ได้รับวีซ่าชนิดพิเศษ เพื่อดึงดูดและอ�านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทักษะสูง 

ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ติดตาม 

ของผู้ที่ได้รับ Smart Visa ในอุตสาหกรรมเป้าหมายจากต่างประเทศ โดยตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธ ิ

ได้รับ Smart Visa จ�านวน ๘๑๗ ค�าขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ  

จ�านวน ๔๕๗ ค�าขอ โดยอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด จ�านวน ๒๓๑ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และรองลงมาคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ�านวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗ 

 ๔.๔	 การปรบัปรงุเกณฑ์การขอต�าแหน่งวชิาการ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา 

(ก.พ.อ.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์การขอต�าแหน่งวิชาการเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู ้ ท่ีขอต�าแหน่งวิชาการ 

สามารถใช้ผลงานวชิาการทีมี่ความเหมาะสมและยืดหยุน่มากขึน้ ให้ใช้ผลงานวจิยัทีเ่ผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับชาต ิ

เพ่ือขอต�าแหน่งวิชาการทั้งในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสายสังคมศาสตร์ โดยผลงานวิชาการดังกล่าว 

ไม่จ�าเป็นต้องตพีมิพ์อยูใ่นวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลูวารสาร TCI ไม่ว่าระดบัใด แต่เปิดกว้างให้เป็นผลงานวชิาการ 

ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใด ๆ ก็ได้ ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์การขอต�าแหน่งวิชาการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	

	 ๕.๑	 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและความยากจน 

	 	 ๕.๑.๑	 พัฒนานวัตกรรมส�าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม	 โดยได้ส�ารวจและพัฒนา 

ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการในพืน้ท่ี (Local Enterprise) บนฐานทรพัยากรพืน้ถ่ิน เพือ่สร้างเศรษฐกจิฐานราก

และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ให้เกิดการน�าความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาชุมชนพึ่งตนเองได้ 

อย่างยั่งยืน จ�านวน ๔๑๗ ราย เกิดต้นแบบธุรกิจเพ่ือสังคม/นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน จ�านวน ๖๕๙ ช้ิน  

เกดิชมุชนนวัตกรรม จ�านวน ๓๓๐ แห่ง เกดิการพฒันาก�าลงัคนในพืน้ที/่นกัวจัิยชาวบ้าน/นวตักรชาวบ้าน จ�านวน ๙๖๒ คน 

และมีนวัตกรรมพร้อมใช้ส�าหรับวิสาหกิจ จ�านวน ๔๘๐ กลุ่ม 

  ๕.๑.๒	 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า	โดยจัดท�าฐานข้อมูล Big Data ครัวเรือนคนจน 

จากข้อมลูคนจนตามระบบบรหิารจดัการข้อมลูการพฒันาคนแบบชีเ้ป้า (Thai People Map and Analytics Platform: 

TPMAP) ในพื้นที่จังหวัดน�าร่องยากจน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี อ�านาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท สุรินทร์ 

ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ มาวิเคราะห์

สภาพปัญหาเชิงลึก ทุน และศักยภาพของคนจน โดยการส�ารวจ 

สอบทาน ชี้เป้าคนจนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน เพื่อหาแนวทาง 

การสร ้างความช่วยเหลือที่ เหมาะสมและสามารถเชื่อมต่อ 

ระบบความช่วยเหลือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน  

และประชาสังคมในระดับต่าง ๆ รวมถึงการน�าความรู้ งานวิจัย 

และนวัตกรรมผสานกบัความรูภู้มปัิญญาท้องถิน่มาช่วยแก้ปัญหาคนจน 

อย่างตรงเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือคนจนให้สามารถกลับเข้าสู่ 

จัดท�าฐานข้อมูล
Big Data ครัวเรือนคนจน
ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดน�าร่องยากจน

เพื่อสร้างแนวทาง
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
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ระบบความช่วยเหลือและส่งต่อให้ได้มากที่สุด และเมื่อส�ารวจพบคนยากจนจริง จ�านวน ๓๕๒,๙๙๑ คน  

จากน้ันได้ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ีเพื่อประสานขอรับการช่วยเหลือท้ังเรื่องของการด�ารงชีพ  

ที่อยู่อาศัย การศึกษา และสุขภาพต่อไป 

  ๕.๑.๓	 พัฒนาเมอืงน่าอยูแ่ละกระจายศนูย์กลางความเจรญิเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ โดยจดักจิกรรม

เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) ในรูปแบบ “ตลาดเชิงวัฒนธรรม” จ�านวน ๑๘ แห่ง “ศูนย์เรียนรู ้

ศิลปะและวัฒนธรรม” อย่างน้อย ๓๘ ย่าน/เมือง/จังหวัดท่ัวประเทศ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ 

เชิงวัฒนธรรม (Cultural Product and Service) อย่างน้อย ๒๐ รายการ และเกิดองค์ความรู้และหลักสูตร 

เพ่ือฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ จ�านวน	๓ หลกัสตูร	รวมถงึกลไกการพฒันาเมอืง การสร้างกตกิาร่วม แผนการลงทนุ

ใน ๑๐ เมืองต้นแบบ ตัวอย่างของตลาดวฒันธรรมท่ีเกดิจากงานวจิยั เช่น หลาดชุมทางทุ่งสงได้พฒันาเป็นพ้ืนท่ีการค้า 

ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีพัฒนาฐานทุนวัฒนธรรมทุ่งสง 

และทีมนักวิจัยจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมผลักดันเมืองทางผ่านที่เงียบเหงากลายเป็นพื้นที่

ชุมชนวัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนได้มาแสดงศิลปวัฒนธรรม 

  ๕.๑.๔	 สนบัสนนุการวจัิยและนวตักรรมภายใต้กลุม่เรือ่งการพฒันาศักยภาพผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

ได้แก่	๑) โอกาสและผลกระทบ Aging Society	๒) การอยูร่่วมกนัของคนทุกช่วงวยั	๓) การด�ารงชีวติ (Assisted Living) 

ส�าหรับผู ้สูงอายุ ๔) การเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง และ	 ๕) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านการวิจัย 

และนวตักรรมด้านผูส้งูอาย	ุปัจจุบนัด�าเนินการสนับสนนุการวจิยัและนวตักรรม จ�านวน ๓๗ โครงการ ตวัอย่างงานวจิยั  

เช่น โครงการไทยอารี แผนงานพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการบริบาลผู ้สูงอายุ  

และโครงการสานพลังบวกผู้เกษียณสู่การสร้างสังคมแห่งการพัฒนาในยุควิถีชีวิตใหม่ 

  ๕.๑.๕	 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

โดยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากนวัตกรรมของคนไทย ส่งเสริมให้เกิดการน�าไปใช้ประโยชน์

อย่างแพร่หลาย น�าร่องการใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล 

ในแต่ละภูมิภาค จ�านวน ๕๒ แห่ง ให้แก่ผู้สูงอายุที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ให้บริการฝังรากฟันเทียมที่ผลิตโดยนักวิจัยไทย 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ ที่สูญเสียฟันบดเคี้ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะนี้มีผู ้ที่ลงทะเบียนและผ่านการคัดกรอง  

(รอการฝังรากฟันเทียม) จ�านวน ๑,๔๓๗ คน และให้บรกิารฝังรากฟันเทยีมไปแล้ว จ�านวน ๓๗๑ คน รวม ๕๑๔ รากฟันเทยีม 

	 ๕.๒	 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง	

	 	 ๕.๒.๑	 สนบัสนนุงานวจัิยและพฒันาเพ่ือแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ	

ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙) ดังนี้ 

   (๑) ศึกษาด้านระบาดวิทยาและลักษณะพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-๑๙  

เพือ่จ�าแนกชนดิไวรสั	และแนวทางการดแูลผูป่้วยผ่านระบบการแพทย์ทางไกลและระบบรายงานอาการผู้ป่วยโควดิ-๑๙

   (๒) วิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรค 

แบบคลมุศรีษะพร้อมชดุกรองอากาศประสทิธภิาพสงู (PAPR) นวตักรรมหน้ากากแรงดนัลบและบวก เครือ่งผลติละออง

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นวตักรรมฆ่าเชือ้ในห้องและอปุกรณ์ทางการแพทย์ ระบบบริการตูอ้บฆ่าเช้ือไวรสัแบบไฮบรดิ 

ควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับการให้บริการบริเวณสถานที่สาธารณะ นวัตกรรมเครื่องก�าจัดเชื้อโรค 

ด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) ห้องแยกโรคความดันลบส�าหรับโรงพยาบาลสนาม  

หุน่ยนต์ส�าหรบัส่งยาเวชภณัฑ์ อาหาร น�า้ เพือ่ลดการสมัผสัผูต้ดิเช้ือของบคุลากรทางการแพทย์ ห้องความดนัลบต้นแบบ 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ส�าหรับผู ้ป่วยแยกเดี่ยว ชุด Portable Chest x-ray ส�าหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อตรวจคัดกรอง 

โรคปอดอักเสบ และวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัยชนิด KN95 และชนิด N99 นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโน  

หน้ากากอนามยัจากผ้าไหมโคราช รวมท้ังพฒันาปัญญาประดษิฐ์ (AI) 

ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชน

   (๓) ศึกษาประสิทธิภาพของกระชายขาว 

ต้านโควิด-๑๙	 พัฒนาวัตถุดิบสารออกฤทธิ์ทางยา (Active 

Pharmaceutical Ingredients: API) ส�าหรับใช้เป็นสารตั้งต้น 

ในการการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)

   (๔) วิ จั ยและพัฒนาวั คซี น โควิ ด -๑๙  

ชนดิเชือ้ตาย ชดุทดสอบเพ่ือตรวจคัดกรองการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ 

และพัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่าย

   (๕) ศึกษาและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ด�าเนิน “โครงการ

มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล	 สร้างรากแก้วให้ประเทศ	 (โครงการ	 U2T)” โดยการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา  

และประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีใ่ห้มีงานท�าและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิชมุชน โดยได้มกีารด�าเนนิกจิกรรมพเิศษในพืน้ที ่๒ กจิกรรมหลกั 

คือ กิจกรรมเชิงรุก “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” และ กิจกรรมเชิงรับมือ “รวมพลัง 

ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพ่ือชาติ ลดการระบาดของโรค” และด�าเนิน “โครงการ	 อว.	 พารอด” ซ่ึงเป็นนวัตกรรม 

ในการเปลีย่นคนท่ีรอเป็นคนทีร่อด โดยระดมจิตอาสาและอาสาสมคัร รวมถงึผูป่้วยโควดิ-๑๙ ท่ีหายดแีล้วมาร่วมโทรศพัท์

ให้ก�าลงัใจ ให้ค�าปรกึษาแก่ผูป่้วยทีกั่กตวัอยู่บ้าน

หรอืในชมุชน และมกีารส่ง “กล่อง อว. พารอด” 

ที่มียาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นเพิ่มเติม 

จากที่โรงพยาบาลมีให้ เช่น ฟ้าทะลายโจร 

กระชายขาว และสเปรย์ล�าไย ส�าหรับพ่นจมูก

และล�าคอป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙ 

	 	 ๕.๒.๒	 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข	 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดการน�าเข้า เป็นผลติภณัฑ์ท่ีเข้ากบัสรรีะของคนไทยและได้มาตรฐานสากล 

รวมท้ังเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ พัฒนาผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนา ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียม ข้อสะโพกเทียม และข้อเข่าเทียม ระบบเชื่อมต่อ 

การส่งต่อผู้ป่วยแบบข้ามสังกัด โปรแกรมการวิเคราะห์อาการปวดศีรษะส�าหรับผู ้ป่วยโรคไมเกรนอัตโนมัติ  

ระบบวัดสัญญาณสมอง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงเพื่อการบ�าบัดรักษาโรคที่ยังรักษาไม่ได้  

เช่น การผลิตแอนติบอดีที่จ�าเพาะและมีฤทธ์ิยับยั้งการติดเชื้อ EV71 (โรคมือเท้าปาก) การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์ด้วยเซลล์บ�าบัด วิธีการรักษาแผ่นกระจกตาจาก Limbal Stem Cell 

	 	 ๕.๒.๓	 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ	 เช่น ๑) สร้างต้นแบบซอฟต์แวร์ควบคุมดาวเทียม  

(On-board Flight Software) ๒) ดาวเทยีมดวงหลกัร่วมกับบริษัท AIRBUS ซ่ึงผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีได้ออกแบบ

และ Technical Qualification โดยคาดว่าจะสามารถส่งดาวเทียมได้ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕ 

และ ๓) ดาวเทยีมขนาดเลก็ (Small Satellite) ซ่ึงได้ผ่านการทดสอบแล้วและอยูร่ะหว่างการประมวลผล วเิคราะห์ผลลัพธ์ 

และตรวจสอบฟังก์ชั่นการท�างานของตัวดาวเทียมในภาพรวมทั้งหมด การร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อผลักดัน 

ศึกษาประสิทธิภาพ
ของกระชายขาว
ต้านโควิด-๑๙
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ให้มีการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมดวงเล็กที่จะมาทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบและประกอบดาวเทียมแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี 

โดยเป็นการผลิตทั้งชิ้นส่วน Mechanic และ Electronic ที่ได้รับรองมาตรฐานจากบริษัท Surrey สหราชอาณาจักร 

ซ่ึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการในประเทศให้เป็นซัพพลายเชน การผลิตช้ินส่วนอากาศยาน/ดาวเทียม 

(Spacecraft) ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ ่ม New S-Curve สามารถพัฒนาต่อยอดให้แก่อุตสาหกรรมอวกาศ 

และการเติบโตของเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) 

	 	 ๕.๒.๔	 พัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา	 เพื่อรองรับพลังงานทางเลือก 

แห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งในส่วนของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

และการพฒันาก�าลงัคน โดยลงนามในบนัทกึความเข้าใจกบัสถาบนัพลาสมาฟิสกิส์ หรอื ASIPP สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน สร้างความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนบุคลากร 

เพ่ือการฝึกอบรมและการท�าวิจัยร่วม ร่วมมือกันในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการท�าวิจัยด้านพลาสมา  

และการพัฒนาห้องปฏบิติัการด้านนวิเคลยีร์ฟิวชนั โดย ASIPP จะมอบเครือ่งโทคาแมค HT-6M ซึง่เป็นอปุกรณ์ส�าคญั 

ในการกักเก็บพลาสมาด้วยสนามแม่เหล็กใช้ส�าหรับศึกษาวิจัยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน โดยการด�าเนินการ 

แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที ่๑ การถอดแบบและศกึษาองค์ประกอบของเครือ่งโทคาแมคและอปุกรณ์ประกอบเครือ่ง 

ระยะที่ ๒ การถ่ายทอดองค์ความรู ้ พร้อมร่วมออกแบบและพัฒนาระบบประกอบและประกอบเครื่อง 

จนสามารถเดินเครื่องได้ และระยะท่ี ๓ การย้ายเครื่องกลับมาประเทศไทย ซ่ึงท้ัง ๓ ระยะ จะแล้วเสร็จ 

ภายในปี ๒๕๖๕ ส�าหรับประโยชน์ของการศึกษาวิจัยด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน เช่น ด้านเกษตรกรรม  

ด้านอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ด้านการแพทย์ การประยุกต์

เทคโนโลยีพลาสมามาไว้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขอนามัยโดยใช้พลาสมาในการบ�าบัดแผลติดเช้ือ 

และแผลเรื้อรัง พร้อมช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดเนื้อเยื่อใหม่ 

	 	 ๕.๒.๕	 พฒันาเทคโนโลยข้ัีนสงูและระบบสารสนเทศด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรน�า้	เพือ่พัฒนา

เทคโนโลยีฐานข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน�้า พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความร่วมมือ 

ระดับนานาชาติ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล และแนวคิดการบริหารจัดการน�้าร่วมกับ 

ผู้เชีย่วชาญจากหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ โดยมกีารพฒันาระบบส�ารวจทางน�า้แบบหนึง่ระบบหลายรปูลกัษณ์ 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียมส�าหรับระบบปฏิบัติการเพื่อการคาดการณ์น�้าท่วม พัฒนาข้อมูลและปรับปรุง

ฐานข้อมลูภมูสิารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) พัฒนาระบบจดัท�าแผนท่ีปรมิาณไอน�า้ในอากาศ 

(Precipitable Water Vapor: PWV) เพือ่ตดิตามและคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ศกึษาผลกระทบ 

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง เพื่อประเมินสมดุลน�้าและผลกระทบต่อการผลิตในภาคการเกษตร 

	 	 ๕.๒.๖	 ขับเคล่ือนบัญชีนวัตกรรมไทย เพือ่สนบัสนนุ

และส่งเสริมการน�าผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยไปใช ้

ให้เกิดประโยชน์ต ่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

และส่งเสริมให้เกิดการผลิตเชิงพาณิชย์ และสร้างแรงจูงใจ 

ให ้ ส่วนราชการสามารถซื้อผลิตภัณฑ ์ของไทย โดยตั้ งแต่ 

ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ มผีลงานนวตักรรมทีส่�านกังบประมาณได้ประกาศ

ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จ�านวน ๔๙๑ ผลงาน 

ขึ้นบัญชี
ผลงานนวัตกรรมไทย 

๔๙๑ ผลงาน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๕.๒.๗	 วจิยัท้าทายไทยและวจิยัไทยใช้ได้จริง เป็นการวจัิยมุ่งเป้าขนาดใหญ่เพือ่ประชาชนท่ีตอบโจทย์

ความท้าทายของสงัคมและสามารถน�าไปใช้ได้จรงิ เช่น โครงการ Zero Waste ประเทศไทยไร้ขยะ ประเทศไทยไร้พยาธิ 

ใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�า้ดแีบบครบวงจร ศนูย์ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างครบวงจร เครือ่งมือตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดเลก็ 

(Dustboy) ธนาคารปูม้าทั่วประเทศ ระบบแพทย์ทางไกลส�าหรับการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน�้าดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก 

  ๕.๒.๘	 วิจัยขั้นแนวหน้า	 (Frontier	 Research)	 เพ่ือก�าหนดอนาคตประเทศ ประกอบด้วย 

โจทย์พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) อาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future) ๒) การแพทย ์

และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า (Health Frontier) ๓) พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) และ ๔) การป้องกัน

ภัยคุกคาม/รับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาสในอนาคต (Future Threat and Opportunity) โดยมีเป้าหมาย 

เชงิยทุธศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศเพือ่คนไทย เพือ่ความสามารถในการแข่งขนั และเพือ่ความมัน่คงและยัง่ยนื 

ของประเทศ รวมทั้งพัฒนากรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้าและการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความส�าเร็จ  

(Objective and Key Results: OKRs) บรรจุในนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมท้ังผลักดันให้มีทุนวิจัยเริ่มต้นส�าหรับการวิจัย

ขั้นแนวหน้าทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยปัจจุบันมีผลงานวิจัยข้ันแนวหน้าที่ส�าคัญ  

เช่น การใช้คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าและคลืน่กลประยกุต์ในการรกัษาและบ�าบัดก้อนมะเร็งก่อนการรกัษาจรงิ ภายใต้โครงการ 

โปรแกรมการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิศวกรรมการแพทย์ระดับ World Class งานวิจัยได้องค์ความรู้ใหม่ ได้แก่  

การใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยคลื่นไมโครเวฟส�าหรับกระบวนการค้นหาก้อนมะเร็งในระยะเริ่มต้น (Microwave 

Imaging) เทคนิคส�าหรับกระบวนการบ�าบัดก้อนมะเร็งด้วยเทคนิคคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้สภาวะควบคุม  

การจ�าลองด้วยคอมพวิเตอร์เพือ่การวนิจิฉยัก่อนล่วงหน้าส�าหรับกระบวนการบ�าบัดก้อนมะเร็งด้วยเทคนคิอลัตราซาวด์ : 

แบบจ�าลองวัสดุพรุน ซึ่งงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและควบคุมอุปกรณ์การแพทย์ที่อาศัยแม่เหล็กไฟฟ้า

เป็นแหล่งพลงังาน และประยกุต์ใช้ในงานอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี ้ได้พฒันานกัวจิยัรุน่ใหม่หลงัจบปรญิญาเอก 

(Post-Doc) นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน ๑๖ คน 

เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

	 ๕.๓	 การสร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	

	 	 ๕.๓.๑	 พัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือฐานทางวิชาการ	 มุ่งเน้นให้

หน่วยงานวิจัยและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้าทางวิชาการและได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านการวิจัย

และนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ร่วมกับ British Council เปิดรับทุนวิจัยโปรแกรม Newton 

Fund Impact Scheme (NFIS) ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทย 

และสหราชอาณาจักร เช่น การผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงนโยบาย ขยายความมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานวิจัย  

สร้างหรือขยายความร่วมมือกับหน่วยงานขยายผลกระทบ เช่น ภาคธุรกิจ Startup ภาคองค์กรไม่แสวงผลก�าไร 

มาตรการในการเอาชนะอุปสรรคที่มีต่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน ในสาขา Biofuels and Biochemicals, Aviation and  

Logistics, Digital, Medical Hub, Robotics รวมถึงโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ 

แลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 

(Chinese Academy of Social Sciences: CASS) ไทย-อนิเดยี (Indian Council of Social Science Research: ICSSR) 

และไทย-เกาหลี (National Research Foundation of Korea: NRF) เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส 

ให้นักวิจัยได้เรียนรู้ เก็บข้อมูลการวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ 
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  ๕.๓.๒	 ขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยภูมิภาคในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ	

ในพืน้ท่ีภมิูภาคไปสูก่ารใช้ประโยชน์ โดยจดัท�าแผนงานยกระดบัการใช้ประโยชน์วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (ววน.) 

เชิงรุกภายใต้โครงการต้นแบบการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคม 

และการศึกษา (กระท�าผิดซ�้า) ปัจจุบันได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จ�านวน ๔ โครงการ ในภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

  ๕.๓.๓	 พฒันาเครอืข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (ภมูมิาตรศาสตร์) เป็นการจดัต้ังศนูย์ปฏบิตักิาร 

ดาราศาสตร์วิทยุ พฒันาเทคโนโลย ีเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่าง ๆ  เพือ่รองรบัการปฏบิตังิานของกล้องโทรทรรศน์วทิยแุห่งชาติ 

ซ่ึงจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์หลักที่ส�าคัญของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถเชิงสังเกตการณ ์

ด้านคลืน่วทิย ุส่งเสรมิการใช้ดาราศาสตร์เพือ่พฒันาความรู้พืน้ฐาน ซึง่ประกอบด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม 

และคณติศาสตร์ (STEM) รวมถงึการวจัิยด้านยอีอเดซีแ่ละวทิยาศาสตร์บรรยากาศ โดยประเทศไทยอยูใ่นต�าแหน่งท่ีตัง้ 

ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค จึงมีความเหมาะสมต่อการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ระดับ ๒๕ เมตรขึ้นไป เพื่อเชื่อมต่อและร่วมสังเกตการณ์กับเครือข่าย VLBI (Very Long Baseline 

Interferometry) ของโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

และสหราชอาณาจักร 

๖.	 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย	

	 ๖.๑	 การมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู	

	 	 ๖.๑.๑	 ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน	

โดยเพ่ิมเพดานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากเดิมไม่เกินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  

เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 

	 	 ๖.๑.๒	 พฒันาสมรรถนะวชิาชีพของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๔ ดังน้ี ๑) จัดท�าและพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู แบบแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)  

ของข้าราชการครู และแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู เพื่อให้ข้าราชการครูท�าการประเมินสมรรถนะ

และจดัท�าแผนพฒันาตนเองตามสมรรถนะทีจ่�าเป็นต่อไป และ ๒) จดัท�าแบบประเมนิสมรรถนะและแผนพฒันาตนเอง

ของศึกษานิเทศก์ทั้ง ๗๗ จังหวัด และสรุปผลการประเมินฯ เป็นภาพรวมจังหวัด 

	 	 ๖.๑.๓	 ยกระดบัครูสูว่ชิาชีพช้ันสงู	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น พัฒนาระบบการสรรหาที่ต้องมีการเชื่อมโยง 

กบัระบบการผลติคร ูสนับสนุนในการเป็นกรรมการประเมนิวทิยฐานะ พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ก่อนเข้าสู่ต�าแหน่งในรูปแบบใหม่และออกแบบหลักสูตรที่จะน�ามาใช้ในแต่ละด้าน 

	 	 ๖.๑.๔	 ส่งเสรมิโรงเรยีนเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู	้(School	as	Learning	Community) เพือ่พฒันา 

สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative 

Learning) โดยโรงเรียนจะวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา และทศิทางการพฒันาโรงเรยีนให้สอดคล้องกบัความต้องการ 

ของพื้นที่เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ (School Improvement Plan) และวางระบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

เพ่ือชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Lesson Study for Learning Community: LSLC) และพัฒนาโรงเรียนที่เป็น 

ผูน้�าการเปล่ียนแปลง (Node) ทีก่ระจายอยูใ่นพ้ืนทีท่ัง้ ๗๐ เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ด้วยการสร้างทมีชีแ้นะและเป็นพีเ่ลีย้ง 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(Coaching and Mentoring) และจัดระบบการหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องเรียนและโรงเรียน  

โดยมผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคัญ เช่น ๑) จดัท�าแผนปฏบิตักิารโครงการการส่งเสรมิโรงเรยีนเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูน้�าร่อง 

รุน่ที ่๒ ณ จังหวดัมหาสารคาม ตาก และชยันาท ๒) จัดการประชมุออนไลน์เพือ่ชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงานโครงการฯ 

ให้แก่ครูและผู ้บริหารโรงเรียนของโรงเรียนน�าร่องโครงการฯ รุ ่นท่ี ๑ (ด�าเนินงานต่อเน่ือง) และโรงเรียน

น�าร่องโครงการฯ รุ่นที่ ๒ (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone)  

และศึกษานิเทศก์ทีมขับเคลื่อนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Area Team) และ ๓) สร้างเครือข่ายหนุนเสริมโรงเรียน 

เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้พฒันาศกัยภาพครอูย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการปรบัปรุงห้องเรยีน ผลติ/จดัหาสือ่การจดัการเรยีนรู ้

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยการมีส่วนร่วมของครู Buddy Teacher ตามกิจกรรม PLAN และ DO 

กจิกรรมสะท้อนการจดัการเรยีนรู ้และกจิกรรม OPEN CLASS ทัง้นี ้โรงเรยีนน�าร่องต้องพฒันาครู Model Teacher 

อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของครูผู้สอน โดยครู Model Teacher ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  

Lesson Study : PLAN DO SEE 

	 	 ๖.๑.๕	 ด�าเนินการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	

โคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙)	โดยได้ชีแ้จงแนวทางปฏบัิตด้ิานต่าง ๆ  เช่น นโยบายการจดัการศกึษา การบริหารจดัการ 

ทั่วไป การเตรียมความพร้อม การเปิด-ปิด สถานศึกษา การจัดโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

การบริหารจัดการงบประมาณของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/สถานศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผลผู ้ เรียนตามหลักสูตร และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์แก่ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้นักเรียน 

หรอืบุคลากรปลอดภยัจากโควดิ-๑๙ โดยเน้นย�า้การปฏิบัตติามมาตรการของศนูย์บรหิารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) 

และประกาศของแต่ละจังหวัด โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นส�าคัญ และเพื่อให้นักเรียน 

สามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

และครอบคลุมตามความพร้อมของผู ้เรียน นอกจากนี้ ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับ	

กับสถานการณ์	 โดยให้จัดการเรียนรู้ใน ๕ รูปแบบ คือ ๑) On-Site เรียนที่โรงเรียนโดยมีมาตรการเฝ้าระวัง 

ตามประกาศของ ศบค. ๒) On-Air เรียนผ่าน DLTV ๓) On-Demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ๔) Online 

เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และ ๕) On-Hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน หรือรูปแบบอื่น ๆ 

เช่น วิทยุ โดยจะรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์จากคุณครูท่ีมีความรู้ความสามารถ 

เพื่อ เป ็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ท�าให ้ เกิดเป ็นชุมชนออนไลน ์ เพื่อการเรียนรู ้อ ย่างแท ้จริ ง  
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ผ่านช่องทางที่เชื่อมต่อสู ่เว็บไซต์ “ครูพร้อม” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (ศบค.ศธ.) ได้มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ 

เช่น การจัดท�าระบบรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE COVID) โดยให้หน่วยงาน 

ในสังกัดรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของสถานศึกษาในสังกัดเป ็นประจ�าทุกวัน 

โดยมีข้อมูลที่ส�าคัญ ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ ข้อมูลการฉีดวัคซีน และข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  

รวมถึงการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ 

ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จ�านวน ๓๕๖,๔๖๙ ราย ส�าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

และตดิเชือ้โควดิ-๑๙ ได้ประสานกบัโรงพยาบาลจุฬารตัน์และ Letter Park ทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการฮอสพเิทล (Hospital) 

หรือ “หอผู้ป่วยติดโควิด-๑๙ เฉพาะกิจ” ตามนโยบาย “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์” จัดพื้นที่ส่วนหนึ่ง 

รองรับครูบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบครัว โดยประสานผ่าน ศบค.ศธ. สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ 

  ๖.๑.๖	 จัดท�าหลกัสูตรและคูมื่อการพฒันาทกัษะและสมรรถนะคร	ูกศน.	ด้านการสอนภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ UpSkill และ ReSkill 

สร้างศักยภาพ เรียนรู้ทักษะ ให้แก่ครู กศน. โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ น�าไปสู่การพัฒนาตนเอง 

และวิชาชีพเพ่ือสร้างครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สามารถถ่ายทอดขยายผล 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ร่วมวิชาชีพ และผู้เรียน โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) รวมทั้งสามารถจัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้ได้ปรบัรปูแบบการพฒันาทกัษะและสมรรถนะคร ูกศน. ด้านการสอน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ ตอบโจทย์การเรียนรู ้ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ  

โดยจัดท�าหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ซึ่งได้รับการรับรองกรอบหลักสูตรจากส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว 

  ๖.๑.๗	 พัฒนาการประกอบวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน	

และจรรยาบรรณวิชาชีพ	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยได้รับรองปริญญา 

ทางการศึกษา จ�านวน ๒๑ หลักสูตร ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ�านวน ๑๑,๙๓๑ ราย และต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบวชิาชพี จ�านวน ๘,๗๙๖ ราย สบืสวน/สอบสวนการประพฤตผิดิจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

จ�านวน ๖ เรือ่ง ประกาศผลการคดัสรรรางวลั “ผลงานวจัิยของครุสุภา” ประจ�าปี ๒๕๖๔ “ระดบัภมูภิาค” จ�านวน ๓๑ รางวลั 

และผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ�าปี ๒๕๖๔ “ระดับภูมิภาค” จ�านวน ๕๓๒ รางวัล 

รวมทั้งได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู ้

นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน (ออนไลน์ระดับพื้นฐาน) มีผู้ผ่านการอบรม รอบที่ ๔-๖ จ�านวน ๒,๗๒๐ คน 

นอกจากน้ี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งท่ี ๔ 

จ�านวน ๑๑ คน (๑๑ ประเทศ) และจัดประชมุวิชาการออนไลน์ของครุสุภา ประจ�าปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคดิ “การศกึษา 

ที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar เฟสที่ ๑ Pre Webinar โดยการเผยแพร่คลิป ๑๑ ครูผู้สร้าง 

  ๖.๑.๘	 จัดให้มีระบบการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูโดยจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ส�าหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร ู

ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ ซ่ึงคณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติเห็นชอบ 

ในการด�าเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด ้านความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จ�านวน ๔ วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๖.๑.๙	 ขับเคล่ือนนโยบาย	Coding	For	All โดยคณะท�างานและคณะอนกุรรมการ Coding แห่งชาต ิ

ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding ส�าหรับประชาชนทุกช่วงวัยทั้งในด้านของผู้สอน 

และผูเ้รยีนผ่านการจัดกจิกรรมต่าง ๆ  โดยจดัอบรมครแูละบุคลากรทางการศกึษากว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน พฒันาหลกัสตูร 

Coding ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบการเรียน Unplugged Coding 

ฉบับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อเป็นคู ่มือให้ครูผู ้สอนสามารถน�าไปปรับใช ้

ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ด�าเนินการ Coding กับการศึกษาพิเศษ เด็กพิการ  

และเดก็ด้อยโอกาสให้สามารถเรยีนรู ้Coding ได้อย่างเท่าเทยีม ลดความเหลือ่มล�า้ โดยส�านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 

จะจัดการเรียนการสอน Coding จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส�าหรับครูผู้สอน รวมถึงเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

ให้มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศักด์ิศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ	 Coding  

กบัการท�าการเกษตร เพือ่ปลกูความคดิให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะ 

เกิดเป็น Smart Farm สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

   ๖.๑.๑๐ พัฒนาครูยุค	 New	Normal ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพ่ือให้ครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New Normal รวมถึงเปิดมุมมองให้คร ู

สามารถเชือ่มโยงองค์ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในบทเรยีนได้มากข้ึน โดยด�าเนนิการผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น ๑) โครงการอบรม 

ออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ๒) สวนสนุกการเรียนรู้ “๑๒ สัปดาห์” ๓) พัฒนานวัตกรรม 

“Active Learning” ๔) การประชมุทางวชิาการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละน�าเสนองานวจิยัระดบัชาต ิและ ๕) การประชุม 

ทางวิชาการออนไลน์ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar 

  ๖.๑.๑๑ พัฒนาครูด้านนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะรองรับในศตวรรษที่	๒๑ โดยจัดประชุม

วิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๔ (วทร.๒๔ ) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู ้

เพื่อทักษะในศตวรรษที่ ๒๑” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า ๖,๐๐๐ คน  

  ๖.๑.๑๒	 จัดตั้งศูนย์	MOE	Safety	Center  โดยจัดให้มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ รวมถงึสร้างทกัษะให้ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการดแูลตนเองจากภยัอนัตรายต่าง ๆ  ท่ามกลางสภาพแวดล้อม 

ทางสงัคม โดยจดักจิกรรมต่าง ๆ  เช่น ๑) จดัท�าแผนการด�าเนนิงานความปลอดภยั	เน้นความปลอดภยัในสถานศกึษา

ครอบคลุมทุกมิติ แบ่งเป็นภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ อุทกภัย ภัยจากการใช้ความรุนแรง ภัยจากการใช้สิทธิเสรีภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็น และภัยจากโรคติดต่อ โรคระบาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง นักเรียน และสังคม  

ให้เหน็ถงึความเปลีย่นแปลงในเร่ืองความปลอดภัยทุกรปูแบบ	มเีป้าหมายเพือ่ให้นักเรยีน ครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

ได้รับการคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัย โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) เตรียมการจัดตั้งศูนย์ 

ความปลอดภยัในโรงเรยีน โดยจดัให้มรีะบบ MOE Safety Platform และ MOE Safety Center ซึง่จะเป็นศูนย์ใหญ่ 

ในการรบัแจ้งเหตุ การแก้ไขปัญหา การป้องกนั การปลกูฝัง และการปราบปรามรวมถงึเป็นช่องทางในการรบัเรือ่งราว 

ร้องเรียนต่าง ๆ ท�าให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนเข้าถึงระบบความปลอดภัยได้  

ทกุเวลา ทกุสถานที ่และทกุสถานการณ์ และ ๓) จดัท�าแนวทางและคูม่อืความปลอดภยัในสถานศกึษา รวมทัง้จดัท�า

ช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ 
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	 	 ๖.๑.๑๓	 แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยแต่งตั้งคณะท�างานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเพื่อรวบรวมข้อมูล

และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ๔ แนวทาง คือ ๑) ต้องหามาตรการ

ลดเงินต้นให้คร ู๒) ต้องหามาตรการลดดอกเบีย้ให้กับคร ู๓) ท�าอย่างไรให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษาเสยีดอกเบีย้

ในการท�าประกนัชวิีตทีผ่กูกบัเงนิกูล้ดน้อยลง	และ ๔) การวางแผนป้องกนัระยะยาวและสร้างหลกัสตูรเพือ่ให้ความรู้ 

สร้างทักษะชีวิตให้แก่บุคลากรและครูที่บรรจุใหม่ 

  ๖.๑.๑๔	 พฒันาคลงัเครือ่งมือมาตรฐานเพือ่ยกระดับคณุภาพผูเ้รยีนในศตวรรษที	่๒๑ ด้วยการพฒันา

หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

ฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  

รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบ 

การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ จึงได้มีการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน  

ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้

นกัเรียนมคีวามรูค้วามสามารถได้มาตรฐานตามท่ีก�าหนดในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  

ทั้งนี้  ผลการประเมินนักเรียนทุกคนจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเองของผู ้ เรียน 

เป็นข้อมูลวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

อีกทั้งเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเพื่อก�าหนดนโยบายระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศเพื่อน�าไปพัฒนาและส่งเสริมการสร้างศักยภาพคน รวมทั้งยกระดับ

คุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่านานาชาติต่อไป	

	 ๖.๒	 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

	 	 ๖.๒.๑	 พฒันาศนูย์ดิจทิลัชมุชน ได้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการศูนย์ดจิทิลัชมุชน หลกัสตูรการใช้งาน 

โปรแกรมส�านกังานเพือ่สร้างโอกาสการมงีานท�าให้กบัวทิยากรแกนน�าด้านดจิทัิลระดบัจังหวดั (ครู ก.) จงัหวดัละ ๒ คน 

และบุคลากรในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ�านวน ๒ รุ่น  

มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑๘๐ คน	จัดอบรมวิทยากรแกนน�าด้านดิจิทัล ระดับอ�าเภอ (ครู ข.) และอบรมวิทยากร

แกนน�าด้านดิจิทัล ระดับต�าบล (ครู ค.) จ�านวน ๖,๙๐๘ คน รวมอบรมวิทยากรแกนน�าไปแล้ว จ�านวน ๗,๐๘๘ คน 

รวมทัง้อบรมให้กบัประชาชนในพืน้ที ่กศน.ต�าบล ประกอบด้วย Digital Literacy (เน้นการใช้งานโปรแกรมส�านกังาน

เพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท�า) และหลักสูตรการค้าออนไลน์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

จ�านวน ๕,๔๕๐ คน 

	 	 ๖.๒.๒	 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์	 โดยจัดท�าและพัฒนาบทเรียน ผลิตสื่อ 

การเรยีนการสอนออนไลน์ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ	ครูสามารถสร้างนวัตกรรม 

การจัดการศึกษา น�าบทเรียน ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียน ผู้รับบริการ 

ประชาชนทัว่ไปจะมคีวามรูแ้ละทกัษะตามสมรรถนะทีเ่หมาะสม โดยด�าเนนิการจดัท�า (ร่าง) กรอบหลกัสตูรการอบรม 

พฒันาครูด้านการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ เพือ่สร้างครูให้เป็นนวตักรการจดัการศึกษา เพ่ือพฒันาทกัษะและสมรรถนะ 

การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 

การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน	์



209รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๖.๒.๓	 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด ้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพ  

โดยมีการด�าเนินงาน เช่น ๑) ด�าเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศรูปแบบการสื่อสารสองทาง 

จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) ส�าหรับระดับมัธยมศึกษา ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ 

และประสบความส�าเร็จในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

และโรงเรียนทีป่ระสงค์เข้าร่วมโครงการการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ผ่านระบบการประชมุทางไกล (Conference)  

ณ จงัหวดัยโสธรและอบุลราชธานี ๓) ด�าเนนิการวจิยัเพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนทีม่บีริบทแตกต่างกนั 

๔) จดัท�าเครือ่งมอืติดตามและประเมนิผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) 

และจัดอบรม Conference ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส�าหรับศึกษานิเทศก์  

และ ๕) ซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์ครภุณัฑ์ DLTV ในเขตส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จ�านวน ๑๘๓ เขต เพือ่ให้โรงเรยีนขนาดเลก็ 

สามารถใช้ DLTV ในการจดัการเรียนการสอน รวมท้ังจดัสรรงบประมาณในการซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์ DLTV ให้สามารถใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 ๖.๒.๔	 ด�าเนินโครงการแพลตฟอร์มคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(OBEC	Content	Center) โดยพัฒนา

แพลตฟอร์มคลงัส่ืออิเลก็ทรอนกิส์ให้ครอบคลมุ รองรบัการจดัเกบ็และให้บรกิารประเภทเนือ้หามากทีส่ดุ ๘ ประเภท 

ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย โดยมีเนื้อหา 

องค์ความรูแ้ละข้อสอบน�าเข้าในระบบ จ�านวน ๑๕,๑๗๔ รายการ พร้อมให้บรกิารแก่กลุม่เป้าหมายและจดัอบรมปฏบิติัการ 

การใช้งานให้กับศึกษานิเทศก์จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว จ�านวน ๒๒๕ เขต พร้อมทั้งจัดท�ารายละเอียด

ข้อมูลและน�าเข้าสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว จ�านวน ๒๐,๘๑๗ รายการ และข้อสอบ จ�านวน ๒๑,๖๙๘ ข้อ 

รวม ๔๒,๕๑๕ รายการ รวมทัง้จัดท�าคูม่อืแนวทางการขบัเคลือ่นด้านการใช้เทคโนโลยดีจิิทลัพฒันาคณุภาพการศึกษา 

โดยมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเครื่องมือ

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามบริบทของสถานศึกษา ส�าหรับให้บริการนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  

และผู้ปกครองได้น�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือส�าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่องได้ 

	 	 ๖.๒.๕	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน	 Digital	 Platform  

เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้า การขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาตนเองของประชาชนที่ต้องเปลี่ยนผ่าน 

สู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ซ่ึงต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน ์

ทีส่่งเสรมิทกัษะเทคโนโลยดีจิทัิลพืน้ฐานและการเรยีนรูท้กัษะส�าคญัและทกัษะเพือ่การด�ารงชพีด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั 

ได้แก่ 

	 	  (๑) CodingThailand.org แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ โดยร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาก�าไรจากสหรัฐอเมริกา (Code.org) ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการ

คอมพวิเตอร์ในรปูแบบออนไลน์ช้ันน�าระดบัโลก พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมติรภาคเอกชน เช่น ไมโครซอฟท์ (Microsoft) 

กูเกิล (Google) โดยมีผู้เข้าใช้ Digital Platform จ�านวน ๑,๑๓๘,๒๕๕ ราย

   (๒) THAIDIGIZEN แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ยกระดบัทกัษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 

(Digital Literacy) ให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน ์

จากเทคโนโลยดีจิทิลัในระดบัเบือ้งต้นได้อย่างถกูต้อง ปลอดภยั และสามารถประยกุต์ใช้ดจิทิลัให้เกดิประโยชน์กบัตนเอง 

รวมทัง้สามารถสร้างงานและสือ่สารด้วยสือ่ดจิทัิลท่ีหลากหลายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมผีูเ้ข้าใช้ Digital Platform 

จ�านวน ๑๐๘,๖๐๘ ราย
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	 	 	 (๓)	 Digital Skill แพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรับ Digital Workforce ท่ีสามารถพัฒนา 

ทักษะดิจิทัล การติดตามต�าแหน่งงาน รวมถึงข่าวสารและกิจกรรม (Event) เพ่ือคนดิจิทัล ซ่ึงมีเนื้อหาการเรียนรู้

ทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัล เช่น Data Science, Internet of Things (IoT), Cyber Security, Digital Literacy,  

Cloud Computing และ Programing โดยมีผู้เข้าใช้ Digital Platform จ�านวน ๒๐๘,๒๗๐ ราย

	 	 	 (๔)	 Thai Skill แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิทักษะเทคโนโลยดีจิทัิลพืน้ฐาน และการเรียนรู้ 

ทักษะอาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ ่งส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ท่ีเรียนรู ้ 

และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการด�าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ โดยมีผู้เข้าใช้ Digital Platform  

จ�านวน ๓,๕๒๓,๐๙๕ ราย (Facebook จ�านวน ๒,๔๒๗,๗๙๗ ราย และ YouTube จ�านวน ๑,๐๙๕,๒๙๘ ราย)

  ๖.๒.๖		พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล	 (Big	 Data)	 อย่างเป็นระบบและไม่ซ�้าซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถน�ามาใช้ประโยชน ์

ได้อย่างแท้จริง โดยปัจจุบันได้น�าข้อมูลตามมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการในระบบศูนย์กลางข้อมูล 

ด้านการศึกษาส�าหรับประชาชน (Education Data Center: EDC) ผ่านทาง API/Web Upload/DB Connect  

มาก�าหนดรหัสมาตรฐานกลาง จ�านวน ๓๓ รายการ ซึ่งข้อมูลตามมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดส่งเข้าระบบฐานข้อมูล จ�านวน ๕ ชุดข้อมูล เข้าฐานข้อมูล ได้แก่ ๑) ข้อมูลนักเรียน 

๒) ข้อมูลครูและบุคลากรทางศึกษา ๓) ข้อมูลบุคลากรอื่น ๔) ข้อมูลสถานศึกษา และ ๕) ข้อมูลผู้ส�าเร็จการศึกษา 

และในปี ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ จะเพิ่มฐานข้อมูล จ�านวน ๒ ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลผลการเรียน 

รวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานสร้าง Sandbox ให้กับศึกษาธิการภาค (ศธภ.)  

และศกึษาธิการจงัหวดั (ศธจ.) รวมทัง้สิน้ ๙๒ Sandbox เพือ่ให้หน่วยงานภายในจงัหวดัน�าข้อมลูไปใช้งาน นอกจากนี ้

ยังพัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบ Online/RealTime ด้วย 

	 	 ๖.๒.๗	 พฒันาแอปพลิเคชัน	“Khuru	On	

Mobile	By	Khurusapha” เพื่อให้บริการด้านวิชาการ 

และวิชาชีพต่าง ๆ ของคุรุสภาผ ่านระบบดิจิทัล 

อย่างเตม็รปูแบบ เช่น ให้รองรับใบอนุญาตประกอบวชิาชพี

ทางดิจิทัล การร้องเรียน ร้องทุกข์ การติดตาม ตรวจสอบ 

การประพฤตผิดิจรรยาบรรณวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพี

ทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพและการขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภาส่งผลให ้

ผู ้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าถึงองค์ความรู ้

นวัตกรรมและคลงัของวชิาชพี รวมทัง้ได้รบัการบรกิารต่าง ๆ   

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีผู ้ประกอบวิชาชีพคร ู

และบุคลากรทางการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เข้าใช้บริการกว่า ๙๐๐,๐๐๐ คน 
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	 ๖.๓	 การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

	 	 ๖.๓.๑	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพือ่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมให้เดก็นกัเรียนทกุคนได้รับการศกึษา 

ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอย่างมคีณุภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย ให้แก่ ๑) ส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในรายการพืน้ฐาน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจดัการเรยีนการสอน ค่าหนงัสอืเรยีน ค่าเคร่ืองแบบ 

ค่าอปุกรณ์การเรยีน และค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพ จ�านวน ๒,๐๑๐,๙๓๗ คน ๒) ส�านกัส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยในรายการพื้นฐาน ๓ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน  

และค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน จ�านวน ๘๗๑,๕๕๙ คน และ ๓) ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

จ�านวน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าหนังสอืเรยีน ค่าอปุกรณ์การเรยีน ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน ค่ากจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน 

และค่าจัดการเรียนการสอน จ�านวน ๑๓,๓๓๗,๕๙๔ คน จ�านวนเงิน ๑๘,๓๘๑,๗๐๔,๖๔๘ บาท 

	 	 ๖.๓.๒	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา	 :	

อาหารเสริม	 (นม)	 และอาหารกลางวัน เป็นการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) ส�าหรับนักเรียน 

โรงเรียนเอกชนท่ีรับเงินอุดหนุนในระดับปฐมวัย (ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓) และระดับประถมศึกษา  

(ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) ทุกคน และค่าอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนในโรงเรียนการกุศลทุกคน  

และนักเรียนในโรงเรียนสามัญทั่วไปที่ประสบภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวันในระดับปฐมวัย 

และระดับประถมศึกษามีนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได ้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�านวน ๕๐๑,๒๙๗ คน  

และระดับประถมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�านวน ๑,๐๒๕,๖๙๘ คน 

	 	 ๖.๓.๓	 สนับสนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	 ระยะท่ี	 ๒	 เป็นการจัดสรรให้แก่นักเรียน นักศึกษา

และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต�่าได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรีและกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิล�าเนาของตนเองหลังส�าเร็จการศึกษา  

รวมทั้งมีความส�านึกในความเป็นคนไทย รักถิ่นฐาน มีผู้รับทุนการศึกษา จ�านวน ๓ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖๓๐ คน  

โดยได้รับเงินทุนการศึกษา ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท (ภาคเรียนละ ๑๒,๕๐๐ บาท) 

	 	 ๖.๓.๔	 สนับสนนุทนุการศกึษาเดก็สภาวะยากล�าบากในเขตพืน้ทีสู่งภาคเหนอื	จดัสรรทนุการศกึษา

ให้กับส�านักงาน กศน. จังหวัด ๘ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก ล�าพูน พะเยา และแพร่) 

จ�านวน ๖,๑๘๗ ทุน และได้จัดสรรงบประมาณไปแล้ว จ�านวน ๓,๐๘๘ ทุน 
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	 	 ๖.๓.๕	 ด�าเนนิโครงการพ้ืนทีน่วตักรรมการศกึษา	โดยมุง่ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และด�าเนนิการให้มพืีน้ที่

ปฏรูิปการบรหิารและการจัดการศึกษา สนับสนุนการสร้างนวตักรรมการศกึษา อนัเป็นการน�าร่องในการกระจายอ�านาจ 

และให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน�าร่อง ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

และลดความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษา รวมทัง้ขยายผลนวตักรรมการศกึษาและวธิกีารปฏบัิตท่ีิดไีปใช้ในสถานศกึษาอืน่ 

มกีลไกคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบายพืน้ทีน่วตักรรมการศึกษาและคณะกรรมการขับเคลือ่นพืน้ที่

นวตักรรมการศกึษา มสี�านกังานบรหิารพืน้ท่ีนวัตกรรมการศกึษาเป็นหน่วยด�าเนนิงานระดบันโยบาย และส�านกังาน

ศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ  

หรอืแนวปฏบิตั ิเพ่ือเพิม่ความคล่องตัวในการบริหารและการจดัการศึกษาในพ้ืนท่ีนวตักรรมการศกึษา และเพือ่ส่งเสรมิ 

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ  

เช่น ๑) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดท�านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัต ิ

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร และการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) จัดท�านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ  

เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการบรหิารและการจดัการศกึษาในพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา และ ๓) มนีวัตกรรมการศกึษา

ที่สถานศึกษาน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้ง ๘ จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง สตูล 

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีการด�าเนินการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม และด�าเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษา 

เพื่อยกระดับพัฒนาการของผู้เรียน จ�านวน ๑๗ นวัตกรรม 

  ๖.๓.๖	 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ	 (ติวเข้มเต็มความรู้) โดยส�านักงาน กศน.  

ได้ผลติรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา โดยออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศัน์เพือ่การศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร (ETV) 

จ�านวน ๔๘๐ รายการ จัดพิมพ์เอกสารประกอบการรับชมรายการ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม 

ความรู้สัญจร จ�านวน ๒ คร้ัง มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑,๐๐๐ คน  

และผู ้รับบริการติวเข ้มทั้งชมสด และรายการย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ ETV (http://www.etvthai.tv)  

จ�านวน ๑,๖๘๕,๓๑๓ คน 

 ๖.๔	 การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 

	 	 ๖.๔.๑	 จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในการจัดหลักสูตร ฝึกอาชีพ 

ตามความต้องการตามแนวทางการด�าเนนิงานการจดัการศกึษาต่อเนือ่ง (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑) ในรปูแบบกลุม่สนใจ  

ชั้นเรียนวิชาชีพ และ ๑ อ�าเภอ ๑ อาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๓๗๑,๑๘๗ คน 

	 	 ๖.๔.๒	 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�าหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	จ�านวน ๔๗ โรงเรียน

ใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก กาญจนบุรี สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สงขลา  

และปัตตาน ีโดยมกีารด�าเนินงานพฒันาแนวทางการจดัการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะโรงเรียนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

พัฒนาสื่อการสอนความรู้ ฉลาดรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) รวมทั้งนิเทศและติดตามการด�าเนินงาน 

	 	 ๖.๔.๓	 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย	จิต	และสมองของผู้สูงอายุ	

โดยจัดท�า “คู่มือการส�ารวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า” เพื่อส�ารวจกลุ่มเป้าหมาย 

ในการจดักจิกรรม ทัง้ ๗๗ จังหวดั และพฒันาศกัยภาพบคุลากรหลกัสตูรการจดักจิกรรม กศน. ป้องกนัภาวะซึมเศร้า 

คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุใน ๕๖ จังหวัด ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 



213รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๖.๔.๔	 พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ด้านภาษา	

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและการประกอบอาชพี	๑๐	อตุสาหกรรม โดยสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิการ 

ให้แก่สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ�านวน ๗๙ โรงเรียน และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก จ�านวน ๒ เขต ชีแ้จงหลกัสตูรกจิกรรมน�าร่องทีส่อดคล้องกบักลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย หลักสูตรอาหารและอาหารเพื่ออนาคต  

หลักสูตรยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพจาการวิ จัยสู ่การน�าไปใช ้ประโยชน์  

และหลักสูตรโรงงานผลิตพืชและนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ รวมท้ังอบรมและพัฒนาครูด้านการประกอบอาชีพ  

๑๐ อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้าน STEM เสริมสร้างสมรรถนะด้านก�าลังคนให้ตรงกับความต้องการ 

ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ�านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาหาร 

และอาหารเพื่ออนาคต หลักสูตรยานยนต์และขนส่ง หลักสูตรเคมีชีวภาพ “จากทรัพยากรชีวภาพสู่การวิจัย 

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์” และหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	

	 	 ๖.๔.๕	 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	 โดยพัฒนา 

ศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู ้ เข้าสู ่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงาน 

มีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ 

การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน ๔,๙๑๐ คน และทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ  

มีผู้เข้ารับการฝึก จ�านวน ๓๗,๕๒๕ คน 

	 	 ๖.๔.๖	 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	 โดยฝึกอาชีพ 

เพ่ิมทกัษะให้กับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผูต้้องขัง/เยาวชนสถานพนิจิ คนพิการ/ผูด้แูลคนพกิาร แรงงานนอกระบบ 

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจ�าการ และแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้มีความรู้ ความสามารถ 

ทักษะฝีมือแรงงาน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการท�างาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ�านวน ๓๙๘ คน 

	 	 ๖.๔.๗	 เตรียมความพร้อมแก่ก�าลังแรงงาน	 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน 

ตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศกึษาขึน้ไป นกัศึกษา ผูว่้างงาน คนหางาน ผูถ้กูเลกิจ้าง ผูป้ระกนัตนกรณว่ีางงาน ผูท้ีร่อฤดกูาล  

ผูป้ระสบภยัธรรมชาต ิทหารกองประจ�าการทีจ่ะปลดเป็นทหารกองหนนุ เดก็และเยาวชนในสถานพนิจิ ผูถ้กูคมุประพฤต ิ

ผูต้้องขัง แรงงานนอกระบบ คนพิการหรอืผูด้แูลคนพกิาร และประชาชนทีป่ระสงค์จะรบังานไปท�าทีบ้่าน/กลุ่มผูร้บังาน 

ไปท�าที่บ้าน จ�านวน ๔๕๐,๒๒๑ คน 

	 	 ๖.๔.๘	 ด�าเนินโครงการก้าวสู่งานท่ีดีคนมีคุณภาพ	 ให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางาน 

เพือ่คนไทย เพ่ือให้ประชาชนวยัแรงงานได้รบับรกิารส่งเสรมิการมงีานท�าอย่างครบวงจร มแีรงงานได้รบับรกิารจัดหางาน 

จ�านวน ๒๕๓,๒๓๙ คน 
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	 	 ๖.๔.๙	 พฒันาคณุภาพชีวติแรงงานสงูอาย	ุ(๖๐	ปีข้ึนไป)	เพือ่ให้แรงงานนอกระบบและกลุม่ผูส้งูอาย ุ

เข้าถึงสิทธิการได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

จ�านวน ๔๓๙ คน และจดัฝึกอบรมแรงงานผู้สงูอายุ

เพ่ือเพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ	เพือ่ฝึกอาชพี

เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ 

มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อสร้างความยั่งยืน

ในการประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

มีผู้เข้ารับการฝึก จ�านวน ๑๐,๘๘๔ คน 

	 	 ๖.๔.๑๐	ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�า	

	   (๑) ให้บริการจัดหางานในประเทศ ดังนี้ ๑) โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานท�า 

อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพ มีงานท�าที่มั่นคง ยั่งยืน มีรายได้  

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมกลุ่มฐานราก ๒) โครงการนัดพบแรงงาน เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชน 

ผูต้้องการหางานท�า ผูต้้องการเปลีย่นงาน ผูว่้างงาน ผูส้�าเรจ็การศกึษาใหม่ เพิม่โอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลอืกต�าแหน่งงาน 

ทีต่รงกับความรู้ ความสามารถและความถนดัของตนเอง ๓) โครงการให้บรกิารจดัหางานแก่กลุม่คนพเิศษ จดัหางานพเิศษ 

ส�าหรับผู้พ้นโทษ ประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน จัดหางานให้คนพิการมีงานท�า และส่งเสริมคนพิการท�างาน 

ในหน่วยงานภาครัฐ ๔) โครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ผู ้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีงานท�าและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่ในวัยก�าลังแรงงานให้มีงานท�า มีรายได้ และมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น ๕) โครงการจัดหางาน

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง) ผู้ว่างงาน  

ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เกษตรกรท่ีว่างงานตามฤดูกาล ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  

และได้รับการบรรจุงาน และ ๖) ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน 

ให้ได้มีงานท�า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการท�างาน มีประชาชนได้รับบริการส่งเสริม 

การมีงานท�า รวมทั้งสิ้น ๑,๔๗๓,๕๐๘ คน

   (๒) ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	 โดยให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง 

ไปท�างานต่างประเทศได้รบัอนมุตัใิห้เดนิทางไปท�างานต่างประเทศตามพระราชบัญญัตจิดัหางานและคุ้มครองคนหางาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้แก่ ๑) บริษัทจัดหางานจัดส่ง ๒) กรมการจัดหางานจัดส่ง (รัฐจัดส่ง) ๓) นายจ้างพาลูกจ้าง 

ไปท�างานต่างประเทศ ๔) นายจ้างส่งลกูจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ และ ๕) คนหางานเดนิทางไปท�างานต่างประเทศ 

ด้วยตนเอง และเดินทางกลับไปท�างานต่างประเทศ (Re-entry) มีแรงงานไทยได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�างาน 

ต่างประเทศ จ�านวน ๔๘,๐๓๘ คน

   (๓) ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข่าวสารทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน ๕ ช่องทาง คือ จัดส่งทางไปรษณีย์ วิทยุ 

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต/อีเมล และอื่น ๆ มีผู้น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จ�านวน ๑๑,๑๓๙,๐๕๘ คน

	 	 ๖.๔.๑๑	 เปิดโครงการวันมหกรรมอาชีพ	 เพื่อเพิ่มโอกาสและเปิดโลกทัศน์ในการประกอบอาชีพ  

จุดประกายความคิดด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้รู้จักอาชีพ ลักษณะการท�างาน 

และการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทันสมัย รวมท้ังได้รับบริการแนะแนวอาชีพและการให้ค�าปรึกษาด้านอาชีพ 

การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 

หรอืเลอืกประกอบอาชพีได้อย่างเหมาะสม โดยมผีูไ้ด้รบับริการแนะแนวและส่งเสรมิการประกอบอาชพี จ�านวน ๗,๘๗๕ คน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๖.๔.๑๒	 บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ ่มเปราะบางรายครัวเรือน	 เพื่อให้เข้าถึงสิทธ ิ

และสวสัดกิารให้ครอบคลมุทกุมติแิบบองค์รวม สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื โดยจดัท�าแผนการลงพืน้ทีเ่ชงิรุก 

เพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง จ�านวน ๔๑๗ หน่วย เป้าหมายรายครัวเรือน จ�านวน ๔๑,๔๒๒ ครัวเรือน  

และรายสถานประกอบการ จ�านวน ๓๒,๓๒๘ แห่ง การช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง จ�านวน ๓ กลุ่ม ได้แก่  

๑) การช่วยเหลือแรงงานเปราะบางซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีมีรายได้น้อยกว่า ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน  

๒) การช่วยเหลือแรงงานสูงอายุเปราะบางที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีงานท�า และ ๓) การช่วยเหลือคนพิการเปราะบาง

ที่ไม่มีงานท�า 

  ๖.๔.๑๓	 ด�าเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ในพื้นท่ี ๙ โรงเรียน ๘ จังหวัด ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค  

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียน (อายุ ๑๒-๑๘ ปี) ที่มีความสามารถพิเศษ 

ทางด้านกีฬาในชนิดกีฬาฟุตบอล (ชายและหญิง) วอลเลย์บอล (หญิง) และบาสเกตบอล (หญิง) โดยใช้วิทยาศาสตร์

การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน 

  ๖.๔.๑๔ พฒันาทกัษะทางอาชพี โดยส่งเสรมิการจดัการศกึษาท่ีเน้นการพฒันาทักษะอาชีพของผู้เรยีน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		

โดยด�าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าจังหวัด (Career & 

Entrepreneurship Center, Ministry of Education: MOE CEC) ณ ส�านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ๗๗ จังหวัด 

๗๗ ศูนย์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

   (๑) พฒันาทกัษะทางอาชพีและการเป็นผูป้ระกอบการให้แก่ผูเ้รยีนและประชาชนทัว่ไป ผู้ว่างงาน 

รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ หรือประชาชนท่ีประกอบอาชีพ

แล้วต้องการยกระดับทักษะอาชีพ 

   (๒)  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท�าในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นการสร้างโอกาส 

ให้แก่ผู ้เรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กน�าร่องในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

และปรมิณฑล จ�านวน ๑๘ แห่ง จัดการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรทีไ่ด้ท�าความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั จ�านวน ๕ แห่ง  

เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบทางเลือกเฉพาะสาขาวิชาที่มีแนวโน้มตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต  

รวมทั้งเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

   (๓)  พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดการเรียน การสอน 

และกิจกรรมแนะแนว การเสริมทักษะและสร ้างเสริมประสบการณ์อาชีพตามพัฒนาการตามช่วงวัย  

การพัฒนาความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานแนะแนวทั่วประเทศผ่านกลไกศูนย์แนะแนวประจ�าจังหวัด 

และศูนย์แนะแนวประจ�าเขตพื้นที่การศึกษา จ�านวน ๒๖๑ ศูนย์ท่ัวประเทศ โครงการห้องเรียนอาชีพ การพัฒนา 

แบบวดัแวววดัความสนใจในอาชพีของนักเรยีนระดบัประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่เป็นเคร่ืองมอื 

ให้แก่คุณครูได้ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก ค้นพบตนเอง และพัฒนาตามความสนใจความถนัด 

สู่การวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

   (๔) ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานท�าส�าหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโควดิ-๑๙ ในห้วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจดักจิกรรม เช่น ๑) การจดัท�าหลกัสตูรหน้ากากอนามยั 

และ ๒) กจิกรรมล้านเมลด็พนัธุ ์สูภ้ยัโควดิ เพือ่สอนให้ประชาชนเพาะพนัธุ ์เพาะปลกู และแปรรปูเพือ่ใช้ในครวัเรอืน

และจ�าหน่ายเพื่อสร้างรายได้
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   (๕)  จัดท�าหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

อาชพี ReSkill และ UpSkill โดยขบัเคลือ่นใน ๕ กลุม่อาชพี 

ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

และบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง  

จ�านวน ๑๐ หลักสูตร ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างบรรณาธิการ

หลักสูตรผลิตสื่อการเรียนรู ้ในรูปของคลิปวิดีโอจัดท�า

เอกสารประกอบหลักสูตร และพัฒนาระบบหลักสูตร 

เพื่อการพัฒนาอาชีพ Quick-Win (ต่อยอดอาชีพ)  

โดยออกแบบ และเผยแพร่แพลตฟอร์ม ในรูปแบบ On Pc 

และ On Mobile Application 

  ๖.๔.๑๕	 จัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ประชาชนแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัง้แต่วยัเดก็จนถึงวัยชรา โดยได้จดัท�าและพัฒนาหลกัสตูรทีเ่หมาะสม ทนัสมยัเพือ่เตรยีมความพร้อมให้กบัประชาชน 

ในการเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยั (Aging Society) ตามโครงการจดัและส่งเสรมิการศกึษาตลอดชีวติ เพือ่คงพฒันาการทางกาย 

จิต และสมองของผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตส�าหรับผู้สูงอายุใน “มิติสุขภาพ”  

โดยจดัอบรมแบบออนไลน์ให้แก่คณะคร ูกศน. และบคุลากรทางการศกึษา กศน. จ�านวน ๒ รุ่น ในพืน้ที ่๕๖ จงัหวดั (๕๔๑ อ�าเภอ) 

รวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๘ คน และจะขยายผลการจัดกิจกรรมสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ คน 

	 ๖.๕	 การส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง	

	 	 ๖.๕.๑	 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมน้อมน�าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ 

รวมทัง้เสรมิสร้างจติสาธารณะและการเป็นพลเมอืงด ีเป็นการส่งเสรมิให้สถานศกึษาสามารถจดัการเรยีนการสอน 

และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และฝึกทักษะ 

พัฒนากระบวนการคิดให้กับนักเรียน โดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ได้อย่างเหมาะสม มเีจตคติทีดี่ต่อบ้านเมอืง มีโอกาสท�าหน้าท่ีเป็นพลเมอืงท่ีด ีและมพีืน้ฐานชีวติท่ีมัน่คงและมคีณุธรรม  

โดยมีครูและนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา จ�านวน ๒,๑๑๑ คน 

	 	 ๖.๕.๒	 ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ	เนตรนารี	และยุวกาชาด ดังนี้ ๑)	ลูกเสือ	เนตรนารี	

สามัญรุ่นใหญ่ เปิดโอกาสให้มีการสอบวิชาพิเศษตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ สามารถน�าความรู้

และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ�าวันและการท�างานในอนาคต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน ๑๖๗ คน และ ๒)	 เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด	ฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 

ให้กับส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ�านวน ๑๘ จังหวัด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๑,๐๘๐ คน 

	 	 ๖.๕.๓	 ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 โดยด�าเนินการจัดท�า  

(ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าประมวลจริยธรรม ซึ่งร่างฯ ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงบทบาท 

อ�านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ส่วนราชการและหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าประมวลจริยธรรม  

ข้อก�าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ภายใต้หลกัการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ให้เป็นข้าราชการท่ีดมีจีริยธรรม  

เพื่อเป็นแนวทางใหห้น่วยงานน�าไปจัดท�าข้อก�าหนดจริยธรรมของตนเอง 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๖.๕.๔	 ด�าเนินโครงการเสริมสร ้างคุณธรรม	

จริยธรรม	 และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	 (โครงการ

โรงเรียนสุจริต) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแนวทาง 

การด�าเนินโครงการฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

และจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ การน�าเสนอผลงาน การประกวด 

แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู ้ภายใต้โครงการฯ ระดับประเทศ  

และกจิกรรมเนือ่งในวนัต่อต้านคอร์รปัชนัสากล ท�าให้เกิดการแลกเปลีย่น 

เรียนรู ้ผลการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

ของแต่ละโรงเรียนและโรงเรียนน�าไปปรับใช้ในโรงเรียนได้  

โดยมีโรงเรียนสุจริตต ้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบให้โรงเรียน

และหน่วยงานอืน่ ๆ  ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน น�าไปปรับใช้ 

ขยายผลในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 

	 	 ๖.๕.๕	 ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองด ี

โดยจัดอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กับครูมืออาชีพ” เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง มคีวามคดิเชงิบวกกบัการท�างานในองค์กรและการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ี 

ค�านึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม การท�างานเป็นทมี การตระหนกัถงึสทิธเิดก็ การคุม้ครองเดก็จากการถกูล่วงละเมดิ 

การวิเคราะห์ถึงความพร้อมในการรับมือและจัดการกับการล่วงละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึนภายในโรงเรียน รวมทั้ง 

สร้างแนวทางการจัดท�าแผนการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม สร้างสือ่ นวตักรรม ในการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 

ในโรงเรียน จ�านวน ๒ รุ่น ในสถานศึกษา จ�านวน ๕๘ โรงเรียน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๑ มีผู้เข้ารับการอบรม  

จ�านวน ๑๒๐ คน และรุ่นที่ ๒ มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑๒๐ คน 

	 	 ๖.๕.๖ ด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้บริหาร ทั้งนี้ มีนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จ�านวน ๑,๑๙๐,๐๐๐ คน และผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน ๗๒,๐๐๐ คน 

	 	 ๖.๕.๗	 พัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่	 ๒๑	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส�านึก  

จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณสมบัติ

ที่ส�าคัญในการเป็นนักการทูตน้อยที่ดีและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ด้วยการลงมอืปฏบิติัจรงิ (Active Learning) ท้ังนี ้ได้โอนจดัสรรงบประมาณ รอบที ่๒ ครัง้ที ่๑ โครงการยวุทตูความดี  

ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยโควิด-๑๙ ให้แก่โรงเรียน จ�านวน ๑๐๖ โรงเรียน  

โรงเรียนละ ๕,๗๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและถอดบทเรียนในรูปแบบวิจัยและสังเคราะห์

นวัตกรรมความดีเพื่อพัฒนานวัตกรรมความดี (Virtue Innovation Model) 
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๗.	 การจัดท�าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	

 ๗.๑	 การจดัฝึกอบรมหลกัสูตรพัฒนาทักษะและเสรมิสร้างประสบการณ์ด้านอาชพีและพัฒนาคณุภาพชวีติ

ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชน ในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็วและสอดคล้องตามนโยบาย

ประเทศไทย ๔.๐ เช่น การท�าขนมไทยเพือ่การค้า การแปรรปูอาหาร การตัดเยบ็เสือ้ผ้าสตร ีการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ

เทคนิคการพูดไลฟ์สด การนวดฝ่าเท้าและนวดไทยเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า การตัดเย็บหน้ากากอนามัย 

จากผ้าทอกะเหรี่ยง บาริสต้ามืออาชีพ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน โดยมีผู ้เข้าร่วมรับการอบรม  

จ�านวน ๕,๒๖๕ คน 

	 ๗.๒	 การจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยมโีรงเรยีนฝึกอาชีพ จ�านวน ๑๐ แห่ง 

จัดการศึกษาในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนท่ีสนใจ เช่น ผู้ว่างงานท่ีต้องการมีงานท�า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน  

และผู้ทีส่นใจจะศกึษาต่อด้านวชิาชีพตามความถนดั ความสามารถ เป็นทางเลอืกและเพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ 

ความต้องการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพให้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหารายได้ 

เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว เช่น วิชาช่างยนต์ วิชาช่างไฟฟ้า วิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิชาอาหารและโภชนาการ  

วิชาเสริมสวย มีผู ้สมัครเรียน จ�านวน ๑๓,๘๑๙ คน และผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน�าความรู้ไปใช ้

ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เสริม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๙
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การพัฒนาระบบสาธารณสุข
และหลักประกันทางสังคม
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การพัฒนาระบบสาธารณสุข

และหลักประกันทางสังคม

มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม 
อย่างเหมาะสมน�าไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย

๙.๑	 พฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุ	แพทย์สมยัใหม่	และแพทย์แผนไทยให้มปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั  
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านการแพทย์แม่นย�า และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ  
โดยอยู ่บนพื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการ
สร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง  
พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

๙.๒	 ส่งเสรมิการป้องกันและควบคมุปัจจยัเสีย่งต่อสขุภาพ โดยการพฒันาองค์ความรูด้้านสขุภาวะ 
ที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก�าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือ 
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
อย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง  
และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่

๙.๓	 พฒันาและยกระดบัความรูอ้าสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.) ให้เป็นหมอประจ�าบ้าน 
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง 
และครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมท้ัง 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล 
ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการ 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู ้สูงอายุ 
ที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

๙.๔	 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา	 สุขภาพ	 การมีงานท�าที่เหมาะสม	
กบัประชากรทุกกลุ่ม มกีารลงทุนทางสงัคมแบบมุง่เป้าหมายเพือ่ช่วยเหลอืกลุม่คนยากจนและกลุม่ผูด้้อยโอกาส 
โดยตรง จดัให้มรีะบบบ�าเหนจ็บ�านาญหลงัพ้นวยัท�างาน ปฏิรปูระบบภาษใีห้ส่งเสรมิความเสมอภาคทางสงัคม  
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ 
ให้ได้รับความปลอดภยัและมสีขุอนามยัทีดี่ในการท�างาน ได้รบัรายได้ สวสัดิการ และสทิธปิระโยชน์ท่ีเหมาะสม 
แก่การด�ารงชีพ
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๑.	 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข	แพทย์สมัยใหม่	และแพทย์แผนไทย 

	 ๑.๑	 การพฒันาบรกิารโรคหลอดเลอืดสมอง เพือ่ลดอตัราตายและความพกิารในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

โดยได้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการดูแล

รักษาผู้ป่วย จ�านวน ๗ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑,๓๔๐ คน ตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุร่วมกบัโรงพยาบาลเครอืข่ายโรคหลอดเลอืดสมอง มโีรงพยาบาลทีข่อรบัการประเมนิ 

จ�านวน ๒๗ แห่ง และจากข้อมูลการเฝ้าระวังพบว่า อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ ๘.๒ 

(การจ�าหน่ายสถานะตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง ๑๐,๒๘๑ ครัง้ จากผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองในช่วงเวลาเดยีวกนั 

๑๒๕,๕๗๐ ครั้ง) แยกเป็นรายเขตสุขภาพได้ ดังนี้ 
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	 ๑.๒	 การพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ	(One	Day	Surgery)	เป็นการผ่าตัดด้วยนวัตกรรม

ทางการแพทย์สมยัใหม่ ส�าหรับโรคทีว่นิจิฉยัได้แน่นอนและใช้การรกัษาตรงไปตรงมาในขัน้ตอนเดยีว ท�าให้ผูป่้วยเข้าถงึ 

บริการผ่าตดัได้อย่างทัว่ถงึ ลดระยะการรอคอยผ่าตดั ลดการตดิเชือ้ 

ท�าให้การผ่าตัดสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยม ี

โรคทีส่ามารถให้บรกิารผ่าตดัแบบวันเดยีวกลับแล้ว จ�านวน ๓๑ กลุม่โรค 

เช่น โรคไส้เล่ือนขาหนีบ โรคถุงน�้าอัณฑะ โรคริดสีดวงทวาร  

ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ภาวะหลอดอาหารตีบ  

ติ่งเนื้องอกในล�าไส้ใหญ่ นิ่วในท่อน�้าดี และภาวะท่อน�้าดีตีบ  

มผีูป่้วยทีเ่ข้ารบัการผ่าตดัแบบ One Day Surgery จ�านวน ๑๓,๐๘๒ ราย 

จากผูป่้วยทีเ่ข้าเงือ่นไข จ�านวน ๕๔,๖๔๙ ราย สามารถลดค่าใช้จ่าย 

ภาคประชาชนได้ ๑๓,๐๘๒,๐๐๐ บาท และลดวนันอนในโรงพยาบาล 

จ�านวน ๒๖,๑๔๖ วัน	

	 ๑.๓	 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

	 	 ๑.๓.๑	 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพหรือคลินิกผู้สูงอายุ	 เพื่อให้ ้

ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกาย  

สมอง สุขภาพจิต และสังคมของผู้สูงอายุ ป้องกันหรือลดการเกิดภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุ โดยมีระบบการคัดกรอง

รับ-ส่งต่อระดับชุมชน (Community Screening) พัฒนาโปรแกรม Mobile Geriatric Assessment (MGA)  

และฐานข้อมูลการจัดบริการสุขภาพ ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ โดยบุคลากรสาธารณสุข 

ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ�านวน ๕๐๐ คน มีผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการ จ�านวน ๓๑,๐๓๘ คน 

มีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับ 
๑๓,๐๘๒ ราย 

สามารถลดค่าใช้จ่าย
ให้แก่ประชาชน

ได้กว่า ๑๓ ล้านบาท

ที่มา: ระบบ Health Data Center ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	๑๓	เขตสุขภาพ

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

	 	 ๑.๓.๒	 พัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ เพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อย 

ในผูส้งูอาย ุส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวดัท่ีมคีวามพร้อมจดับรกิารป้องกนัระดบัทุติยภมูใินโรคและกลุม่อาการสงูอายุ 

โดยการจัดอบรมบคุลากร (ครู ก.) ในการคดักรอง/ประเมนิโรคและกลุม่อาการสงูอาย ุและน�าเข้าสูร่ะบบ Aging Health 

Data สนบัสนนุงานบรกิารด้านเทคนคิ ได้แก่ เครือ่งมอืคดักรอง 

และระบบฐานข้อมลู ให้ค�าปรกึษาทางออนไลน์ และการใช้ระบบ

โทรศพัท์ จัดท�าคู่มอืคัดกรองและประเมนิผูส้งูอาย ุ(ฉบับปรบัปรงุ 

๒๕๖๔) ผู ้สูงอายุ (ในพื้นที่เป้าหมาย) ได้รับการคัดกรอง/ 

ประเมินสุขภาพที่จ�าเป็น ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

หัวใจและหลอดเลือดสมอง ช่องปาก ตา สมรรถภาพสมอง 

ภาวะซึมเศร้า ข้อเข่าเสื่อม ภาวะหกล้ม การกลั้นปัสสาวะ  

ภาวะโภชนาการ ปัญหาการนอน และความสามารถในการท�า

กิจวัตรประจ�าวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) 

จ�านวน ๒๒๐,๐๐๐ คน (เป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ คน) หลังจาก 

คดักรองฯ ผูส้งูอายจุะได้รบัการส่งต่อในสถานพยาบาลเพือ่ดแูลรกัษาทีเ่หมาะสมกบัปัญหาตัง้แต่ยงัไม่เจบ็ป่วยรุนแรง 

และเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรายหัวในกลุ่มผู้สูงอายุ (Elderly Health Expenditure) 

	 ๑.๔	 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานเพ่ือก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดต้ังเครือข่าย 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ 

ในระยะยาว (๕-๑๐ ปี) หรือ Excellence Center ประกอบด้วย ๓	ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่	๑ การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ (Competitive Advantage) ยุทธศาสตร์ที่	๒ การสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับระบบสุขภาพ (Health Service System Strengthening) และยุทธศาสตร์ที่	 ๓ การลดความเหล่ือมล�้า 

ของการได้รับบริการและสถานพยาบาล (Disparity of Services Rendering) เน้นการพัฒนาด้านพืน้ฐานในเขตสุขภาพ  

๕ สาขาหลัก ได้แก่ หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง การบาดเจ็บ 

และการแพทย์ฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด และการปลูกถ่ายอวัยวะ 

เพือ่ให้เกิดความเช่ือมโยงของระบบบริการสขุภาพท่ีมปีระสทิธภิาพ 

ลด ช่อง ว่า งการ เข ้ าถึ งบ ริการสุ ขภาพของประชาชน  

จัดท�าแผนก�าลังคนตามการจัดระบบบริการโดยเขตสุขภาพ 

ของกระทรวงสาธารณสขุ (Service Delivery & HR Blueprint)  

และสนบัสนนุการกระจายบคุลากรทางการแพทย์ในพืน้ท่ีขาดแคลน 

รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ กระจายไปยัง

พื้นที่ต่าง ๆ 

  โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ก�าหนดเป้าหมายลดการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ ๔ สาขา ได้แก่ โรคหัวใจ 

มะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทารกแรกเกิดลดลง โดยมีแนวทางการประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย การใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย จัดระบบข้อมูลการส่งผู้ป่วยสาขาที่เป็นปัญหา มีการจัดท�าเครือข่าย 

ผู้เชี่ยวชาญและจัดท�าระบบส่งต่อที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และปัญหาของจังหวัด พร้อมทั้งมีการติดตามผล

และวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานเพือ่แก้ไขปัญหาในระยะต่อไป ทัง้นี ้จากผลการด�าเนนิงานพบว่าสามารถลดการส่งต่อ 

ผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ ๔ สาขาได้ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔ ดังนี้ 



นโยบายข้อ ๙
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน224

ตารางการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ	๔	สาขา

เขตสุขภาพ ส่งต่อออกนอกเขต	
ปี	๒๕๖๓

ส่งต่อออกนอกเขต	
ปี	๒๕๖๔

คิดเป็นร้อยละ	
เพิ่ม/(ลด)	

๑ ๕๖ ๔๙ (๑๒.๕)

๒ ๑,๓๑๓ ๙๔๗ (๒๗.๙)

๓ ๓,๔๘๐ ๒,๑๙๒ (๓๗.๐)

๔ ๒,๓๔๐ ๑,๘๘๘ (๑๙.๓)

๕ ๕,๙๔๔ ๔,๓๕๘ (๒๖.๗)

๖ ๓,๕๙๓ ๒,๙๐๘ (๑๙.๑)

๗ ๑๗๑ ๑๑๗ (๓๑.๖)

๘ ๑,๕๖๕ ๑,๐๙๙ (๒๙.๘)

๙ ๑๒๕ ๕๓๙ ๓๓๑.๒

๑๐ ๒๖๐ ๒๔๓ (๖.๕)

๑๑ ๘๖๕ ๕๗๒ (๓๓.๙)

๑๒ ๑๔๑ ๑๐๒ (๒๗.๗)

รวม ๑๙,๘๕๓ ๑๕,๐๑๔ (๒๔.๔)

ที่มา : ระบบ Health Data Center ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

	 ๑.๕	 การให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่	 (New	 Normal	 Medical	 Care) เพื่อให้เกิด 

ความต่อเน่ืองของการด�าเนนิงานของสถานพยาบาลในโรงพยาบาลศนูย์ (โรงพยาบาลระดบั A) และโรงพยาบาลทัว่ไป

ที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ (โรงพยาบาลระดับ S)  

ให้มคีวามปลอดภัยทัง้ผูใ้ห้บรกิารและผูม้ารบับรกิารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด-๑๙) โดยมีการประเมินผลองค์ประกอบที่ส�าคัญต่อการพัฒนาการให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ 

ได้แก่ ๑) ด้านระบบ	เช่น ระบบคัดกรอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดโซน การใช้ระบบสารสนเทศ จัดระบบคิด 

การส่ือสาร ๒) ด้านโครงสร้าง	 เช ่น โครงสร้างอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม การระบายอากาศ และ  

๓) ด้านบุคลากร เช่น การจัดอัตราก�าลัง การฝึกอบรมบุคลากร การใช้อุปกรณ์ป้องกันและสร้างความปลอดภัย  

โดยผลการด�าเนนิงานพบว่า โรงพยาบาลระดับ A และโรงพยาบาลระดับ S มีการปฏบิตัติามแนวทางการแพทย์วถิใีหม่ 

จ�านวน ๒๙ แห่ง จากกลุ่มเป้าหมาย ๘๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ 

	 ๑.๖	 การพฒันาระบบบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก	ได้ส่งเสรมิการพฒันาระบบบรกิาร

สาธารณสุขด้วยการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในแผนกผูป่้วยนอก รวมถงึการพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่เพือ่ใช้ในการดแูลสขุภาพประชาชนเพือ่ให้ประชนเข้าถงึบรกิาร 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและครอบคลุมสถานบริการทุกระดับ จากผลการด�าเนินงาน 

พบว่า มีผู ้ป่วยนอกเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ�านวน ๒๓,๓๗๔,๑๓๑ ครั้ง  

จากการให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด ๑๑๓,๖๔๗,๒๕๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ (เป้าหมายร้อยละ ๒๐.๕) 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๑.๗	 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

	 	 ๑.๗.๑	 จดัตัง้หน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐมภมู ิรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

ก�าหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ประชาชนทุกคน 

เข ้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ ้าน สะดวก ลดเวลารอคอย 

และลดความแออัด และเพ่ือให้เกิดกลไกกระบวนการในการ 

จัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ มี ระบบและมีประสิทธิภาพ 

ได้มีการตราพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒  

พร้อมทั้งออกกฎหมายล�าดับรองภายใต ้พระราชบัญญัติ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๓๔ ฉบับ  

โดยได้ประกาศราชกจิจานเุบกษา จ�านวน ๒๑ ฉบับ และอยูร่ะหว่าง

ด�าเนินการ จ�านวน ๑๓ ฉบบั มกีารขึน้ทะเบยีนของหน่วยบรกิาร

ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จ�านวน ๒,๒๖๖ ทีม 

คดิเป็นร้อยละ ๙๐.๖ (เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ทมี) ประชาชนทีม่รีายชือ่ 

อยู ่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการดูแล โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ�าหมู ่บ้าน (อสม.) หมอประจ�าบ้าน คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม จ�านวน ๒๓.๙๙ ล้านคน 

  ๑.๗.๒	 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแล 

กลุม่เปราะบางในพืน้ทีใ่ห้มคุีณภาพชวิีตทีด่ขีึน้ โดยใช้หลกัการ “พืน้ทีเ่ป็นฐาน ประชาชนเป็นศนูย์กลาง” เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้สร้างกลไก 

ขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถ่ินผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

(พชอ.) ทุกอ�าเภอ (๘๗๘ อ�าเภอ) ในการคัดเลือกประเด็นท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดท�า 

แผนด�าเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาส�าคัญตามบริบทในพื้นที่อย่างน้อย ๒ ประเด็น/อ�าเภอ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เกดิประเด็นในพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน จ�านวน ๒,๗๗๗ ประเดน็ โดยประเด็นทีม่กีารขบัเคล่ือน

สูงสดุ ๕ อันดบั (คดิเป็นร้อยละของจ�านวนอ�าเภอทัง้หมด) คอื ๑) การดแูลผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูด้้อยโอกาส และผูเ้ปราะบาง 

จ�านวน ๕๑๗ อ�าเภอ (ร้อยละ ๕๘.๘) ๒) การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๔๕๗ อ�าเภอ (ร้อยละ ๕๒)  

๓) อุบัติเหตุ จ�านวน ๔๑๓ อ�าเภอ (ร้อยละ ๔๗) ๔) อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารเคมี จ�านวน ๒๙๔ อ�าเภอ  

(ร้อยละ ๔๔๔) และ ๕) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จ�านวน ๒๓๐ อ�าเภอ (ร้อยละ ๒๖.๑) 

  ๑.๗.๓	 ส่งเสรมิให้คนไทยทุกครอบครวัมีหมอประจ�าตัว	๓	คน

เพื่อมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนที่บ้านและชุมชน “ดูแลใกล้ตัว  

ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิม่ความครอบคลุมให้ได้รบับรกิารต่อเนือ่ง ลดการเดินทาง 

ลดความแออดัของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เน้นการส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค 

และส่งต่อรกัษาในโรคซบัซ้อนยุ่งยาก โดยมสีดัส่วนในการดแูลประชาชน ดงันี ้

   (๑) หมอคนที่	 ๑ หมอประจ�าบ้าน คือ อสม.  

เป็นหมอใกล้ตัว แนะน�าดูแลผู้ป่วยถึงบ้านและสุขภาพของคนในชุมชน  

ซึ่งหมอ ๑	คน	ดูแลประชาชน	๑๐-๒๐	หลังคาเรือน โดยมี อสม. ที่ได้รับ

การยืนยันตัวในระบบแล้ว จ�านวน ๗๙๑,๙๐๕ คน
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   (๒) หมอคนที่	 ๒ หมอสาธารณสุข คือ บุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ ให้การรักษา 

และส่งต่อ รวมถึงดูแลสุขภาพให้ค�าแนะน�าประชาชนในทุกมิติ ซึ่งหมอ ๑	คน	ดูแลประชาชน	๑,๒๕๐-๒,๕๐๐	คน	

โดยมีหมอสาธารณสุขที่ได้รับการยืนยันตัวในระบบแล้ว ๔๑,๘๗๔ คน

   (๓) หมอคนที่	๓ หมอครอบครัว คือ แพทย์ในโรงพยาบาล รับการส่งต่อ ซึ่งหมอ ๑	คน

ดูแลประชาชน	๘,๐๐๐-๑๒,๐๐๐	คน โดยมีหมอครอบครัวที่ได้รับการยืนยันตัวในระบบแล้ว ๗,๓๕๐ คน

	 ๑.๘	 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข	

	 	 ๑.๘.๑	 พัฒนาแอปพลิเคชัน	 “หมอชนะ”	 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การติดตามและเฝ้าระวัง 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีความครอบคลุมมากข้ึน โดยแอปพลิเคชันหมอชนะ 

จะบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth และจะแจ้งเตือนประชาชน 

เมือ่อยูใ่นบริเวณใกล้ชดิหรอืสมัผสักบัผูป่้วยโควดิ-๑๙ ให้เฝ้าสงัเกตอาการตนเองและเข้าพบเจ้าหน้าทีไ่ด้อย่างทนัการณ์ 

พร้อมวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องได้ 

	 	 ๑.๘.๒	 จัดท�าระบบบริหารจัดการเตียงส�าหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙	ภายใต้ชื่อ	CO-link เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและแก้ปัญหาการจัดสรรผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง น�าร่องพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพร้อมพัฒนารองรับข้อมูลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ทั่วประเทศ 

	 	 ๑.๘.๓	 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลสุขภาพเพื่อการสาธารณสุข	 (Health Information  

Exchange: HIE) เพือ่ให้แพทย์สามารถเข้าถงึประวตักิารรกัษาพยาบาลของผูเ้ข้ารบัการรกัษาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ  

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการในระยะแรกแล้ว จ�านวน ๑๐๐ แห่ง 

๒.	 การส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

	 ๒.๑	 การดูแลสุขภาพองค์รวม ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยด้านสุขภาพ ดังนี้
	 	 ๒.๑.๑ ด�าเนินโครงการมหัศจรรย์	๑,๐๐๐	วันแรกของชีวิต เป็นการดูแลเด็กอายุ ๐-๒ ปี ตั้งแต่เริ่ม
ปฏิสนธใินครรภ์มารดา จนถงึอาย ุ๒ ปี โดยการส่งเสรมิโภชนาการร่วมกบัการบรูณาการงานสขุภาพอืน่ ๆ  เช่น สขุภาพ
ช่องปาก กจิกรรมทางกาย การนอน สุขาภบิาลอาหารและน�า้ โดยขบัเคลือ่นจงัหวดัต้นแบบมหศัจรรย์ ๑,๐๐๐ วนัแรก
ของชีวิต เขตสุขภาพละ ๒ จังหวัด และขับเคลื่อนต�าบลต้นแบบ จ�านวน ๔,๒๕๕ ต�าบล นอกจากนี้ ได้รณรงค์สื่อสาร
การบรโิภคอาหารเดก็ตามวยั อาหารส�าหรบัหญงิตัง้ครรภ์และหญงิให้นมบตุร จดัท�าสือ่ดจิทิลัส่งเสริมโภชนาการเด็ก

และสตรีเพื่อเตรียมความพร้อมของสตรีระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดไปจนกระทั่งเด็กอายุ ๒ ปี 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๒.๑.๒ ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตและให้เด็กมพีฒันาการ	

สมวัย ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก ๐-๕ ปี  

โดยการตรวจคัดกรอง และส่งต ่อเมื่อพบอาการผิดปกติ ทั้งนี้  

ผลการประเมินพบว่าเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ย

ที่อายุ ๕ ปี จ�านวน ๓,๗๗๓,๖๓๕ คน จากเด็กที่เข้ารับการประเมิน 

จ�านวน ๖,๐๘๗,๓๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒ และเด็ก ๐-๕ ปี  

มีพัฒนาการสมวัย จ�านวน ๑,๑๖๗,๗๕๐ คน จากเด็กท่ีเข้ารับ 

การประเมิน ๑,๓๔๕,๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘ ส�าหรับเด็ก 

ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้จัดบริการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (Thai Early Developmental Assessment for Intervention) 

หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น 

พัฒนาการด้วย TDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จ�านวน ๓,๔๓๙ คน จากเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรอง 

ว่ามีพัฒนาการล่าช้า จ�านวน ๔,๙๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙ 

	 	 ๒.๑.๓	 พัฒนาระบบการดูแลส ่งเสริมสุขภาพ	

ผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ได้ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมีองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญ คือ การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 

เพื่อให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุแบบมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินการในการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล มุ่งเน้นในการดูแล 

ผู้สูงอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิทัง้กลุม่ตดิสงัคม กลุม่ตดิบ้าน และกลุม่ตดิเตยีง 

เน้นการสร้างศักยภาพของบคุลากรและเครอืข่ายในชุมชน สนบัสนนุ

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ และพัฒนาทักษะกายใจในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 

โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

   (๑) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้น จ�าแนกตามความสามารถ 

ในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน จ�านวน ๗,๖๘๖,๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙ จากจ�านวนผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบ 

HDC (Health Data Center ) จ�านวน ๙,๑๕๗,๙๐๗ คน แบ่งเป็น ผู้สูงอายุที่ติดสังคม จ�านวน ๗,๔๓๒,๓๑๓ คน  

ติดบ้าน จ�านวน ๒๐๖,๗๒๕ คน และติดเตียง จ�านวน ๔๗,๑๐๗ คน

   (๒) ผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan จ�านวน ๓๑๕,๒๑๘ คน  

จากจ�านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกสิทธิ์ จ�านวน ๓๔๐,๘๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔ 

   (๓) ต�าบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู ้ สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์  

จ�านวน ๖,๙๙๗ ต�าบล จากจ�านวนต�าบลทั้งหมด ๗,๒๕๕ ต�าบล คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔

เด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน
๓,๗๗๓,๖๓๕ คน

มีพัฒนาการสมวัย
๑.๑๗ ล้านคน
คิดเป็น ๘๖.๘%

จากเด็กที่เข้ารับการประเมิน
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	 ๒.๒	 การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน ได้จัดท�าร่างแผนปฏิบัติการ 

ด้านความรอบรู้ด้านสขุภาพระดับประเทศ เฝ้าระวงัและตรวจสอบข้อมลูข่าวปลอมและข้อมลูทีท่�าให้ประชาชนสบัสน 

จากสื่อสังคมออนไลน์ จ�านวน ๒๗๖ ข่าว ผลิตสื่อเสียงตามสาย ๗ ภาษา (ไทยกลาง ไทยอีสาน ไทยใต้ ไทยเหนือ 

ลาว เมียนมา และกัมพูชา) จ�านวน ๑๐ ตอน ด�าเนินโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ  

โดยมผู้ีลงทะเบยีนเข้าร่วม จ�านวน ๕,๗๓๒,๐๙๗ บญัช ีมปีระชาชน

เข้าถงึบริการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค ค่าเฉลีย่ร้อยละ ๘๒.๖ 

(เป้าหมายร้อยละ ๗๘) นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ส�ารวจความรอบรู ้

ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(โควิด-๑๙) และการรับวัคซีนเพื่อชี้เป้าในการพัฒนาขับเคลื่อน 

งานความรอบรู้ด้านสขุภาพต่อไป และมกีารรณรงค์ “ตดัความเสีย่ง 

สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่น ป้องกันโควิด” รวมทั้งเตรียมความพร้อม 

ในการเปิดภาคเรยีนและแผนเผชญิเหตุกรณป้ีองกนัการแพร่ระบาด

ของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ในสถานศึกษา 

	 ๒.๓	 การยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้าในสถานประกอบการประเภทสถานที	่

จ�าหน่ายอาหาร	 และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานที่พักอาศัยชั่วคราว	 (โรงแรมและรีสอร์ท)		

ให้ได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวในพื้นที่ท่องเที่ยว		

ส่งเสริมการสร้างต้นแบบสถานประกอบการประเภทสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ 

ได้มีการประเมินมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโควิดผ่าน Platform THAI Stop COVID Plus  

โดยมผีูป้ระกอบการประเมนิตนเองผ่านมาตรฐานฯ คดิเป็นร้อยละ ๙๔.๙ (ผ่านการประเมนิ ๒,๒๖๘ แห่ง จากการประเมนิ 

ทั้งหมด ๒,๓๘๙ แห่ง) 

	 ๒.๔	 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	 อุบัติซ�้า	 กรณีการแพร่ระบาด	

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙) โดยปรับเพิ่มมาตรการท่ีส�าคัญในการป้องกันและควบคุม 

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

  ๒.๔.๑	 จัดต้ังศูนย์แรกรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ จากกรณีพบผู้ป่วยตกค้างไม่สามารถเข้าสู่ระบบ

บรกิารหรอืโรงพยาบาลได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ปรบัปรงุอาคารนมิบิตุร สนามกีฬาแห่งชาต ิให้เป็นโรงพยาบาล

สนามเปิดรบัผูป่้วยพักค้าง โดยมแีพทย์และพยาบาล รวมถงึอปุกรณ์ทางการแพทย์ในการดแูลรักษาผูป่้วย มกีารจดัการ

ด้านสุขลักษณะและการจัดการขยะที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อสร้างความม่ันใจให้บุคลากร ผู้ป่วย และประชาชน 

ทีอ่ยูโ่ดยรอบ พร้อมรบัประสาน ส่งต่อผูป่้วยโควดิ-๑๙ เข้าสูก่ระบวนการรกัษาตามระดบัอาการ ทัง้ในสถานพยาบาล 

ของรัฐ เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน และ Hospitel สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จ�านวน ๒๐๐ เตียง เริ่มเปิดให้บริการ 

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ได ้มีการปรับอาคารและสถานที่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

เป็นโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-๑๙ 

จ�านวน ๖๐ แห่งทั่วประเทศ สามารถรองรับผู ้ ป่วย 

ได้ ๖๐,๐๐๐ คน และเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑๔ จุด 

และในพ้ืนทีต่่างจงัหวดั ๗๖ จุด โดยมบีคุลากรและนกัศกึษา

ร่วมเป็นจติอาสาประจ�าโรงพยาบาลสนามและหน่วยบรกิาร

ฉีดวัคซีน 

มีประชาชนเข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

๘๒.๖%
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๒.๔.๒	 จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อให้ผู ้ป่วยโควิด-๑๙ ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐาน 

ทางการแพทย์ ผู ้ป่วยทุกคนต้องเข้าถึงการรักษาตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ีจะไม่ทอดท้ิงผู ้ป่วยไว้ที่บ้าน  

เป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ เกณฑ์สีเหลือง (อาการปานกลาง) ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๓ เมืองทองธานี  

ขนาด ๑,๒๐๐ เตยีง ขยายได้ถงึ ๕,๐๐๐ เตยีง เริม่เปิดด�าเนนิการเมือ่วนัที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะแรกเปิดให้บรกิาร 

จ�านวน ๑,๐๙๒ เตียง มีการแยกสัดส่วนห้องผู้ป่วยที่ชัดเจน มีแผนติดตั้งเต็นท์ความดันลบ จ�านวน ๑๐๐ เต็นท์ 

มีเคร่ืองช่วยหายใจเคลื่อนที่ มีระบบออกซิเจนเหลวเพื่อใช้กับเครื่องช่วยหายใจท่ีต่อท่อถึงเตียงคนไข้ที่มีอาการ 

ทัง้ระบบออกซิเจนแคนนูล่าและระบบไฮโฟลว์ รวม ๒๗๐ เตยีง นอกจากนี ้ยังมยีาและเวชภณัฑ์ อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร รถเอกซเรย์เคลือ่นที ่รวมทัง้ได้ระดมบคุลากรทางการแพทย์จากทัว่ประเทศผลดัเปล่ียน

หมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่รวมกว่า ๗๘๐ คน เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ขยายโรงพยาบาลบุษราคัม เฟส ๒ สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า ๓,๗๐๐ เตียง นอกจากนี้  

ได้จัดทางด่วนดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ และจัดให้มีห้องความดันลบดูแลผู้ป่วยวิกฤต 

สีแดง จ�านวน ๑๗ เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลบุษราคัมดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ แล้วกว่า ๑๓,๐๐๐ ราย และยังรักษาอยู ่

กว่า ๓,๕๐๐ ราย นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีโรงพยาบาลสนามในสถานที่อื่น ๆ เช่น การปรับปรุงลานขนถ่ายสินค้า  

ณ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งการสนับสนุนเตียงทหาร จ�านวน ๓๗๐ เตียง พร้อมชุดช่างเคลื่อนที ่

ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคประชาชนพลเรือน โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู ้ป่วยได้  

จ�านวน ๑,๐๐๐ เตียง 

 	 ๒.๔.๓	 จัดตั้งและบริหารจัดการสถานที่กักกันโรค	 โดยใช้สถานที่ของทางราชการ จ�านวน ๒ แห่ง  

และสถานที่ของเอกชน (โรงแรม) จ�านวน ๓๒ แห่ง ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี  

และด�าเนินการควบคุมและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก จ�านวน ๑๔๒ แห่ง  

การสนับสนุนเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งจัดก�าลังพลกว่า ๑,๑๐๐ นาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

ปฏิบัติหน้าที่รองรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางอากาศกว่า ๖,๖๒๑ เท่ียวบิน โดยมีผู้เข้ารับการคัดกรอง

และเข้าระบบการกักกันโรคจ�านวนทั้งสิ้น ๓๐๙,๒๗๐ คน [State Quarantine (SQ) จ�านวน ๑๔๑,๙๓๘ คน  

และ Alternative State Quarantine (ASQ) จ�านวน ๑๖๗,๓๓๒ คน] สามารถคดักรองผูติ้ดเชือ้ฯ จ�านวน ๒,๕๑๒ คน 

[(SQ จ�านวน ๑,๓๖๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) และ ASQ จ�านวน ๑,๑๔๓ คน (ข้อมูล ณ วันที ่

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)] นอกจากน้ี ได้สนับสนุนการล�าเลียงอุปกรณ์การแพทย์ไปยังสถานพยาบาลท่ัวประเทศ  

และด�าเนินโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน ร่วมปฏิบัติภารกิจ “เติมน�้าใจต่อ...ลมหายใจ” โดยได้จัดหาอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ 
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  ๒.๔.๔	 ด�าเนนิการฉดีวคัซนีโควดิ-๑๙ ได้ประมาณ ๓ แสนโดสต่อวนั โดย ณ วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๖๔ 

ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๘,๑๙๘,๘๒๕ โดส ทั้งนี้ ได้ก�าหนดเป้าหมายแรกส�าหรับการฉีดวัคซีน ๓ ประการ คือ 

๑) ลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ๒) ปกป้องระบบสุขภาพ และ ๓) กลับเข้าสู่การใช้ชีวิตประจ�าวัน เป้าหมายที่สอง 

เพ่ือลดการเสียชีวิตและการป่วยที่มีกลุ ่มเป้าหมายหลักคือ ผู ้สูงอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป จ�านวน ๑๒.๕ ล้านคน  

ฉดีไปแล้ว ๒.๔ ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐) ผูป่้วยกลุม่ ๗ โรคเร้ือรงั จากเป้าหมาย ๕.๓ ล้านคน ฉดีแล้ว ๑.๒ ล้านคน 

(คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔) ซึ่งรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ โดยจะฉีดให้ครอบคลุมในพื้นที่ระบาดสูงสุดก่อน 

  ๒.๔.๕	 จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙	ณ	 สถานีกลางบางซื่อ สามารถรองรับประชาชนได้วันละ 

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

ระบบความปลอดภัยด้านสุขภาพ ในระยะแรกเน้นการให้บริการกลุ่มบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ ่มประชากรแฝง ซึ่งไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น  

กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มธุรกิจบริการ 

กลุ่มผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรค ต่อมาได้ยกระดับมาให้บริการ

แก่ผูส้งูอาย ุ๖๐ ปีขึน้ไป กลุม่โรคอ้วน และสตรมีคีรรภ์ 

๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป และตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป 

และกลุ ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก�าหนดที่ลงทะเบียน 

ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ มีผู ้ใช้บริการ 

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อกว่า ๑ ล้านคน  

มีการให้บรกิารฉดีวคัซนีโควดิ-๑๙ ไปแล้วกว่า ๑.๒ ล้านโดส  

  ๒.๔.๖	 ด�าเนินมาตรการ	 Home	 Isolation	 (HI)	 จากกรณีพบผู้ติดเช้ือโควิด-๑๙ สายพันธุ์เดลต้า

จ�านวนมาก สถานพยาบาลจะพิจารณาตามเกณฑ์โดยให้ผู้ป่วยท่ีไม่มีอาการและมีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ 

แยกกักตัวที่บ้าน โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 

มาตรการแยกกกัตัวระหว่างรอ คอื ๑) ระหว่างรอเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถดแูลรักษา

ที่บ้านระหว่างรอเตียงได้ และ ๒) หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้วอย่างน้อย ๑๐ วัน  

และจ�าหน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อเน่ืองที่บ้านโดยวิธี HI จะช่วยเพิ่มจ�านวนเตียงไว้รักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการ 

และลดการเสียชีวิต ทั้งนี้ ในการด�าเนินมาตรการ HI จะมีการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในระหว่างกักตัว 

โดยจัดส่งอาหารให้ผู้ป่วย ณ ที่พัก จ�านวน ๓ มื้อ (ทุกวัน) มีปรอทวัดไข้ดิจิทัล เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน 

ที่ปลายน้ิว จ่ายยาตามดุลพินิจของแพทย์ รวมทั้งติดตามอาการผ่านระบบการแพทย์ทางไกล มีผู้ป่วยโควิด-๑๙  

เข้าร่วมมาตรการ HI จ�านวน ๖๓,๗๕๗ ราย 

  ๒.๔.๗	 ด�าเนนิโครงการ	อว.	พารอด ภายใต้แนวคดิ “เปลีย่นคนท่ีรอเป็นคนท่ีรอด” เป็นการรวมพลงั 

ของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน สร้างเป็นเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤต  

โควิด-๑๙ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสร้างขวัญก�าลังใจและเสริมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙  

ผ่าน Home Isolation และ Community Isolation โดยให้จิตอาสาและอาสาสมัครรวมถึงผู้ป่วยที่หายดีแล้ว  

เข้าร่วมพดูคยุแชร์ประสบการณ์และการปฏบิติัตัวของผูต้ดิเชือ้โควิด-๑๙ โดยจดัให้ม ี“กล่อง อว. พารอด” ภายในกล่อง 

ประกอบด้วย ยาสมุนไพร อุปกรณ์ที่จ�าเป็นเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลมีให้ มอบให้แก่ผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแล 

ของโรงพยาบาลในเครือข่าย โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
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  ๒.๔.๘	 จัดหาและผลิตยาฟาวิพิราเวียร์	(Favipiravir)	และส�ารองยาเรมเดซิเวียร์	(Remdesivir)  

โดยเดอืนสงิหาคม-กนัยายน ๒๕๖๔ ได้ส�ารองยาฟาวพิริาเวยีร์ จ�านวน ๑๒๐ ล้านเมด็ และเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๓๐๐ ล้านเม็ด และทยอยกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operations Center: PHEOC) อย่างต่อเนื่อง  

เพื่อรองรับการปรับเกณฑ์แนวทางการรักษาใหม่เพื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้เร็วขึ้น อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยจะมี 

การเพิ่มการส�ารองยาทั้งจากการผลิตเองในประเทศและจัดหาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

ได้จัดหายาเรมเดซิเวียร์ จ�านวน ๒ แสนขวด และจะพิจารณาจัดหาเพ่ิมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอตามเกณฑ ์

การรักษาใหม่ โดยยาเรมเดซิเวียร์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาฉีดให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่เป็นหญิงตั้งครรภ์  

ผู้มีปัญหาในการดูดซึมยา ผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอย่างรุนแรง และผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ได้ 

  ๒.๔.๙	 จัดหาวัคซีนโควิด-๑๙	 ทางเลือก	 โมเดอร์นา เพื่อให้ประชาชนมีวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้น  

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

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

จะน�าเข้ามาในช่วงแรกไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๔ และไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๖๕ 

	 ๒.๕	 การด�าเนินโครงการเด็กไทยว่ายน�้าได้	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๔ เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 

ของเดก็และเยาวชนให้สามารถช่วยตนเองยามคบัขนัจากอบุตัเิหตทุางน�า้ รวมทัง้ปลกูฝังให้มใีจรกัการออกก�าลงักาย 

โดยเปิดสอนว่ายน�้าให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย อายุระหว่าง ๗-๑๒ ปี ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ�านวน ๒๖๖ คน โดยเฉลี่ยช่วงอายุ ๗-๘ ปี จ�านวน 

๙๘ คน ช่วงอายุ ๙-๑๐ ปี จ�านวน ๗๑ คน ช่วงอายุ ๑๑-๑๒ ปี จ�านวน ๙๗ คน มีเด็กและเยาวชนผ่านการทดสอบ

ทั้งสิ้นจ�านวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ 

	 ๒.๖	 การด�าเนินโครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 

การทดสอบและการพฒันาสมรรถภาพทางกายแก่เดก็ เยาวชน และประชาชนตามหลกัการด้านวทิยาศาสตร์การกฬีา 

ตลอดจนมีเครือข่ายและแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนและเยาวชนอย่างยั่งยืน  

รวมทั้งให้ค�าปรึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แก่ประชาชน การให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ สถานศกึษา สวนสาธารณะ หน่วยงานราชการ และเรอืนจ�า รวมถงึในรปูแบบออนไลน์ 

จ�านวนทั้งสิ้น ๙๙,๔๑๘ คน 

	 ๒.๗	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 

และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยให้บริการกิจกรรมนันทนาการเป็นประจ�าทุกวันจันทร์-วันศุกร์  

เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ศนูย์นนัทนาการ กรมพลศกึษา โดยเดก็ เยาวชน และประชาชน สามารถเลอืกเข้าร่วมกจิกรรม 

ได้ตามความสมัครใจ เช่น กิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะ นาฏศิลป์ ลีลาศเพื่อสุขภาพ ร้องเพลงคาราโอเกะ  

การเคลือ่นไหวทางกาย และภาษาพาเพลนิ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 

ท�าให้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นห้องเรียนนันทนาการแบบออนไลน์ Plearn RC (at) HOME  

ผ่านโปรแกรม Google Meet ทัง้น้ี จากการด�าเนนิโครงการฯ ส่งผลให้ ๑) มเีดก็ เยาวชน และประชาชนกลุม่เป้าหมาย 

ประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิต จ�านวน ๑,๑๙๔ คน ๒) เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริม 

และพัฒนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ จ�านวน ๒,๐๐๐ คน และ ๓) เดก็ เยาวชน และประชาชนกลุม่เป้าหมาย 

เข้าถงึรบัรูข้้อมลูข่าวสารทางด้านนันทนาการได้โดยง่ายผ่านส่ือสาธารณะ จ�านวน ๒๐๐,๙๔๒ คน โดยผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 

มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓ 
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๓.	 การพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.) 

	 โครงการสร้างเสรมิศกัยภาพ	อสม.	ในการจดับรกิารสุขภาพในระดบัปฐมภมู	ิรัฐบาลให้ความส�าคัญในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักการ 

ของการสาธารณสขุมลูฐาน โดยมเีครอืข่ายในการด�าเนนิงานทีส่�าคญั 

คือ อสม. จ�านวนกว่า ๑,๐๔๐,๐๐๐ คน เป็นตัวแทนประชาชน 

ผู้มีจิตอาสา เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน โดย อสม. ถือเป ็นจุดเชื่อมที่ส�าคัญ 

ในการน�านโยบายต่าง ๆ จากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 

อย่างเป็นรูปธรรม จงึได้พฒันาและยกระดบัความรู ้อสม. ให้เป็น อสม. 

หมอประจ�าบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสือ่สารทางการแพทย์ 

พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชน

ผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  

เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบริการสขุภาพและเข้าถงึข้อมลูสขุภาพ 

รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ด�าเนินการจัดอบรม อสม. 

ให้เป็น อสม. หมอประจ�าบ้าน จ�านวน ๘๐,๓๐๓ คน มีผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วย 

โรคไตวายเรื้อรัง และผู้มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลโดย อสม. หมอประจ�าบ้าน ๑,๐๑๒,๖๘๒ คน นอกจากนี้  

ด้านการจัดการสุขภาพตนเองและให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาความรอบรู้ 

ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายในระดับเขต ระดับจังหวัด ส่งเสริมให้ชุมชน 

ด�าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผลการด�าเนินงานพบว่า ประชาชนได้การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

จ�านวน ๑๒,๕๑๑,๙๒๑ คน จากเป้าหมาย ๒๕,๒๗๗,๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕ 

๔.	 การสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา	 สุขภาพ	 การมีงานท�า	

ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม 

	 ๔.๑	 การด�าเนนิการโครงการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	การบรหิารกองทนุฯ มุ่งเน้นการมส่ีวนร่วม 

ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชน โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด 

ของประชาชนและระบบสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ โดยการสร้างความครอบคลุมสิทธิหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ [สิทธิบัตรทอง/สิทธิ UC (Universal Coverage)] มีประชาชนลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ จ�านวน ๔๗,๔๔๓,๘๘๗ คน จากประชากรผู้มีสิทธิ จ�านวน ๔๗,๗๐๗,๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ 

๙๙.๔๕ มีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�านวน ๑๒,๐๗๕ หน่วย โดยในปี ๒๕๖๔ 

รัฐบาลได้จัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวในอัตรา ๓,๗๑๙.๒๓ บาทต่อผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกองทุนฯ  

เพ่ือให้ประชาชนได้รบับรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสขุตามสทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

จ�าแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้ 

อสม. กว่า ๑ ล้านคน
เข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ

ของครอบครัวและชุมชน
โดยกว่า ๘ หมื่นคน

ได้รับการอบรมให้เป็น อสม. 
หมอประจ�าบ้าน
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ตารางการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

จ�าแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	

รายการ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน

(๑) การให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 (๑.๑)  บริการผู้ป่วยนอก (ล้านครั้ง) ๑๗๔.๒๙๙ ๙๘.๔๘๘ ๕๖.๕๐

 (๑.๒)  บริการผู้ป่วยใน (ล้านครั้ง) ๖.๖๔๕ ๓.๖๙๘ ๕๕.๖๕

(๒) บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

 (๒.๑)  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง (คน)

๒๗๑,๗๐๔ ๒๘๗,๗๕๗ ๑๐๕.๒๖

 (๒.๒)  กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับบริการส่งเสริมและป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี (คน)

๗๒,๕๐๐ ๕๘,๘๗๗ ๘๑.๒๑

(๓) ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้ารับบริการดูแลรักษาสุขภาพ (ราย) ๖๓,๘๑๕ ๖๔,๙๑๐ ๑๐๑.๗๒

(๔) ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุม
ป้องกันความรุนแรงของโรค (ราย)

๓,๖๙๙,๑๐๐ ๓,๘๓๓,๗๔๘ ๑๐๓.๖๔

(๕) ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับบริการในชุมชน (ราย) ๑๒,๐๐๐ ๑๑,๘๒๕ ๙๘.๕๔

(๖) ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับบริการสาธารณสุข 
(ราย)

๑๓๙,๖๗๑ ๑๕๐,๘๐๑ ๑๐๗.๙๗

(๗) หน่วยบริการที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่กันดาร/เสี่ยงภัย
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ที่ได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติม) (แห่ง)

๒๐๗ ๒๐๗ ๑๐๐.๐๐

(๘) การเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจากบริการระดับปฐมภูมิ
ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) (ครั้ง)

๒,๖๘๐,๐๐๐ ๗๗๘,๗๕๘ ๒๙.๐๖

ที่มา : ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน234

	 ๔.๒	 การด�าเนนิโครงการยกระดบับตัรทอง	สูห่ลกัประกนัสขุภาพยคุใหม่	เพือ่เพิม่สทิธใินการเข้าถงึบรกิาร

ด้านสุขภาพของประชาชน โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

  ๔.๒.๑ ให้ประชาชนท่ีเจ็บป่วยไปรบับรกิารกบัหมอประจ�าครอบครวัได้ในทกุหน่วยบรกิารปฐมภมูิ

น�าร่องในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเขตบริการสุขภาพที่ ๙ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  

และสรุนิทร์) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การด�าเนนิงานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล มปีระชาชน

รบับรกิารในเครอืข่ายปฐมภมูริปูแบบใหม่ โดยท่ีไม่ถูกเรยีกเกบ็เงิน จ�านวน ๖๕๔,๕๕๓ ครัง้ ในหน่วยบรกิาร ๒๔๖ แห่ง 

และในเขตบริการสุขภาพที่ ๙ มีผู้รับบริการปฐมภูมิต่างหน่วยบริการประจ�า โดยท่ีประชาชนไม่ถูกเรียกเก็บเงิน  

รวม ๒๒,๐๑๙ คร้ัง จ�านวน ๑๘,๔๗๘ คน ในหน่วยบริการ ๙๗ แห่ง และจะมีการขยายการด�าเนินงานไปยัง 

เขตบริการสุขภาพที่ ๗ (จังหวัดขอนแก่น) เขตบริการสุขภาพที่ ๘ (จังหวัดอุดรธานี) และเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ 

(จังหวัดอุบลราชธานี) ต่อไป 

  ๔.๒.๒	 ให้ผู ้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว น�าร่องในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

และเขตบริการสขุภาพที ่๙ เดิมการส่งตัวรกัษาจากคลนิกิหรอืโรงพยาบาลท่ีลงทะเบียนใช้สิทธหิรอืหน่วยบรกิารประจ�า 

ที่ ผู ้ป ่วยเลือกไว้ เพื่อไปรักษาต่อเนื่องด้วยสาเหตุทางการรักษาท่ีโรงพยาบาลเฉพาะทางต้องมีใบส่งตัว  

ซึง่ในกรณทีีใ่บส่งตวัครบก�าหนดจะเป็นภาระทีผู่ป่้วยสทิธบิตัรทองต้องขอใบส่งตวัรกัษาทกุ ๓ เดอืน จนกว่าจะสิน้สดุ 

การรักษา ท�าให้เกิดความไม่สะดวกและประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือกลับไปขอใบส่งตัว  

รวมท้ังอาจส่งผลต่อการรอคอยการวินิจฉัยหรือได้รับการรักษาโรคล่าช้า ดังนั้น เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนจึงได้ปรับระบบให้ผู้ป่วยในสามารถรับการรักษาต่อเนื่องได้ทันทีตามการวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่ต้อง 

กลับไปรับใบส่งตัวทีห่น่วยบรกิารประจ�า โดยใช้เพยีงบัตรประจ�าตวัประชาชนตรวจสอบตวัตนผูป่้วย และโรงพยาบาล

จะดูแลเรื่องระบบบริการ ใบส่งต่อรักษา รวมทั้งประวัติต่าง ๆ ของผู้ป่วย โดยเขตบริการสุขภาพที่ ๙ มีประชาชน 

ใช้สทิธริกัษาพยาบาลได้ทกุทีใ่นโรงพยาบาลระดับปฐมภูมหิรอืโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง 

และโรคทีซั่บซ้อนยุง่ยากจะส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชมุชน ประมาณ ๙๐ แห่ง 

มีผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลและผู้ป่วยมะเร็งไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ปัจจุบันพบว่า ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยได้รับความสะดวก

มากขึ้นโดยไม่ต้องกลับไปขอใบส่งตัวกรณีไปรับการรักษาในต่างหน่วยบริการประจ�า มีจ�านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 

๑๔๖,๗๘๕ ครั้ง 

	 	 ๔.๒.๓	 ให้ผู้ป่วยเข้ารบัการรกัษาโรคมะเรง็ได้ทกุทีท่ีม่คีวามพร้อม	(Cancer	Anywhere) เพือ่ไม่ให้ 

อาการของโรคลุกลามและเพ่ิมโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ จึงได้ปรับระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยผู้ป่วย

ที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งจะได้รับใบรับรองและประวัติ หรือ Code เพื่อเลือกรับบริการผ่าน ๓ ช่องทาง  

คือ ๑) สายด่วนส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

๑๓๓๐ ๒) แอปพลิเคชัน สปสช. และ ๓) ติดต่อท่ีหน่วยบริการ

โดยตรง เฉพาะที่โรงพยาบาลรักษามะเร็งที่มีความพร้อมเข้าร่วม 

ให้บรกิารตามโปรโตคอลรกัษามะเร็ง บรกิารระบบสาธารณสขุทางไกล  

(Telehealth) บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกล (Telepharmacy)  

และการให ้ยาเคมีบ�าบัดที่บ ้าน (Home Chemotherapy)  

โดยค่าบริการจะถกูส่งข้อมลูเบกิจ่ายมายงั สปสช. ซึง่ได้มกีารออกแบบ 

การบริหารจัดการแล ้ว โดยพัฒนาโปรแกรมข้ึนมารองรับ 

นโยบายมะเร็งรักษาทกุทีท่ีม่คีวามพร้อม ได้แก่ ๑) โปรแกรมฐานข้อมลู 

ทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Based (TCB) ท่ีต่อยอดเป็น 

ผู้ป่วยนอก
เข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง 

๔๗๒,๒๑๒ ครั้ง 
ผู้ป่วยใน 

๓๓๐,๖๘๐ ครั้ง
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

TCB Plus เพื่อให้ใช้ลงทะเบียนและรับส่งต่อผู้ป่วย ๒) The One Program เพื่อใช้บริหารจัดการคิวการตรวจ 

ทางรังสวีนิจิฉยั และการรกัษาด้วยรงัสรีกัษาและเคมบี�าบัด โดยผู้ป่วยมะเรง็สามารถเลอืกประเภทการตรวจหรอืรกัษา  

เช่น การตรวจคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging: MRI) การตรวจแบบ Mammogram และการตรวจ 

แบบ CT Scan ซึ่งแต่ละบริการจะสามารถระบุโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการ และเลือกวันและเวลา 

ในการเข้ารับบริการได้ ๓) โปรแกรม DMS bed Monitoring เพื่อใช้บริหารจัดการเตียง และ ๔) แอปพลิเคชัน DMS 

Telemedicine ทีใ่ช้นดัควิเพือ่รบัการปรกึษาทางไกล (Tele-Consult) กบัแพทย์ ขอนดัรบัยา และตดิตามการรบัยา

ทางไปรษณีย์ 

   จากรายงานก�ากบัตดิตาม Management Review and Monitoring ส�านกับรหิารการจดัสรร 

และชดเชยค่าบริการ สปสช. ณ วันที่ ๑ มกราคม-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พบว่า มีโรงพยาบาลที่ข้ึนทะเบียน 

เป็นหน่วยบริการและให้บริการตรวจรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�านวน ๑,๐๓๐ แห่ง  

ทัว่ประเทศ โดยมผีูป่้วยมะเรง็รบับรกิารแบบผูป่้วยนอก จ�านวน ๔๗๒,๒๑๒ ครัง้ และผูป่้วยใน จ�านวน ๓๓๐,๖๘๐ คร้ัง 

	 	 ๔.๒.๔	 ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที	 โดยไม่ต้องรอ ๑๕ วัน ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติมีการเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า จ�านวน ๕๓๗,๔๓๙ ครั้ง แบ่งเป็น ผ่านหน่วยบริการ จ�านวน  

๔๘๕,๕๙๕ ครั้ง และผ่านแอปพลิเคชัน จ�านวน ๕๑,๘๔๔ ครั้ง และมีการใช้สิทธิทันทีในหน่วยบริการ จ�านวน  

๒๙,๙๔๕ ครั้ง 

	 ๔.๓	 การเสริมสร้างด้านสุขภาพในกลุ่มวัยแรงงาน	

	 	 ๔.๓.๑	 ด�าเนนิโครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศไทย	(Safety	Thailand)	ดงันี้ 

   (๑) ก�ากับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงาน 

มคีวามปลอดภยัในการท�างานและสขุภาพอนามยัทีด่ ีจ�านวน ๘๔๗,๕๐๓ คน รวมทัง้สร้างการรบัรูเ้กีย่วกบัมาตรการ

เชงิป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้แก่แรงงาน จ�านวน ๓๓๙,๙๓๓ คน 

   (๒) ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 ให้แก่สถานประกอบกิจการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๖,๓๕๘ แห่ง 

   (๓) ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท�างาน

ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร มีสถานประกอบกิจการ 

ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จ�านวน ๒,๑๓๓ แห่ง

	 	 ๔.๓.๒	 ยกระดบัคณุภาพชวีติและผลติภาพแรงงาน	ได้ส่งเสรมิให้สถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิาร

แรงงานแบบยืดหยุ่นเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมให้แก่แรงงาน	 จ�านวน ๘,๙๗๙ คน เฝ้าระวัง 

และติดตามสถานประกอบกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวและมีแนวโน้มที่จะเลิกจ้าง มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับ 

การส่งเสริม จ�านวน ๔,๕๒๗ แห่ง ลูกจ้าง จ�านวน ๕๘๐,๙๐๔ คน และเข้าติดตามเฝ้าระวังการเลิกจ้าง 

ในสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๑,๖๙๑ แห่ง ลูกจ้าง จ�านวน ๑๙๓,๖๙๖ คน 

 	 ๔.๓.๓ ก�ากับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานได้รับสิทธิ	

ตามกฎหมายแรงงาน	ดังนี้ 

   (๑) ตรวจแรงงานในระบบ สถานประกอบกิจการ จ�านวน ๒๗,๘๘๙ แห่ง มีลูกจ้างได้รับ

การคุม้ครอง จ�านวน ๙๓๕,๑๒๗ คน และตรวจแรงงานนอกระบบ จ�านวน ๓๗,๔๔๘ คน สร้างการรบัรูใ้ห้แก่แรงงาน

นอกระบบและผู้เกี่ยวข้อง จ�านวน ๕๐,๒๒๖ คน 
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   (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์	
ในวงการแรงงาน โดยส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริม 
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๑,๖๔๖ แห่ง  
ลูกจ้าง จ�านวน ๔๖๙,๗๒๓ คน ตรวจเยี่ยมให้ค�าปรึกษาแนะน�า และติดตามเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้ง 
ในสถานประกอบกจิการ จ�านวน ๓๙๔ แห่ง ลกูจ้าง จ�านวน ๑๓๙,๐๓๐ คน และรณรงค์ส่งเสรมิให้สถานประกอบกิจการ 
และรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๙,๔๔๘ แห่ง  
ลูกจ้าง จ�านวน ๖๐๔,๒๖๒ คน 
   (๓) ด�าเนินโครงการผลผลิตสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เพื่อให้
แรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
เพือ่สงเคราะห์ลกูจ้างกรณอีอกจากงาน หรอืตาย หรอืกรณอีืน่ ตามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการกองทนุสงเคราะห์ลกูจ้าง 
โดยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่แรงงานได้ จ�านวน ๔,๖๒๕ คน รวมเป็นเงิน ๖๗,๖๓๘,๙๕๒ บาท 
 	 ๔.๓.๔ ด�าเนินโครงการจัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	 โดยส่งเสริม 
ให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายเพื่อให้แรงงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
จ�านวน ๙๑๖,๔๒๔ คน จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพื่อดูแลให้แรงงานได้รับสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม จ�านวน ๑๑,๓๕๒ คน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง เช่น สวัสดิการ
มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๑๔๖ แห่ง 
	 	 ๔.๓.๕	 ด�าเนินโครงการลูกจ้าง	 ผู ้ประกันตน	 มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมาย	
ประกันสังคม	ดังนี้ 
   (๑) กองทุนประกันสังคม สถานประกอบการ จ�านวน ๔๘๗,๘๘๘ แห่ง ผู้ประกันตน  
จ�านวน ๑๓.๐๔ ล้านคน (วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จ่ายสทิธปิระโยชน์ (เหตเุนือ่งจากการท�างาน) 
จ�านวน ๒๘,๐๘๗,๙๓๓ ราย เป็นเงิน ๗๒,๘๘๘,๗๗๒,๖๓๙ บาท (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
   (๒) กองทุนเงินทดแทน นายจ้าง จ�านวน ๔๓๔,๓๙๓ ราย ลกูจ้าง จ�านวน ๑๑.๑๖๐ ล้านคน 
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง (เหตุเนื่องจากการท�างาน)  
จ�านวน ๖๒,๑๐๘ ราย เป็นเงิน ๖๖๑,๘๔๗,๕๘๔.๖๒ บาท (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
	 	 ๔.๓.๖	 ด�าเนินโครงการแรงงานนอกระบบผู ้มีสิทธิได ้สมัครเข ้าสู ่ความคุ ้มครองภายใต ้
กฎหมายประกันสังคม	 ได้ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคมเพื่อความมั่นคงในชีวิต  
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งมิใช่ลูกจ้างหรือบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคมและพระราชกฤษฎีกาทีเ่กีย่วข้อง แรงงานนอกระบบทีเ่ข้าสูร่ะบบประกันสงัคม
ตามมาตรา ๔๐ มสีทิธไิด้รบัสทิธปิระโยชน์ จ�านวน ๖.๑๗๒ ล้านคน จ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๔๐  
จ�านวน ๑๓๓,๖๕๕ ราย เป็นเงิน ๕๕๑.๓๘๖ ล้านบาท (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
	 	 ๔.๓.๗	 ด�าเนินงานด้านการประกันสังคม	ดังนี้ 
   (๑) ด�าเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ 
สถานประกอบการให้มศัีกยภาพในการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนือ่ง มผีูป้ระกอบการยืน่ขอสนิเช่ือ จ�านวน ๖๓๙ ราย 
วงเงินสินเชื่อ ๓,๗๒๒ ล้านบาท สามารถรักษาการจ้างงานให้กับผู้ประกันตนได้ จ�านวน ๓๘,๓๔๙ คน 
   (๒) ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ Service Delivery Unit	 รณรงค์และประชาสัมพันธ์
ระบบการประกันสังคม รวมทั้งให้ค�าปรึกษา แนะน�าด้านสิทธิประโยชน์ท่ีผู ้ประกันตนจะได้รับเพื่อจูงใจให ้
ผูป้ระกอบอาชพีอสิระและประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีท่ีห่่างไกลขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกนัตน ซึง่เป็นการอ�านวยความสะดวก 
และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ ณ ส�านักงาน ให้แก่ผู ้ประกันตนและประชาชนท่ัวไป  

จ�านวน ๔๑๘,๑๘๙ คน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๓) สนับสนุนการปฏิบัติงานให ้แก	่

เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา	๔๐ เพื่อให้แรงงานนอกระบบ 

ได้รับการคุ ้มครองทางประกันสังคมและเข้าถึงสิทธิประโยชน ์

จากระบบประกันสั งคมถ ้ วนหน ้ าครอบคลุม ใน ทุกพื้ น ท่ี  

และมีหลักประกันความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตในวัยท�างาน 

และวยัเกษยีณทีด่ขีึน้ มีแรงงานนอกระบบเข้าสูร่ะบบประกนัสงัคม

โดยสมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคม จ�านวน ๑๐๑,๑๗๙ คน  

มีเครือข่ายประกันสังคม จ�านวน ๗,๔๗๑ คน

   (๔) ด�าเนนิโครงการ	๑	ต�าบล	๑	หมู่บ้าน	ประกนัสงัคมทัว่ไทย เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ 

เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู ้ประกันตนจะได้รับจากการคุ้มครองประกันสังคม ร่วมรณรงค์ กระตุ้น  

และโน้มน้าวจูงใจให้แรงงานอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจเพิ่มข้ึน รวมท้ังสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

ของเครือข ่ายประกันสังคมภาคสมัครใจให ้พร ้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถน�าไปสู ่การขยายผล 

และพร้อมให้บรกิารประชาชนและกลุม่เป้าหมายได้อย่างครอบคลมุในระดบัอ�าเภอ (หมู่บ้าน) และเขต (ชุมชน) อย่างทัว่ถงึ 

ระดับกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๔๔ ชุมชน จาก ๓๒ เขต และระดับจังหวัด จ�านวน ๗๓๗ หมู่บ้าน จาก ๔๘๑ อ�าเภอ 

มีผลการขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการ จ�านวน ๒๘,๗๒๙ คน

   (๕) เพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดท้ายไปท�าการปลูกถ่ายไต	 สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาช่องว่าง 

และความแตกต่างในการเข้าถงึการรกัษาโดยการปลูกถ่ายไต ท้ังน้ี อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการโรคไตและปลูกถ่ายอวยัวะ 

พิจารณาก�าหนดแนวทางการรับสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในความตกลงกรณีปลูกถ่ายไต 

   (๖) เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร	ฝากครรภ์	และสงเคราะห์บุตร	ดังนี้

กรณี
อัตราเหมาจ่าย (บาท) มีผล

ใช้บังคับ

ผู้ประกันตนใช้สิทธิ 
(ราย)

จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท)เดิม ใหม่

คลอดบุตร 
(ต่อครั้ง)(๑)

๑๓,๐๐๐ 
(เหมาจ่าย)

๑๕,๐๐๐ 
(เหมาจ่าย)

๑ มกราคม 
๒๕๖๔

เป็นต้นไป

๑๑๙,๗๙๔ ๑,๗๗๓.๔๘

การฝากครรภ์
ตามเกณฑ์คุณภาพ 
(ค่าฝากครรภ์) (๑)

ไม่เกิน ๑,๐๐๐
(๓ ครั้ง)

ไม่เกิน ๑,๕๐๐ 
(๕ ครั้ง)

๗๕,๑๗๖ ๒๑.๕๖

การจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณี
สงเคราะห์บุตร 
(ต่อบุตร ๑ คน) (๒) 

๖๐๐ บาท
(คราวละไม่เกิน 

๓ คน)

๘๐๐ 
(คราวละไม่เกิน 

๓ คน)

๑,๒๑๙,๑๑๖
(บุตร ๑,๓๕๐,๗๐๕ ราย)

๕,๑๓๒.๗๔

หมายเหตุ	(๑) ข้อมูลเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ (๒) ข้อมูลเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



นโยบายข้อ ๙
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน238

   (๗) เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

ได้ด�าเนินการแก้ไขกฎกระทรวงเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

จากสภาวะเศรษฐกิจ (เลิกจ้าง/ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง)  

และขยายความคุ ้มครองกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย 

อันเกิดจากโรคระบาดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 

ให ้แก ่ ผู ้ประกันตนที่ ได ้รับจากผลกระทบในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

    (๗.๑)  จ ่ายสิทธิประโยชน์ตาม 

กฎกระทรวงการได ้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว ่างงาน 

อันเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๑,๑๑๕,๙๕๔ คน 

เป็นเงิน ๒๘,๘๙๐.๐๔ ล้านบาท

    (๗.๒)  จ่ายสทิธปิระโยชน์ตามกฎกระทรวงการได้รบัประโยชน์ทดแทนในกรณว่ีางงาน 

เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๘๒,๐๘๓ คน เป็นเงิน ๒,๐๓๑.๓๗ ล้านบาท

    (๗.๓)  จ่ายสทิธปิระโยชน์ตามกฎกระทรวงการได้รบัประโยชน์ทดแทนในกรณว่ีางงาน 

เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๔๘,๔๖๖ คน เป็นเงิน ๑,๔๐๖.๒๐ ล้านบาท

   (๘) พัฒนาระบบประกันสังคมรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 โดยได้ด�าเนินการแก้ไขร่าง 

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างน�าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา 

ร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน และอยู่ระหว่างด�าเนินการแก้ไขกฎกระทรวงกรณีประกันเงินบ�านาญข้ันต�่า 

ให้แก่ทายาทกรณีเสียชีวิต ภายใน ๖๐ เดือน และกรณีปรับสูตรการค�านวณบ�านาญของผู้ประกันตนเมื่อเกษียณอายุ 

   (๙) ขยายก�าหนดเวลาการแสดงความจ�านงเป็นผู ้ประกันตนและน�าส่งเงินสมทบ	

ของผู้ประกันตนตามมาตรา	 ๓๙	 เมื่อความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ได้สิ้นสุดลงเนื่องจากสิ้นสภาพ 

การเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลได้มีการขยายก�าหนดเวลา 

การแสดงความจ�านงเป็นผูป้ระกันตนตามมาตรา ๓๙ จนถงึวนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๖๔ โดยมผีูป้ระกนัตนทีม่สีทิธทิัง้สิน้ 

จ�านวน ๑,๔๗๒,๒๙๗ ราย และมีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แล้ว จ�านวน ๑๓,๒๖๒ ราย ทั้งนี้  

ในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้รับการขยายก�าหนดเวลาน�าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 

ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม ส�าหรับเงินสมทบที่ต้องน�าส่งประจ�างวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 

๒๕๖๔ โดยให้น�าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู ้ประกันตนที่มีสิทธิทั้งสิ้น  

จ�านวน ๑๐๐,๓๕๘ ราย มีผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ มาขอคืนสิทธิ จ�านวน ๑๗,๙๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๔ 

   (๑๐) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตน	 ส�าหรับผู้ประกันตน 

ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ณ สถานพยาบาลที่ก�าหนด ปีละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

มีผู้ประกันตนขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ�านวน ๒๖๒,๕๙๑ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘.๑๗ ล้านบาท 

   (๑๑) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าท�างานกับส�านักงานประกันสังคม เพื่อสนับสนุน

นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานท�า สร้างรายได้และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้สูงอายุที่เข้าท�างานกับส�านักงานประกันสังคม จ�านวน ๓๕๖ ราย 
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   (๑๒) พฒันาสทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคมมาตรา	๔๐ ให้แก่แรงงานนอกระบบทกุกลุม่อาชพี 

ได้รับความคุ้มครองและดูแลอย่างครอบคลุม เช่น ขยายอายุคุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตน 

ตามมาตรา ๔๐ ตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จาก	“ต้องมอีายไุม่ต�า่กว่า ๑๕ ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิ 

๖๐ ปีบริบูรณ์” เป็น “มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์” เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีตาย  

(ทางเลือกที่ ๑ และทางเลือกที่ ๒ ปรับเพิ่มจาก ๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๕,๐๐๐ บาท และหากส่งเงินสมทบ  

ครบ ๖๐ เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์การเสียชีวิต ปรับเพิ่มจาก ๓,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๐๐๐ บาท และทางเลือกที่ ๓ 

ปรับเพิ่มจาก ๔๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท) และลดอัตราเงินสมทบเหลือร้อยละ	๖๐	ของเงินสมทบเดิม  

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ที่ได้รับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) 

	 	 ๔.๓.๘	 ด�าเนินโครงการ	 “แรงงาน…เราสู ้ด ้วยกัน”	 เพื่อตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ เชิงรุก 

ในสถานประกอบการและจัดตั้งศูนย์ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ให้แก่ผู้ประกันตน โดยระยะที่	 ๑ ต้ังแต่

วันที่ ๙ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ท�าการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ เชิงรุกในสถานประกอบการในจังหวัด 

ที่เป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด มีผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจ จ�านวน ๑๒๓,๘๑๖ ราย ในจ�านวนนี้มีผู้ติดเช้ือยืนยัน 

สะสม ๙,๒๙๖ ราย และระยะที่	 ๒	ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

ได้ตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ เชิงรุกในสถานประกอบการในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี 

ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรสาคร ภูเก็ต ระยอง พระนครศรีอยุธยา 

สระบุรี สงขลา และฉะเชิงเทรา มีผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจ  

จ�านวน ๓๙๕,๕๓๒ คน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ จ�านวน ๑๒,๙๔๑ คน  

ทั้งน้ี ได้จัดหาโรงพยาบาล Hospitel ในเครือข่ายประกันสังคม

รองรับผู ้ป่วย แบ่งเป็น Hospitel จ�านวน ๑๓,๓๙๐ เตียง  

และโรงพยาบาล จ�านวน ๕,๗๘๓ เตียง รวมท้ังได้มีการรับเรื่อง

สอบถามข้อมูลประสานหาเตียงการตรวจคัดกรองผ่านสายด่วน 

๑๕๐๖ กด ๖ รวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๙๕ ราย 

	 	 ๔.๓.๙	 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙		

ในสถานประกอบการ	ได้ให้ค�าแนะน�าด้านสาธารณสขุให้แก่สถานประกอบการ

เช่น จัดท�าคู ่มือ “แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-๑๙  

และมาตรการเพื่อสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจส�าหรับภาคอุตสาหกรรม” 

โดยเน้นให้ความรู ้การป้องกันโรค แผนการรับมือ และแผนฟื้นฟูธุรกิจ  

เพ่ือให้การประกอบภาคอุตสาหกรรมสามารถด�าเนินการได้อย่างปลอดภัย

และมีความต่อเน่ือง รวมทั้งการด�าเนินการตามมาตรการ Good Factory 

Practice: GFP ด้วยการประเมินตนเองผ่านออนไลน์ 

เข้าตรวจคัดกรอง
โควิด-๑๙ เชิงรุก

ในสถานประกอบการ 
ระยะที่ ๑ กว่า ๑.๒๓ แสนราย
ระยะที่ ๒ กว่า ๓.๙๕ แสนราย
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	 ๔.๔	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง	

	 	 ๔.๔.๑	 ด�าเนินโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	 แรงงานสูงอายุ	 และแรงงานพิการ  

มีแรงงานได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ�านวน ๓,๑๘๗,๒๑๕ คน 

	 	 ๔.๔.๒	 พฒันาคณุภาพชวีติกลุ่มเปราะบางรายครวัเรอืน	ได้มพีธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง ๑๒ กระทรวง ๑ หน่วยงาน  

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิต ิ

แบบองค์รวม เพ่ือให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 

และครอบครัวให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยจัดท�าแผนการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือ

แรงงานกลุ่มเปราะบาง รวม ๔๑๗ หน่วย เป้าหมายรายครัวเรือน ๔๑,๔๒๒ ครัวเรือน และสถานประกอบการ 

๓๒,๓๒๘ แห่ง (กลุ่มเปราะบาง หมายถึง ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีมีรายได้น้อยกว่า ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

แรงงานสูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีงานท�า และคนพิการที่ไม่มีงานท�า) 

  ๔.๔.๓		ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ้ โดยให้ความช่วยเหลือ 

และฟื้นฟูเด็กพิการทางสมองซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

และอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิารอืน่ เช่น รองเท้าส�าหรบัคนพกิาร จ�านวน ๑๑๔ คู ่และเตยีงฝึกยนื จ�านวน ๖๖ เตยีง 

ให้แก่เดก็พกิารในพืน้ที ่๕ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ส่งผลต่อพฒันาการด้านร่างกายของเดก็ในระยะยาว ท�าให้เดก็พกิาร 

มีพัฒนาการดีขึ้นตามล�าดับสามารถน่ังทรงตัว ฝึกการยืน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากข้ึน และมีพัฒนาการ 

ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
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นโยบายข้อ

๑๐
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
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นโยบายข้อ ๑๐

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืน

๑๐.๑	ปกป้อง	 รักษา	 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส�าคัญกับการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้

ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  

ทัง้พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ ป่าเศรษฐกจิ ป่าชายเลน และป่าชมุชน รวมทัง้เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืง หยดุยัง้การบกุรกุ 

ท�าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ�้าซ้อน 

เร่งคืนพ้ืนที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถท�ากิน

ได้อย่างเหมาะสม น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิส่งเสรมิบทบาทของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน (ทสม.) พร้อมทัง้รณรงค์

สร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

๑๐.๒	ปรบัปรงุระบบท่ีดนิท�ากินและลดความเหลือ่มล�า้ด้านการถอืครองทีดิ่น โดยจดัสรรทีด่นิท�ากนิ 

และที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  

การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู ้ที่อยู ่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้า และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ 

ไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน จัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน  

จัดท�าหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดท�าแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน  

และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน 

กับเจ้าหน้าที่รัฐ 

๑๐.๓	ส่งเสรมิการบรหิารจัดการน�า้ท้ังระบบ	แหล่งน�า้ชมุชน	และทะเล โดยเชือ่มโยงกบัแผนบรหิาร

จดัการน�า้ ๒๐ ปีของประเทศ เพิม่ผลติผลในการจัดการและการใช้น�า้ทกุภาคส่วน จดัให้มนี�า้สะอาดใช้ทกุครวัเรอืน

ในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน�้าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้ง 

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

เพิ่มผลิตภาพของน�้าทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน�้า 

พัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างระบบ 

จัดสรรน�้าที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน�้าในชุมชนตามแนวพระราชด�าริ
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๑๐.๔	สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่	 และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือการพัฒนา

ประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม 

และค�านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการของภาคประชาชน จัดท�าเขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร ่

และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั ่ง โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งรายจังหวัดโดยใช้แผนท่ี 

การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝ่ัง (one marine chart) บรหิารจดัการทรพัยากรแร่และแหล่งพลงังานในทะเล  

รวมทั้งมลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดท�าผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และก�าหนดพื้นที ่

การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และทรัพยากร 

ในพื้นที่ รักษาแนวปะการังที่ส�าคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่ส�าคัญต่อประมง

และสัตว์หายาก

๑๐.๕	แก้ไขปัญหาก๊าซเรอืนกระจกและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยมุง่เน้น 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต�่าและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน  

ก�าหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อท�าการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ  

และการสร้างความรูค้วามเข้าใจของประชาชนในการรบัมอืและปรับตัวเพือ่ลดความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ

และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการต่าง ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมาย 

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้ 

๑๐.๖	พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการน�าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะหรือของเสีย เพื่อน�าไปใช ้

ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคที่หลากหลายและท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๑๐.๗	พฒันากลไกแก้ไขปัญหาความขดัแย้งด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม โดยให้ความส�าคญั 

กับการจัดท�าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพิ่ม 

ขดีความสามารถในการก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาร่วมกนัของภาคส่วนต่าง ๆ  ในสงัคม และบรูณาการการท�างาน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐท้ังระดับประเทศ รายสาขา และเชงิพืน้ที ่เพือ่น�าไปสูก่ารพัฒนาอย่างยัง่ยนื ลดความขดัแย้ง 

ระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

๑๐.๘	แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ	โดยเริม่จากการส่งเสรมิและให้ความรู้ 

ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน�ากลับมาใช้ซ�้า การคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง  

เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย  

รวมทั้งพัฒนาโรงงานก�าจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน
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๑.	 การปกป้อง	รักษา	ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	

 ๑.๑ การปกป้อง	รกัษา	ฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า	

	 	 ๑.๑.๑	 ด�าเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 

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

แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าระดบัจังหวัด 

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น

ส่งผลให้จุดความร้อนในพื้นที่ป ่าอนุรักษ์ ป ่าสงวนแห่งชาติ  

พื้นที่เกษตร และพ้ืนที่ชุมชนลดลงจากปี ๒๕๖๓ ถึงร้อยละ ๕๑  

รวมถึงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ต้นน�้า  

(ชั้นคุณภาพ ลุ ่มน�้า ๑/๒) ให้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผล 

ในรูปแบบของวนเกษตร

  ๑.๑.๒	 ด�าเนินการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าและความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า โดยจัดท�าแผน	

การจัดการช้างป่าในพ้ืนที่ประสบปัญหา (เร่งด่วน) และติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามพฤติกรรม 

และการเคลื่อนที่ของช้างป่า ส�ารวจประชากรลิง	เพื่อจัดท�าเป็นฐานข้อมูล จัดท�าคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการ

ปัญหาลิงและเผยแพร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาลิง และท�าหมันลิงทั้งสิ้น ๑๖,๙๘๓ ตัว

 ๑.๒	 การฟื ้นฟูป่าชายเลน	 รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน 

จดัท�ากิจกรรมเพือ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ฟื้นฟูและปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลน โดยปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ี

จงัหวัดจนัทบรีุ ตรงั สตลู กระบี ่และภเูกต็ จ�านวน ๘๕๖ ไร่ และปลกูป่า 

ป้องกันไฟป่า จ�านวน ๘,๘๘๕.๕๓ ไร่ รวมพื้นที่ ๙,๗๔๑.๕๓ ไร่ 

รวมถึงจัดท�าร่างกฎกระทรวงก�าหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ 

และมาตรการคุ้มครองป่าชายเลน ในพื้นที่ ๘๗๓,๖๐๖ ไร่

ปลูกกล้าไม้ 
๓.๒๕ ล้านต้น 

ในพื้นที่ 
๒๒,๗๐๑ ไร่
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 ๑.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ ์

  ๑.๓.๑	 อนรุกัษ์และพฒันามรดกธรณแีละอทุยานธรณ	ีโดยจดัท�าข้อมูลธรณวีทิยาภายในแหล่งมรดกธรณี 

และอุทยานธรณี จ�านวน ๔ ภาค ภาคละ ๑๐ แห่ง และพัฒนายกระดับเป็นอุทยานธรณีของประเทศ ๑ แห่ง 

ได้แก่ อุทยานธรณีขอนแก่น และส่งเสริม พัฒนา รวมทั้งจัดท�าข้อมูลธรณีวิทยาภายในอุทยานธรณี จ�านวน ๖ พื้นที ่

ได้แก่ ๑) อทุยานธรณโีลกสตลู จงัหวดัสตลู ๒) อทุยานธรณผีาชัน สามพนัโบก จงัหวดัอบุลราชธาน ี๓) อทุยานธรณโีคราช 

จังหวัดนครราชสีมา ๔) อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕) อุทยานธรณีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

(มีการประกาศให้อุทยานธรณีขอนแก่นเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย) และ ๖) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก  

จังหวัดตาก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุพรรณบุรีด้วย 

  ๑.๓.๒	 ส�ารวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ�้า เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ๓ ระบบถ�้า  

ได้แก่ ถ�้าผาฆ้อง จังหวัดน่าน ถ�้าปาฏิหาริย์ จังหวัดอุบลราชธานี และถ�้าธารน�้าลอด จังหวัดชุมพร

 ๑.๔	 การป้องกันและปราบปรามการบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้	ได้มกีารด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิ	

ตามกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้ คดีบุกรุกป่า จ�านวน ๑,๘๗๗ คดี จับกุมผู้ต้องหา จ�านวน ๓๔๕ คน เนื้อที่  

๒๙,๑๖๑ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา คดีไม้ จ�านวน ๑,๒๔๓ คดี จับกุมผู้ต้องหา จ�านวน ๖๗๖ คน คดีไม้ของกลาง 

จ�านวน ๒๕,๔๓๒ ท่อน/แผ่น/เหล่ียม ปริมาตร ๔,๘๙๖.๖๑ ลูกบาศก์เมตร	 ด�าเนินการทวงคืนผืนป่าชายเลน		

จ�านวน ๖๒ คดี จับกุมผู้กระท�าความผิด จ�านวน ๑๒ คน พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทั้งสิ้น จ�านวน ๑,๔๗๖.๖๗ ไร่  

ไม้ของกลาง จ�านวน ๒๒๗ ท่อน ปริมาตร ๓.๒๗ ลูกบาศก์เมตร

๒.	 การปรับปรุงระบบที่ดินท�ากินและลดความเหลื่อมล�้าด้านการถือครองที่ดิน

	 ๒.๑	 การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล		

โดยจัดสรรที่ดินท�ากินและที่อยู ่อาศัยให ้แก ่ราษฎรที่ยากไร ้ 

และเกษตรกรตามหลกัการของคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ 

(คทช.) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔ จ�านวน ๑,๐๗๑ พื้นที่ ๗๑ จังหวัด 

เนื้อที่ประมาณ ๑,๙๙๐,๕๘๑-๐-๕๘.๙๕ ไร ่  โดยปัจจุบัน 

ได้ด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตแล้วใน ๒๘๐ พื้นที่ ๖๖ จังหวัด  

เนือ้ท่ี ๗๕๖,๘๓๑-๐-๒๙.๒๖ ไร่ จัดคนลงพืน้ท่ี จ�านวน ๖๗,๓๑๖ ราย 

ใน ๒๙๔ พ้ืนท่ี ๖๗ จังหวัด เนื้อท่ี ๔๕๓,๘๑๐-๐-๑๓.๑๐ ไร่  

และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใน ๑๗๗ พื้นที่  ๖๐ จังหวัด  

เนือ้ท่ี ๔๖๗,๑๔๐-๑-๒๔.๓๔ ไร่ รวมถงึจดัสรรทีด่นิท�ากนิให้กบัราษฎรในพ้ืนทีน่คิมสร้างตนเอง ๔๓ แห่ง เพือ่ให้ราษฎร

ได้มทีีต้ั่งเคหสถานและการประกอบอาชพีเป็นหลกัแหล่งในท่ีดนิ ด�าเนนิการออกหนงัสือแสดงการท�าประโยชน์ (น.ค.๓) 

ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ๒,๙๖๐ ราย ๓,๖๘๓ แปลง

	 ๒.๒	 การส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเพือ่แก้ไขปัญหาทีด่นิท�ากนิของเกษตรกร	โดยส่งเสรมิและพฒันาอาชพี

การเกษตรทีเ่หมาะสมกับพืน้ท่ีให้กบัสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ๒๔ พืน้ที ่จ�านวน ๖๘๒ ราย ถ่ายทอดองค์ความรู ้

และเทคโนโลยกีารผลติพชืทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี จ�านวน ๑,๐๗๔ ราย การเลีย้งไก่พืน้เมอืง สกุรชีวภาพ โคเนือ้ 

และการปลูกพืชอาหารสัตว์ จ�านวน ๖๒๙ ราย ส่งเสริมความรู้อาชีพประมง จ�านวน ๒,๓๗๑ ราย และสนับสนุน 

ปัจจัยการผลิต จ�านวน ๑,๐๓๕ ราย รวมถึงส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ�ารุงดินในแปลงเกษตร

ที่ได้รับการจัดที่ดินท�ากิน จ�านวน ๔,๐๐๐ ราย

ราษฎรยากไร้
และเกษตรกร

ได้รับจัดสรรที่ดินท�ากิน 
๑.๙๙ ล้านไร่
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๓.	 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	แหล่งน�้าชุมชน	และทะเล 

	 ๓.๑	 การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐)		
มีผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้
  ๓.๑.๑	 ด ้ านที่ 	 ๑	 การจัดการน�้ า อุปโภคบริ โภค  
เช่น เพิม่ประสิทธภิาพประปาหมูบ้่าน ๓,๒๑๔ แห่ง ขยายเขต/เพิม่เขตจ่ายน�า้ 
๕๕๖ แห่ง พัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ ๔ แห่ง  
และจัดหาแหล่งน�้าส�ารอง ๙ แห่ง ปริมาณน�้า ๖.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
  ๓.๑.๒	 ด ้ านที่ 	 ๒	 การสร ้ างความมั่นคงของน�้ า	
ภาคการผลิต เช่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน 
๒๔๙.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาแหล่งเก็บกักน�้า/อาคารบังคับน�้า/
ระบบส่งน�้าใหม่ ๖๓๕.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และพัฒนาน�้าบาดาล 
เพื่อการเกษตร ๑๑๓.๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร
  ๓.๑.๓	 ด ้านที่ 	 ๓	 การจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย  
เช่น ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน�้า ๑๑๐ แห่ง ปรับปรุงล�าน�้าธรรมชาติ  
๒๒๓ แห่ง และสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ๕๙ กิโลเมตร
  ๓.๑.๔	 ด้านท่ี	 ๔	 การจัดการคุณภาพน�้าและอนุรักษ์
ทรพัยากรน�า้ เช่น พัฒนาระบบบ�าบดัท่ีก่อสร้างใหม่ ๑๑ แห่ง และควบคมุ 
ก�ากับ แหล่งก�าเนิดมลพิษทางน�้า ๑,๑๒๐ แห่ง
  ๓.๑.๕	 ด้านที่	๕	การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน เช่น ฟื้นฟูป่าต้นน�้า ๑๓๕,๑๗๐ ไร่ 
ป้องกัน/ลดการชะล้างพังทลายของดิน (พ้ืนที่ป่าต้นน�้า) ๓,๕๖๓ ไร่  
และป้องกัน/ลดการชะล้างพังทลายของดิน (พ้ืนท่ีเกษตรนอกพ้ืนท่ี
อนุรักษ์) ๓๖๗,๙๐๐ ไร่
  ๓.๑.๖	 ด้านท่ี	๖	การบรหิารจัดการ เช่น จดัท�าแผนแม่บท 
ระดบัลุม่น�า้และแผนปฏบัิตกิาร ศกึษาวจิยัแนวทางการประเมนิสิง่แวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ ๙ ลุ่มน�้า พัฒนาแอปพลิเคชัน Thai Water Plan  
เพ่ือการจดัท�าแผนงานโครงการด้านน�า้ พฒันาแอปพลิเคชนั National Thai 
Water เพ่ือติดตามสถานการณ์น�า้ รวมถงึพฒันาระบบ Thai Water Assessment (TWA) ในการติดตามและประเมนิผล 
ด้านน�า้ของประเทศไทย รวมถึงการรายงานตัวชีว้ดั SDG indicator 6.5.1 Degree of integrated water resources 
management implementation และตัวชีว้ดั SDG indicator 6.5.2 Proportion of transboundary basin area 
with an operational arrangement for water cooperation ตัวช้ีวัด SDG 6.4.1 ประสิทธิภาพการใช้น�้า 
(Water-Use Effciency: WUE) และตัวชี้วัด SDG 6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน�้า (Level of Water Stress)

 ๓.๒	 การด�าเนินการให้ประชาชนและเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน�้าอย่างเพียงพอและท่ัวถึง	 ได้ด�าเนิน 
โครงการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูพฒันาแหล่งน�า้และบรหิารจดัการน�า้ เพือ่ตอบสนองความต้องการใช้น�า้ในพืน้ท่ีเกษตรน�า้ฝน 
และรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน�้า พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๙๗,๘๘๖ ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์  
จ�านวน ๒๖,๑๓๑ ครวัเรือน และโครงการพฒันาและเพิ่มประสทิธภิาพระบบกระจายน�า้ เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากแหลง่น�้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๒๔๕,๙๖๐ ไร่ มีประชาชน 
ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๕๑,๖๐๕ ครัวเรือน สามารถเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนได้ ๙๒.๖๕๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๓.๓	 การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ	ได้ด�าเนินการ ดังนี้

  ๓.๓.๑	 สร้างความม่ันคงของน�้าภาคการผลิต	 โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ ่

และขนาดกลาง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน�้า จ�านวน ๗๗๗ แห่ง เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ จ�านวน ๐.๒๗ ล้านไร่  

เพิ่มปริมาตรเก็บกักน�้าได้ จ�านวน ๙๖.๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นท่ีรับประโยชน์ จ�านวน ๐.๙๐ ล้านไร่  

มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จ�านวน ๒๗๓,๘๙๙ ครัวเรือน รวมถึงก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าขนาดเล็ก 

ในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิง ตลอดจนท�าการศึกษา ส�ารวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน

  ๓.๓.๒	 ปรบัปรงุงานชลประทาน ด้วยการเพิม่ประสทิธภิาพระบบชลประทาน/การบรหิารจดัการน�า้ 

ในพื้นที่ชลประทาน ซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จ�านวน ๔๐๑ รายการ ในพื้นที่ ๘๒๑,๖๘๗ ไร่  

มีผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๕๗.๘๔ 

  ๓.๓.๓	 สนับสนุนการบริหารจัดการน�้าชลประทาน ด้วยการซ่อมแซมและขุดลอกระบบส่งน�้า  

ระบายน�า้ชลประทานเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการน�า้ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและทัว่ถงึ มผีลการด�าเนนิงาน 

ร้อยละ ๗๖.๑๘ 

  ๓.๓.๔	 จัดการคุณภาพน�้า ด้วยการปรับปรุงคันก้ันน�้า ก่อสร้างสถานีสูบน�้าและประตูระบายน�้า  

พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๓๗๘,๙๐๐ ไร่ มีผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๓๗.๘๗

  ๓.๓.๕	 ลดการใช้น�า้ภาคอตุสาหกรรมและพืน้ทีช่ลประทานเดิม ด้วยการจดัรปูท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม 

ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๙๗ และจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม มีผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๙๕.๐๙ 

  ๓.๓.๖	 ป้องกันการชะล้างพงัทลายของดนิและฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่กษตรกรรมด้วยระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ 

ด�าเนินโครงการด้วยการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน�้า  

มีผลการด�าเนินงาน ร้อยละ ๙๕

  ๓.๓.๗	 ปรับปรุงท่อเพื่อลดน�้าสูญเสีย	 (ปรับปรุงท่อจ่าย) ด้วยการปรับปรุงท่อท่ีช�ารุดหมดสภาพ 

การใช้งานให้สามารถใช้งานได้ ช่วยลดน�้าสูญเสียและรองรับการจ่ายน�้าด้วยแรงดันสูง มีผลการด�าเนินงานปรับปรุง

ท่อจ่ายสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จ�านวน ๑,๑๘๘.๘๘๙ กิโลเมตร 

  ๓.๓.๘	 พฒันาแหล่งน�า้บาดาล ด้วยการจดัหาแหล่งน�า้ต้นทนุในพืน้ทีเ่กษตรน�า้ฝน เพิม่ประสิทธิภาพ

การกักเก็บน�้า และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยได้ด�าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล 

และก่อสร้างระบบกระจายน�า้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๑,๘๕๐ แห่ง และด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ 

พร้อมระบบกระจายน�้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓๘๑ โครงการ 

 ๓.๔	 การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการบรหิารจดัการน�า้แล้ง

โดยจัดหาน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนเป็นล�าดับแรก 

จัดหาน�้ า เ พ่ือการเกษตรให ้กับประชาชนในพื้นที่นอกเขต

ชลประทาน รวมถึงสนับสนุนให้มีการเติมน�้าใต้ดินเพื่อรักษา

สมดุลทางธรรมชาติ พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๓๗,๘๔๐ ไร่  

มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๗๒,๗๑๗ ครัวเรือน 

แก้ ไขปัญหาน�้าแล้ง
ประชาชนได้รับประโยชน์

๑๗๒,๗๑๗ ครัวเรือน
ในพื้นที่ ๑๓๗,๘๔๐ ไร่
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๔.	 การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่	 และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

เพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 ๔.๑	 การบริหารเพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่	มีการด�าเนินโครงการ เช่น	

	 	 ๔.๑.๑	 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ โดยก�าหนดพื้นท่ีที่มีศักยภาพในการท�าเหมือง 

ที่มีเขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมืองภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปแล้วทั้งสิ้น  

๕๑ จังหวัด เนื้อที่รวม ๖.๖๓ ล้านไร่

  ๔.๑.๒	 จัดท�าแผนที่แสดงแหล่งแร่เศรษฐกิจเพ่ือการบริหารจัดการแร่และการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน	

โดยได้ด�าเนินการประเมนิพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพในการท�าเหมอืงตามหลกัเกณฑ์การจ�าแนกทรพัยากรแร่ของประเทศไทย 

(Thailand Mineral Framework Classification: TMFC) (กรณีหินอุตสาหกรรม)	พบว่า มีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 

ในการท�าเหมอืงของหนิอตุสาหกรรมทัง้หมด ๑,๐๒๘ พืน้ที ่กระจายตวัอยูใ่น ๖๖ จงัหวัด โดยสามารถท�าการประเมินพืน้ที่ 

ที่มีศักยภาพในการท�าเหมืองกรณีหินอุตสาหกรรมท้ังประเทศตามหลักเกณฑ์การจ�าแนกทรัพยากรแร  ่

ของประเทศไทย จ�านวน ๙๔๔ พื้นที่

	 	 ๔.๑.๓	 ส�ารวจธรณีวิทยาเพ่ือการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	 ได้จัดท�าแผนที่ธรณีสัณฐาน

ชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร และจังหวัดตราด ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร  

รวมถงึจดัท�าแผนทีธ่รณีวทิยาพ้ืนทะเลและแหล่งทรัพยากรธรณ ีและข้อเสนอแนะแหล่งทรายในทะเล พืน้ทีท่ะเลห่างฝ่ัง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมพื้นที่ ๓๐๐ ตารางกิโลเมตร และจังหวัดตราด รวมพื้นที่ ๒๐๐ ตารางกิโลเมตร 

  ๔.๑.๔	 ประกาศก�าหนดพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง	 โดยประกาศกฎกระทรวงก�าหนดให้ 

บริเวณหมู่เกาะกระ ต�าบลปากพนัง ฝั่งตะวันออก อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนท่ีคุ้มครอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ พื้นที่

ภาพประกอบข้อ ๔.๓ สัตว์ทะเลหายาก

 ๔.๒	 การบรหิารทรพัยากรแร่เพือ่การพัฒนาประเทศและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน	ได้ด�าเนินโครงการ 

ส่งเสรมิอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพ้ืนฐานสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื เช่น ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการเหมอืงแร่ 

และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี ๒ มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว และมาตรฐาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ โดยตรวจประเมินการปฏิบัต ิ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู ้ประกอบการเหมืองแร่และให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

การจัดการสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๓๓๔ ราย ในพื้นที่ ๓๑ จังหวัด ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ ระดับเสียง  
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

และแรงสั่นสะเทือนบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่และโรงโม่หินในพื้นที่จังหวัดสระบุรี บุรีรัมย์ ชลบุรี  

และราชบุรี ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าบริเวณพื้นท่ีประกอบการเหมืองแร่ทองค�า จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์  

และพ้ืนที่ประกอบการเหมืองแร่สังกะสี จังหวัดตาก ส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ประกอบการท�าเหมืองแร่ 

ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

สถานประกอบการด้านแร่ พฒันาระบบงานรงัวัดส�ารวจเพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ ๔.๐ โดยออกภาคสนาม 

เพื่อสอบทานข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและอุบลราชธานี รวมทั้งจัดท�า 

ฐานข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเหมืองแร่เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยรังวัดจัดท�าแผนที่เพื่อหาปริมาตรในการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 

ค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 ๔.๓ การดแูล	คุม้ครอง	ป้องกัน	พืน้ทีท่ีม่รีะบบนเิวศทีส่�าคัญ	ด�าเนนิการปลกูเสรมิปะการงั จ�านวน ๑๕๐ ไร่ 

๒๔๐,๐๐๐ กิ่ง ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ปลูกหญ้าเสริมทะเล จ�านวน ๖๐ ไร่ ๙๖,๐๐๐ ต้น/กอ ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด  

วางปะการังเทียม จ�านวน ๓,๗๙๔ แท่ง ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ด�าเนินการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ เต่าทะเล 

โลมา วาฬ และพะยูน ให้รอดตาย จ�านวน ๑๕๕ ตัว มีการเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองและปล่อยลูกเต่ามะเฟือง 

ลงสู่ทะเล จัดต้ังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและสัตว์ทะเล  

นอกจากน้ี ยังได้ออกตรวจปราบปรามการท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) จ�านวน ๗๕ ครั้ง ตรวจสอบเรือจ�านวน ๖๕๓ ล�า 

แรงงาน จ�านวน ๙,๗๕๒ คน พบการกระท�าผิด ๒ คดี
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 ๔.๔ การแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง	ด�าเนนิการปักไม้ไผ่ชะลอความรนุแรงของคลืน่ ในพืน้ที ่๕ จงัหวดั 

ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช ระยะทางไม้ไผ่ รวม ๑๑,๑๕๐ เมตร  

รวมทั้งด�าเนินการส�ารวจศึกษาทางทะเล การบริหารจัดการชายฝั่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และวางแผน 

เตรียมการแก้ไขปัญหาหินร่วงในพื้นที่ชายทะเลภาคใต้โดยใช้การส�ารวจธรณีฟิสิกส์ในทะเล

๕.	 การแก้ไขปัญหาก๊าซเรอืนกระจกและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

	 ๕.๑	 การด�าเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อน	 โดยจัดท�าแผนที่ 

น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ เพ่ือเป ็นกรอบการบรรลุเป ้าหมาย 

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ร้อยละ ๒๐ ซ่ึงคิดเป็นศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๗๓  

ทัง้สิน้ประมาณ ๑๑๕.๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และขับเคล่ือนนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และการจัดท�ายุทธศาสตร์ระยะยาว ดังนี้ ๑) ปรับพอร์ตการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงสู่ Low Carbon  

๒) เพิ่มสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ๓) บริหารจัดการของเสีย ผ่านแนวคิดระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  

เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ๔) ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเกิดคาร์บอนต�่า  

๕) มุ่งสู่การท�าโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และ ท�าการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)  

ผ่าน BCG Model และเทคโนโลยีดิจิทัล และ ๖) ดักจับ กักเก็บใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีไฮโดรเจน  

รวมถึงจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน จ�านวน ๑๑,๘๘๕ ไร่  

รณรงค์งดเผาตอซัง จ�านวน ๔๙ แปลง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 

	 ๕.๒	 การส่งเสรมิการลดก๊าซเรอืนกระจกในทกุภาคส่วน	ผ่านโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก ดงันี้

  ๕.๒.๑	 ด�าเนนิโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	(Thailand	

Voluntary	 Emission	 Reduction	 Program:	 T-VER)	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนความส�าเร็จของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เช่น การประเมิน

คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า 

  ๕.๒.๒	 ด�าเนินโครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม	

โดยพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท�าความเย็น ประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ

จดัการของเสยีและสารท�าความเยน็ทีเ่สือ่มสภาพ รายงานผลการลดก๊าซเรอืนกระจกปี ๒๕๖๓ มาตรการทดแทนปนูเมด็ 

มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท�าความเย็น และมาตรการจัดการน�้าเสียอุตสาหกรรม รายงานความก้าวหน้า 

ตามแผนปฏบิตักิารลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศปี ๒๕๖๔-๒๕๗๓ สาขากระบวนการอตุสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์ 

รวมถึงน�้าเสียอุตสาหกรรม 

	 ๕.๓	 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็	PM
2.5

 ด�าเนนิการทบทวนแผนปฏบัิตกิารขับเคลือ่นวาระแห่งชาต ิ

“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพ่ือยกระดับมาตรการเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงวิกฤต  

และจัดท�าแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ๑๒ แผน มุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ 

ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและศูนย์แก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และประสานติดตาม

บรูณาการการด�าเนนิงานในการแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศ รวมถงึสือ่สารประสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูท่ีถกูต้อง

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

 ๕.๔	 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	 ด�าเนินมาตรการป้องกันการเกิดไฟป่าโดยใช้แอปพลิเคชัน  
Burn Check เพือ่จัดระเบยีบช่วงเวลาการเผาของแต่ละอ�าเภอ ด�าเนนิโครงการบรหิารจดัการเช้ือเพลงิ “ชิงเก็บ ลดเผา” 
และโครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายอาสาสมคัรพิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน (ทสม.) 
ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ�านวน ๔๙ แห่ง ในพื้นท่ี ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ พัฒนาระบบบริหาร 
การเผาในท่ีโล่ง (Burn Check) พยากรณ์ฝุน่ละอองล่วงหน้า ประยกุต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทยีมในการรายงานฝุน่เชงิพืน้ที่ 
เจรจาสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงรวมถึงภูมิภาคอาเซียน

๖.	 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	

	 ๖.๑	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต	 การบริการ	 และการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม		
โดยน�าแนวคิดระบบเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน เศรษฐกจิสเีขยีว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) 
มาปรับใช้ การด�าเนินงานได้มุ่งเน้นหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ให้มีการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า ตั้งแต่การผลิต การออกแบบให้เกิดของเสียน้อยที่สุด การใช้วัสดุทางเลือก 
ตลอดจนการน�าวัสดุกลับมาใช้ซ�้าและแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ โดยส่งเสริมสถานประกอบการทั้งภาคการผลิต 
และการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ G-Green และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือน�าไปสู่ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมส�าหรับ 
ผลิตภณัฑ์ชมุชน (Green Production) จ�านวน ๓๗๕ แห่ง ส่งเสรมิโรงแรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green Hotel) 
จ�านวน ๔๕๙ แห่ง อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) จ�านวน ๖๗ แห่ง ส�านักงานสีเขียว  
(Green Office)  จ�านวน ๗๔๘ แห่ง การบรกิารภตัตาคารท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม (Green Restaurant) จ�านวน ๑๕ แห่ง 
สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) จ�านวน ๕ แห่ง และส่งเสริมการซ้ือสินค้าและใช้บริการ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านแอปพลิเคชัน Green Card ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า ๑๔,๐๐๐ คน นอกจากนี้  
โครงการ G-Green ได้ให้ความรู้กลุ ่มเป้าหมายในการจัดการส่ิงแวดล้อม มีการตรวจประเมินตามเกณฑ์ 
และให้การรับรอง ๓ ปี มีการมอบโล่เกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ในรูปแบบ Virtual Event พร้อมทั้งส่งเสริม
ช่องทางการสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook: Green Market place  
และการจัดนิทรรศการดิจิทัล (E-exhibition)

 ๖.๒	 การส่งเสรมิความหลากหลายทางชวีภาพ ได้ด�าเนินการภายใต้แผนปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสร ้างความเข ้มแข็งให ้เศรษฐกิจชุมชน  
เช่น สนับสนุนการสร้างรายได้แก่ชุมชน จ�านวน ๑๒๕ แห่ง มีผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
และพัฒนาต่อยอดชุมชนในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามหลักการ 
ของส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDOs Concept มีผลการด�าเนินงาน  
คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ และส่งเสริมและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วม เช่น เพิม่มลูค่าบรกิารระบบนเิวศจากการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
นอกเขตอนุรกัษ์ มผีลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และเพิม่พืน้ทีสี่เขยีวทีเ่กดิจากการร่วมด�าเนนิการของชุมชน 
มีผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

 ๖.๓	 การส่งเสริมการหยุดเผา	 การไถกลบ	 และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นท่ีเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้ 
และส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาท�าลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม 
มุ่งสู่การท�าการเกษตรปลอดการเผาแก่เกษตรกร จ�านวน ๑๖,๘๙๕ ราย รวมถึงส่งเสริมและด�าเนินการไถกลบตอซัง
ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ จ�านวน ๕๑,๓๖๔.๕๐ ไร่ และผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรสารเร่งที่เป็นจุลินทรีย์ (สูตร พด.) 
จ�านวน ๒,๗๓๒ ตัน
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 ๖.๔	 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้ด�าเนินโครงการ 

ส่งเสรมิและยกระดับโรงงานอตุสาหกรรมสูค่วามยัง่ยนืด้วยระบบการจดัการสิง่แวดล้อมและระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)  

ให้กบัโรงงานอตุสาหกรรม จ�านวน ๑๑ โรงงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมการพฒันาระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน 

(Circular Economy) ตามหลักสากลให้กับโรงงานอุตสาหกรรม จ�านวน ๑๐ โรงงาน

๗.	 การพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ๗.๑	 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.)		

ได้เปิดโอกาสและช่องทางให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในท้องถิน่ 

โดยให้มีบทบาทในการสนับสนุนการด�าเนินงานและบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานและภาคี รวมถึง 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง แจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ปัจจุบันมี ทสม. ทั่วประเทศ 

จ�านวน ๒๕๗,๘๘๙ คน และได้ส่งเสริมให้เครือข่าย ทสม. สมัครเข้าร่วมเป็น ทสม. จิตอาสาพระราชทาน  

จ�านวน ๑๑๖,๕๙๑ คน อีกทั้งมีการสนับสนุนและเผยแพร่การท�างานของเครือข่ายฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

เช่น Facebook เหยี่ยวข่าว ทสม. เครือข่าย ทสม. Line@Arsa4thai และกลุ่ม Line เครือข่ายอาสาฯ ไฟป่า

 ๗.๒	 การจัดท�าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ เช่น  

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โดยเห็นชอบ

รายงาน EIA จ�านวน ๔๐๔ โครงการ ปรับปรุงกฎหมายโดยทบทวนประเภท/ขนาดโครงการ และออกประกาศ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA/Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการเข้าสู ่

รัฐบาลดิจิทัลโดยย้ายระบบ Smart EIA ไปยังระบบคลาวด์กลางภาครัฐ มีการออกค�าแนะน�าแนวทางสาธารณะ 

ด้านระบบ EIA ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

๘.	 การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ	

	 ๘.๑	 การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะทะเล	 ขยะมูลฝอย	
และของเสียอันตราย	
	 	 ๘.๑.๑	 จัดการขยะพลาสติก โดยด�าเนินการ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น
   (๑)	 ร ณ ร ง ค ์ ง ด ใ ห ้ ถุ ง พ ล า ส ติ ก	
จากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	 เช่น	 ห้างสรรพสินค้า  
ซู เปอร ์มาร ์ เก็ตและร ้านสะดวกซื้อ ซึ่ งสามารถลดการใช  ้
ถุงพลาสติกหูห้ิวรวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๔๙.๖ ล้านใบ หรือคิดเป็น 
๘๑,๕๓๑,๘๑๘.๒ กิโลกรัม 

ลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

๑๔,๓๔๙.๖ ล้านใบ
คิดเป็น ๘๑.๕ ล้านกิโลกรัม
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๒)	 ลดปริมาณการน�าเข้าเศษพลาสติก โดยในปี ๒๕๖๔ รัฐบาลได้ก�าหนดการน�าเข้า 
เศษพลาสติกในปริมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านตันต่อปี หรือร้อยละ ๕๐ ของก�าลังการผลิตทั้งหมดของโรงงาน ปี ๒๕๖๓  
ร่วมกับการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศในปริมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตันต่อปี ซึ่งสามารถลดปริมาณการน�าเข้า 
เศษพลาสติกได้ ร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๙ จะด�าเนินการห้ามน�าเข้าเศษพลาสติก 
เข้ามาในประเทศ ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG (Bio-Circular-Green Economy) รวมท้ังเสริมสร้างจิตส�านึกการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อให้ได้วัตถุดิบ 
ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีระบบรับรองกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติดภายในประเทศ 

   (๓)	 ส่งเสริมการเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว	 (Single-Use	Plastics) โดยการพัฒนา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกเพื่อก�าหนดกฎระเบียบในการเลิกใช ้

พลาสตกิแบบครัง้เดยีว จัดให้มมีาตรการจดัการขยะพลาสตกิจาก food delivery และ ๑๓ หน่วยงาน ได้ร่วมลงนาม 

บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ Platform ที่ให้บริการส่งอาหาร  

เช่น Grab Food และ Line Man รวมทั้งส่งเสริมการส่งคืนพลาสติก

แบบใช้ครั้งเดียวในจุดรับคืนของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย  

และภาคีเครอืข่ายภาคเอกชน จ�านวน ๔๔๖ จุด โดยกล่องและลงักระดาษ 

ที่ใช้แล้วสามารถน�ามาผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษ และได้ส่งมอบ 

เตียงสนามกระดาษแล้วกว่า ๓,๘๙๒ เตียง อีกทั้งขวดพลาสติกชนิด 

Polyethylene Terephthalate (PET) ท่ีใช้แล้วสามารถน�ามาผลิต

เป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

และได ้ ส่งมอบชุด PPE สนับสนุนการด�าเนินงานของบุคลากร 

ทางการแพทยท์ี่ด�าเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

  ๘.๑.๒	 จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ์ที่ เกิดขึ้นภายในประเทศและท่ีน�าเข ้าจากต่างประเทศ  

ได้ด�าเนินการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

ปรับปรงุกฎหมายเกีย่วกบัการจัดการขยะอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีน�าเข้าอย่างผดิกฎหมาย โดยออกประกาศกระทรวงพาณชิย์ 

เรื่อง ก�าหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓  

จ�านวน ๔๒๘ รายการ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

  ๘.๑.๓	 บรหิารจัดการขยะทะเล	โดยส�ารวจ ประเมนิ 

วิเคราะห์ และจัดท�าระบบฐานข้อมูลขยะทะเลและจัดเก็บขยะ 

ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ 

ที่ส�าคัญ (ระบบนิเวศชายหาด นิเวศปะการัง และนิเวศป่าชายเลน) 

แบบมีส่วนร่วม จัดท�ามาตรการลดปริมาณขยะในพื้นท่ีเป้าหมาย

ตามหลักวิชาการจัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บขยะโดยใช้ทุ ่นกักขยะ (Boom)  

ทุ่นกักขยะลอยน�้า (little trap) และเรือเก็บขยะ (Garbage Boat)

โดยต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดเก็บขยะ 

ได้รวมทั้งสิ้น ๓๔๖,๙๔๒ กิโลกรัม (๓๔๗ ตัน) 

จัดเก็บ
ขยะทะเล

๓๔๖,๙๔๒ กิโลกรัม
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	 	 ๘.๑.๔	 ด�าเนินโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 “จังหวัดสะอาด”	 ระดับจังหวัด

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓ โดยแบ่งเกณฑ์การให้รางวลัเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ ซึง่ระดบักลุม่จงัหวดัขนาดใหญ่ 

รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ จังหวดัอุดรธานี รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่๑ ได้แก่ จงัหวัดลพบุร ีรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่๒ 

ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดเลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดยโสธร ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ จังหวัดล�าพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ได้แก ่ 

จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีการจัดสรรเงินรางวัลให้ผู้ชนะเลิศ จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

จ�านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว 

สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs: Reduce 

Reuse Recycle หรือ ๓ช : ใช้น้อยลง ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงสามารถน�าขยะมูลฝอยไปเพิ่มมูลค่า 

และใช้ให้เกิดประโยชน์

 ๘.๒	 การแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ได้ด�าเนินโครงการ ดังนี้

  ๘.๒.๑	 เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการกากอตุสาหกรรมผ่านการใช้หลกั	3Rs	และหลกัการ	KAIZEN	

โดยให้ความรู้ ประเมิน วิเคราะห์ความสูญเสีย จัดท�าแผนลดการสูญเสีย และจัดการของเสียโดยใช้วิธีการ KAIZEN 

ให้ค�าแนะน�าแก้ไขพัฒนากิจกรรม ตามหลัก 3Rs และ KAIZEN Zero /Waste to Landfill วิเคราะห์จุดเกิดของเสีย 

และเตรียมความพร้อมส�าหรบัการเข้าตรวจประเมินการจัดการของเสยีภายในโรงงานให้กบัโรงงานทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน ๔๐ โรงงาน

  ๘.๒.๒	 พัฒนาและยกระดบัผู้ประกอบการจดัการของเสียภาคอตุสาหกรรม โรงงานกากอตุสาหกรรม

ได้รับการตรวจประเมินและยกระดับให้มีมาตรฐานการจัดการของเสีย จ�านวน ๓๔ โรงงาน และได้รับการยกระดับ

เข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติ (AI) อย่างน้อย ๕ โรงงาน 
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นโยบายข้อ ๑๑

การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ 

และการบูรณาการการทำางานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่ง 

ของประชาชนได้อยา่งแทจ้ริง กฎหมายจะต้องได้รบัการปรบัปรงุใหม้คีวามทนัสมยั เปน็ธรรม และเกดิประโยชน ์

ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้กำาหนดนโยบายการดำาเนินการ ดังนี้

๑๑.๑	 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	 โดยพัฒนาให้ภาครัฐ 

มขีนาดทีเ่หมาะสม มกีารจัดรปูแบบองค์กรใหม่ท่ีมคีวามยดืหยุน่คลอ่งตวั และเหมาะสมกับบรบิทของประเทศ  

รวมท้ังจัดอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเช่ือมโยง 

สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การนำาไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทำางาน 

ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

และส่วนท้องถิ่น

๑๑.๒	 ปรบัเปลีย่นกระบวนการอนมุตั	ิอนญุาตของทางราชการทีม่คีวามสำาคญัตอ่การประกอบธรุกจิ	

และดำาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล	และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ 

กระบวนการ พรอ้มทัง้พัฒนาโปรแกรมออนไลนเ์พือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารของภาครัฐไดอ้ยา่งทันที 

และทุกเวลา 

๑๑.๓	 พฒันาระบบขอ้มลูขนาดใหญใ่นการบรหิารราชการแผน่ดนิท่ีมรีะบบการวเิคราะห ์และแบ่งปัน

ขอ้มลูอยา่งมปีระสิทธิภาพและเชือ่ถอืได้ เพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชนข้์อมลูขนาดใหญใ่นระบบบรกิารประชาชน 

ที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 

๑๑.๔	 เปดิเผยขอ้มลูภาครฐัสูส่าธารณะ โดยหนว่ยงานของรฐัในทกุระดับตอ้งเปดิเผยและเชือ่มโยง 

ข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน  

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ 

ที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำางานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

อย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง 

และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

อย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑๑.๕	 สง่เสรมิระบบธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการภาครฐั โดยสรา้งความเช่ือมัน่ ศรทัธา และสง่เสริม 

ใหเ้กดิการพัฒนาขา้ราชการ บคุลากร และเจ้าหน้าท่ีของรฐัอยา่งจรงิจงั โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่นกระบวนการ

ทางความคิดใหค้ำานึงถงึผลประโยชนข์องชาตแิละเน้นประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง พรอ้มกบัยดึมัน่ในหลักจรยิธรรม 

และธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำาเนินการปรับปรุง 

สวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญกำาลังใจและความผูกพันในการทำางาน 

๑๑.๖	 พฒันากลไกให้ประชาชนมส่ีวนรว่มในการพฒันาบรกิารสาธารณะและการตรวจสอบภาครฐั		

โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคและลดข้อจำากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม  

องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาท 

ในการพฒันาบรกิารสาธารณะในพืน้ทีเ่พิม่มากข้ึน รวมทัง้มสีว่นในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของหนว่ยงาน 

และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน

๑๑.๗	 ปรับปรุงระเบียบ	กฎหมาย	เพื่อเอื้อต่อการทำาธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำาวัน	

 ๑๑.๗.๑	 ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ	 การอำานวยความสะดวก	 ต้นทุน	

ค่าใช้จ่าย	กฎหมาย	กฎ	และระเบียบต่าง	ๆ 	ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ

ตั้งแต่จัดต้ังธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมท้ังกำากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม 

และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตาม 

ปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

และตรวจสอบได้ 

 ๑๑.๗.๒	 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ	 ผลิตภัณฑ์	 	

หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การกำากับดูแลของหน่วยงาน เพื่อนำาไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถ

สร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป

 ๑๑.๗.๓	 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม โดยกำากับดูแลให้เกิด 

ความเป็นธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด

อย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน
๑๑.๘	 กระจายอำานาจ	ความรบัผดิชอบ	และเพิม่บทบาทการปกครองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	

และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่าย 
งบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถ่ินและภาคี อ่ืน ๆ  
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชน เพื่อนำาไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 
และสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
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๑.	 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

	 ๑.๑	 การปรับปรุงบทบาท	 ภารกิจ	 หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน		

เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถ 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และทันการณ์ยิ่งขึ้น 

โดยศึกษาข้อมูลแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เก่ียวกับการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐของต่างประเทศ

และสำารวจความสำาเร็จและความก้าวหน้าในการถ่ายโอนงานของส่วนราชการ รวมทั้งได้ประชุมหารือร่วมกับ 

ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขบัเคลือ่นการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน จำานวน ๘ งาน เช่น ๑) งานตรวจสถานประกอบการ 

ให้ปฏบิตัติามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัการพลงังานในอาคารควบคมุ ๒) งานรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

ด้านการท่องเทีย่วและบรกิาร ๓) งานรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานภาคอตุสาหกรรม และ ๔) งานรบัรองมาตรฐานสนิค้า 

รวมถึงจัดทำาข้อเสนอแนวทางการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนดำาเนินการต่อไป 

	 ๑.๒	 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	 รัฐบาลได้ขับเคลื่อน 

การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำางานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการนำา

ระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนางาน (Digital Government) การพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ (Public Innovation) 

และการขับเคลื่อนราชการระบบเปิด (Open Government) โดยมีจังหวัดท่ีเข้าร่วมดำาเนินการรวม ๓๔ จังหวัด 

เป็นการเสนอประเด็นนโยบายสำาคัญ (Agenda) ในการขับเคลื่อน รวมถึงรูปแบบและกลไกการพัฒนาจังหวัด  

เช่น การพัฒนาการเกษตร การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM
2.5

) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

และการจดัการสิง่แวดล้อม แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ท่ีมคีวามรนุแรง 

และกระจายไปทัว่ประเทศ จงึมกีารปรบัแนวทางการขบัเคลือ่นโดยให้ทกุจงัหวดันำาการบรหิารจดัการในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ มาดำาเนินการถอดบทเรียน ท้ังนี ้ม ี๑๙ จังหวดั จาก ๓๔ จงัหวัด ท่ีมคีวามพร้อมขับเคลือ่น 

ประเด็นนโยบายสำาคัญต่อเนื่องไปได้ 



259รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๑.๓	 การดำาเนนิการด้านการบรหิารงานบคุคลเพือ่รองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)	ดังนี้ 

  ๑.๓.๑ กำาหนดแนวทางการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้	(Work	From	Home)	และการเหลือ่มเวลา

ในการทำางานในสถานทีต่ัง้	ได้มกีารจดัทำาหลกัเกณฑ์และแนวทางสำาหรบัให้ข้าราชการพลเรอืนสามญัปฏบัิตริาชการ

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ซึง่ครอบคลุมถงึการมอบหมายให้ข้าราชการปฏบิตัริาชการในและนอกสถานท่ีตัง้ 

กรณีข ้าราชการในสังกัดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด-๑๙ และกรณีข ้าราชการที่ ติดเชื้อโควิด-๑๙  

เพือ่ให้การปฏิบตัริาชการมีความยดืหยุน่และรองรบักบัสถานการณ์ดงักล่าว โดยคำานงึถงึสขุภาพ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

ในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนเป็นสำาคัญ 

  ๑.๓.๒ กำาหนดมาตรการสำาหรับนักเรียนทุนรัฐบาลในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ		

สำาหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู ่ ในความดูแลของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ  

ซึ่งครอบคลุมถึง ๑) รูปแบบการเรียนการสอนและความจำาเป็นทางการศึกษา ๒) สถานการณ์ทางสาธารณสุข 

ของประเทศที่ไปศึกษา ๓) ความปลอดภัยด้านการดำารงชีวิตในท้องถ่ินท่ีศึกษา ๔) มาตรการและความรับผิดชอบ

ของสถานศึกษาในการดูแลนักเรียนต่างชาติ และ ๕) ความเห็นของหน่วยงานเจ้าของทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

	 ๑.๔	 การศกึษาระบบการจ้างงานรปูแบบใหม่	เพือ่รองรบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงให้มคีวามยดืหยุน่ ทนัต่อเหตกุารณ์ 

สอดคล้องกับความคุ้มค่าต่อผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส่วนราชการ และดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู ่ระบบราชการ  

โดยการเพ่ิมโอกาสการจ้างงานด้วยระบบพนักงานราชการ มีสาระสำาคัญ ดังนี้ ๑) เป็นการจ้างงานในระยะส้ัน  

ไม่ใช่งานประจำา บรรจุคนให้เร็วที่สุด ๒) ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี เน้นการกระจายลงสู่พื้นที่ และ ๓) กำาหนดรูปแบบ 

การบริหารการจ้างเป็นการเฉพาะ และได้จัดทำาข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำาลังและกลไก 

การบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำาลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

จำานวน ๑๐,๐๐๐ อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยได้อนุมัติ

การจัดสรรกรอบอัตรากำาลังพนักงานราชการเฉพาะกิจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๒๘ ส่วนราชการ ครอบคลุมถึง

หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด และหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

ที่เป็นหน่วยปฏิบัติ โดยการจ้างงานดังกล่าวจะมีระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน ๑ ปี ซึ่งมีลักษณะงานที่หลากหลาย 

ตามความจำาเป็นของส่วนราชการ 

 ๑.๕ การจัดสรรทุนรัฐบาล	 โดยได้พัฒนาทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ภายใต้โครงการ “โรงซ่อม	 เสริม		

และสร้างรัฐบาลดิจิทัล”	หรือ Digital Garage เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ส่วนราชการมีบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดิจิทัล 

และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม จำานวน ๒๐ ทุน โดยมีกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสำาหรับผู้รับทุนรัฐบาล

ในสาขาวชิาทีข่าดแคลนโดยใช้กรอบอตัรากำาลงัหมนุเวยีน เพือ่บรรจ ุ

และแต่งตัง้ผูไ้ด้รบัทุนเป็นข้าราชการทุนรัฐบาลในสาขาวชิาทีข่าดแคลน 

ซึง่จะเป็นการใช้ตำาแหน่งกลาง จำานวน ๒๐ ตำาแหน่ง ของสำานกังาน 

คณะกรรมการข ้าราชการพลเรือนและจะได ้รับมอบหมาย 

ให้ไปช่วยราชการในส่วนราชการที่ทำา Digital Transformation 

มีพี่เลี้ยงเป็นโค้ชมืออาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ และเมื่อครบ ๒ ปี 

สามารถโอนไปส่วนราชการทีส่นใจได้ โดยผลงานระหว่างการเข้าร่วม 

โครงการสามารถนำาไปใช้เกือ้กลูสำาหรบัการแต่งตัง้ได้และมเีส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ	ขณะนี้มีผู้ยืนยันรับทุน จำานวน ๙ คน 

พัฒนาทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่
ภายใต้โครงการ 

“โรงซ่อม เสริม และสร้าง
รัฐบาลดิจิทัล” 

ให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัล
และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม 
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๒.	 การปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ	 อนุญาตของทางราชการที่มีความสำาคัญ	

ต่อการประกอบธุรกิจและดำาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 

	 ๒.๑	 การพัฒนากระบวนการออกหนังสือรับรอง	ใบอนุญาต	และเอกสารแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส	์

เพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู ้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลบริการภาครัฐและทำาธุรกรรม 

ผ่าน bizportal.go.th แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยยื่นที่เดียว แบบฟอร์มเดียว เอกสารชุดเดียว และติดตามได ้

ทุกใบอนุญาต 

	 ๒.๒	 พัฒนากระบวนการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระการกรอกเอกสาร โดยใช้ระบบ e-Form  

ที่เชื่อมโยงข้อมูลที่จำาเป็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และสามารถรับใบอนุญาต/เอกสารต่าง ๆ  

ในรูปแบบ e-Document ที่รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานในระดับสากล 

	 ๒.๓	 การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Service)	มีระบบการให้บริการ  

e-Service ทีพั่ฒนาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำานวน ๓๙ งานบรกิาร เช่น ระบบให้บรกิารจองควิยืน่คำาขอ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-Qlands) (กรมที่ดิน) การชำาระภาษีรถยนต์ออนไลน ์

กรณีรถยนต์ที่มีอายุเกิน ๗ ปี (กรมการขนส่งทางบก) ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง 

เข้าประเทศไทยทางอากาศสำาหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เพือ่รองรบัการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ 

(กระทรวงการต่างประเทศ) นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการยกระดับ

งานบริการภาครัฐให้เป็น e-Service ในลักษณะ Agenda ที่ต้องม ี

การบรูณาการการทำางานร่วมกนัหลายหน่วยงาน จำานวน ๑๒ งานบริการ 

เช่น ระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือในการรับสวัสดิการ 

ของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ระบบการอำานวยความสะดวก 

ให้แก่ผู้เดนิทาง (Ease of Traveling) ระบบการขึน้ทะเบียนเกษตรกร 

และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร 

๓.	 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน

 ๓.๑	 การดำาเนนิโครงการจดัทำาบญัชข้ีอมลูภาครฐั	(Government	Data	Catalog:	GD	Catalog)	โดยได้จดัทำา 

รายการข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึง 

ตามกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐหรือกรอบโครงสร้างรัฐบาลดิจิทัล ในการรวบรวมบัญชีข้อมูล 

และคำาอธิบายชุดข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐท้ังหมด และพัฒนากลไกการสืบค้นเพื่อให้บริการการสืบค้น 

ผ่านระบบสารสนเทศในลักษณะนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลืองบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

สำาหรบัให้บคุลากรภาครฐัค้นหาแหล่งข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบการวเิคราะห์หรอืให้บรกิารได้อย่างสะดวก รองรบัความต้องการ 

ใช้ประโยชน์ข ้อมูลภาครัฐที่ เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และตอบสนองผู ้ใช ้ข ้อมูลที่มีอยู ่หลากหลายอีกด้วย  

ทัง้น้ี ได้มีการสนับสนนุหน่วยงานนำาร่อง จำานวน ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จงัหวดั (จงัหวดัชลบุร ีระยอง และฉะเชิงเทรา) 

มีระบบการให้บริการประชาชน
แบบ e-Service 

จ�านวน ๓๙ งานบริการ 
เช่น จองคิวยื่นค�าขอรังวัดที่ดิน 

ช�าระภาษีรถยนต์ออนไลน์
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ในการจัดทำาบัญชีข้อมูลหน่วยงานและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานนำาร่องทุกหน่วยงาน 

ได้ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและนำาบัญชีข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานแล้ว จำานวน ๙๔๓ ชุดข้อมูล 

และได้เริ่มทำาการลงทะเบียนเข้าสู ่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแล้ว โดยมีหน่วยงานแจ้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

เข้าใช้งานระบบลงทะเบยีน จำานวน ๑๗ หน่วยงาน และดำาเนนิการเข้าสูร่ะบบแล้ว จำานวน ๑๐ หน่วยงาน นอกจากนี้  

ได้จัดทำาแนวทางการจัดทำาบัญชีข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ รวมถึงแนวปฏิบัติ 

การบริหารจัดการข้อมูลและการประเมินคุณภาพข้อมูล อีกทั้ง ได้สนับสนุนหน่วยงานท่ีเลือกการจัดทำาบัญชีข้อมูล 

หน่วยงานเป็นตวัชีว้ดัการประเมนิส่วนราชการประจำาปี ๒๕๖๔ จำานวน ๘๔ หน่วยงาน (ส่วนราชการ จำานวน ๕๑ หน่วยงาน 

และองค์การมหาชน จำานวน ๓๓ หน่วยงาน)

	 ๓.๒	 การดำาเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	 โดยพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ  

(Government Data Center and Cloud Service: GDCC) เพือ่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานในการบรกิารประชาชนด้านต่าง ๆ  แล้ว 

จำานวน ๒๙๓ กรม ๖๕๒ หน่วยงาน ๒,๑๐๔ ระบบงาน และจดัฝึกอบรมบคุลากรภาครฐัให้มีความรูด้้าน Cloud Computing

ใน ๓ หลกัสตูร จำานวน ๒,๐๖๕ คน ประกอบด้วย ๑) ระดับพืน้ฐาน 

จำ านวน ๑,๐๙๖ คน ๒)  ระดับสูง  จำ านวน ๔๐๑ คน  

และ ๓) ระดับผู้เชี่ยวชาญ จำานวน ๕๖๘ คน โดยมีตัวอย่าง 

ระบบงานของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์

กลางภาครัฐ เช่น ระบบ National Digital Health Platform	

แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ 

Smart Bus Terminal	 แอปพลิเคชัน “ThailandPlus”		

สำาหรับนักท่องเที่ยว และระบบบริหารงานของผู ้บังคับบัญชา 

และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ POLICE 4.0	

พัฒนาระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐ
ในการให้บริการประชาชน 

๒,๑๐๔ ระบบงาน
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	 ๓.๓	 การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ	 โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์

และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) ที่เป็นผู้ให้คำาปรึกษาและร่วมพัฒนา

ระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ไปประกอบการตัดสินใจและการดำาเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การใช้ประโยชน์ข้อมูลและแนวทางในการดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data จำานวนไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ราย 

	 ๓.๔	 การพฒันาแพลตฟอร์มการให้บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วอจัฉรยิะ ในรปูแบบ API ช่วยให้ภาคเอกชน 

สามารถเชือ่มต่อข้อมลูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิธุรกจิ พฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมูลสขุภาพเพือ่การสาธารณสขุ 

(Health Information Exchange: HIE) เพ่ือให้แพทย์สามารถเข้าถึงประวัติการรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับ 

การรักษาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยร่วมกับโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน  

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย และแพทยสภา โดยคาดว่าจะมีโรงพยาบาล 

เข้าร่วมโครงการในระยะแรกจำานวน ๑๐๐ แห่ง 

	 ๓.๕	 การดำาเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 

	 	 ๓.๕.๑	 ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญสำาหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลักดัน 

และสนับสนุนให้รัฐเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย

และน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเช่ือมั่น 

ต ่อระบบการให ้บริการของรัฐ โดยส ่งเสริมการใช ้ เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู ้ประกอบการและประชาชนได้รับบริการ

ที่สะดวก รวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยการพัฒนาแบบจำาลอง

มาตรฐานและแบบจำาลองข้อมูล (Data Model) เพื่อแลกเปลี่ยน 

ข ้อมูลระหว ่างหน่วยงาน สนับสนุนศูนย ์แลกเปลี่ยนข ้อมูล 

กลางภาครัฐ จัดทำามาตรฐานที่ เกี่ยวข ้องกับการใช ้เอกสาร

อเิลก็ทรอนกิส์ Digital ID และ e-Signature รวมถงึสร้างความพร้อม 

ความตระหนักแก่บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนบูรณาการกระบวนการ 

เพื่อลดความซำ้าซ้อนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสำาคัญ 

และจำาเป็นสำาหรับการทำาธุรกรรมทางดิจิทัล

	 	 ๓.๕.๒ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน	์

ของหน่วยงานภาครฐัเพ่ือเพิม่ความเชือ่มัน่ในการให้บรกิาร โดยจดัตัง้ศนูย์ประสานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) เพื่อรับแจ้งเหตุและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบสนอง 

และจัดการต่อเหตกุารณ์ด้านความมัน่คงปลอดภยัคอมพวิเตอร์ รวมถงึให้การสนบัสนนุข้อมลูต่าง ๆ  ทีจ่ำาเป็นต่อหน่วยงาน 

เพื่อดำาเนินการแก้ไขเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง โดยวิเคราะห์  

เฝ้าระวงั และตรวจจับภยัคุกคามทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงาน 

ภาครฐัและหน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐานสำาคัญทางสารสนเทศ 

(Critical Information Infrastructure: CII) ตลอด ๒๔ ชัว่โมงทกุวนั 

ครอบคลุมทั้งสิ้น ๒๕๐ หน่วยงาน และสามารถดำาเนินการ 

วิเคราะห์สถิติร้อยละของการแจ้งเตือนและดำาเนินการ 

เพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง 
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กับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง กว่า ๑,๕๐๐ เว็บไซต์ รวมถึงป้องกันการโจมตี

เว็บไซต์สำาคัญผ่านการตรวจสอบช่องโหว่ ๔๐๓ ระบบสำาคัญ และให้บริการคุ้มครองเว็บไซต์เพื่อป้องกันการโจมตี  

DDoS Government Website Protection (GWP) ซึง่สามารถสกัดกัน้ได้ทัง้หมด ๕๖.๐๑ จกิะไบต์ จากการดำาเนนิงาน 

มาอย่างต่อเนือ่งทำาให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมทีม่คีวามปลอดภยั (Secure Environment) และมคีวามน่าเชือ่ถอื 

เพือ่ให้ประชาชนและภาคธรุกิจมคีวามเชือ่ม่ัน (Trust) ต่อระบบการให้บรกิารของรฐัและการทำาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ 

ในภาพรวมของประเทศ ซ่ึงสะท้อนได้จากผลการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านกลไกการแจ้งช่องทาง 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๓ ๑๒๑๒ และอเีมล report@thaicert.or.th รวม ๒,๒๕๐ กรณ ีในปี ๒๕๖๓ และ ๑,๒๐๖ กรณี 

ในปี ๒๕๖๔ (มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๔) และผ่านกลไกการแจ้งเหตุในลักษณะระบบอัตโนมัติ (Automatic feed) 

และข้อมูลภายใต้การเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์กว่า ๑๘ ล้านรายการ อันเป็นการเตรียมความพร้อม 

และการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของชาติท่ีสามารถตอบสนองและจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร ์

ให้กับโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญทางสารสนเทศ (CII) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.	 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ

	 ๔.๑	 การส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ	 (Open	Government	 Partnership:	 OGP)	

โดยเปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น 

ผ่าน www.opengovernment.go.th และ Facebook: Opengovthailand เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละเปิดให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานภาครัฐ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผลการดำาเนินการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม MY BETTER COUNTRY 

HACKATHON การส่งเสริมการมีส ่วนร่วมในชุมชน ผลงานต้นแบบการมีส ่วนร่วมท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐ  

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนข่าวสารท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม รวมถึงยกระดับการสร้าง 

ระบบนิเวศภาครฐัระบบเปิดและการมีส่วนร่วม (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem) 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะดำาเนินการในประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM
2.5

)



นโยบายข้อ ๑๑
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน264

 ๔.๒	 การดำาเนินโครงการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ  

รัฐบาลได้ดำาเนินการขับเคลื่อนการให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์  

www.data.go.th โดยปัจจุบนัมีชดุข้อมลูเปิดภาครัฐ จำานวน ๓,๔๑๔ ชุด นอกจากนี ้ได้มกีารขับเคลือ่นให้เกิดข้อมลูเปิด 

บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven-Dataset) ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย

ผลสอบ O-NET ด้านเศรษฐกิจ	ได้แก่ ข้อมูลโรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำานวนผู้เข้ารับบริการ

จากกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม มลูค่าอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ การผลติและซือ้พลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

ด้านการเกษตร ได้แก่ การบริหารจัดการนำ้า ด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ ข้อมูลผู้เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนน ปริมาณการใช้เน็ตประชารัฐ พฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อติดตามข่าวแต่ละช่วงวัย

	 ๔.๓	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้ประชาชนทราบได้

โดยไม่ต้องร้องขอและข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนร้องขอตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือที่เรียกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ ได้มีการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

จำานวน ๖๘๐ เรื่อง แล้วเสร็จ จำานวน ๕๔๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และเรื่องอุทธรณ์ จำานวน ๔๙๑ เรื่อง  

แล้วเสร็จ จำานวน ๓๗๑ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗๖ นอกจากนี้  

ได้ดำาเนนิโครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิน่ 

โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด ไม่น้อยกว่า  

๖๐๐ หน่วยงาน ซึง่กำาหนดจดัสัมมนาเชงิปฏบิตักิารจดัต้ังศนูย์ข้อมลูฯ 

ในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออก จำานวน ๒๓๗ หน่วยงาน จากกลุม่เป้าหมาย 

๑,๐๐๐ หน่วยงาน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙ จึงปรับรูปแบบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เป็นการจัดสัมมนาฯ ทางระบบออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 

ในส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำาหนดไว	้

๕.	 การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

	 ๕.๑ การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาองค์กรด้านต่าง	 ๆ	 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ		

รัฐบาลได้ดำาเนินการขับเคลื่อนผ่านกลไกการมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA)  

ซ่ึงเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำาเร็จมีความเป็นเลิศ  

โดยในปี ๒๕๖๓ มีผลงานสมัครขอรับรางวัล รวม ๑,๔๑๖ ผลงาน หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม  

ได้แก่ กรมสรรพากร ซึ่งได้รับรางวัลระดับดีเด่น ๓ ประเภทรางวัลในปีเดียวกัน ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ  

จากผลงาน “น้องอารี” ผูช่้วยอจัฉริยะเร่ืองภาษสีรรพากร รางวลัการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม ทีแ่สดงให้เหน็ถงึ 

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

พิจารณา
เรื่องร้องเรียน

แล้วเสร็จ ๕๔๓ เรื่อง
คิดเป็น ๘๐% 

และเรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จ
๓๗๑ เรื่อง คิดเป็น ๗๖% 



265รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

และรางวัลคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ด้านความเป็นผู้นำาองค์กร 

และความรับผิดชอบต่อสังคม สำาหรับในป ีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐสนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐ  

รวมทั้งสิ้น ๑,๖๖๗ ผลงาน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๔ จากปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ รัฐบาลได้เพิ่มประเภทรางวัลบริการภาครัฐใหม่  

๒ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทยกระดับการอำานวยความสะดวก 

ในการให้บริการ (รางวัล ลด ละ เลิก) ซ่ึงจะมอบให้กับ 

หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนายกระดับการให้บริการ

เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัต ิ

การอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒) ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-๑๙ สำาหรับหน่วยงาน 

ที่มีการจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือยกระดับการให้บริการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการควบคุม/

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๒ การส่งเสรมิธรรมาภบิาลของหน่วยงานของรฐัและการเป็นระบบราชการ	๔.๐	เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐั 
มีการยกระดับการทำางานโดยให้มีการเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาหน่วยงาน 
ให้เป็นองค์กรทีม่ขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั สามารถให้บริการทีต่อบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทนัการณ์ 
โดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการดำาเนินงานและคิดค้นนวัตกรรมในการให้บริการเพื่อให้ประชาชน 
ได้รบัการบริการทีดี่ขึน้ รวมทัง้สร้างการรบัรู ้ความเข้าใจ และเตรยีมความพร้อมให้แก่หน่วยงานภาครฐัเกีย่วกบัแนวทาง
การดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
นอกจากน้ี ได้ดำาเนินการตรวจรบัรองหน่วยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยในปี ๒๕๖๓ หน่วยงานภาครฐั 
ร้อยละ ๗๘ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพื้นฐาน และร้อยละ ๒๒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก้าวหน้า 

 ๕.๓	 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล	 ตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework: DGF) รองรับการนำาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการจัดอบรมสร้างองค์ความรู้ไปแล้ว จำานวน ๑,๒๐๗ คน เช่น หลักสูตรการจัดทำา
ธรรมาภิบาลข้อมูล หลักสูตรการจัดทำาคำาอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) การจัดทำาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
ในระดับหน่วยงาน และหลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารกรอบธรรมาภบิาลข้อมลูภาครฐั นอกจากนี ้ได้เตรยีมความพร้อม
ให้แก่หน่วยงานรฐัผ่านการจัดทำาตัวชีว้ดัการพัฒนาระบบบัญชีข้อมลู Data Catalog ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อนำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) 

	 ๕.๔	 การจัดทำาประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน	 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน 
และรกัษาคณุงามความดีทีข้่าราชการต้องยดึถือในการปฏบัิตงิาน โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษาและมผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมทัง้ได้กำาหนดแนวทางการปฏบัิตตินของข้าราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรือนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติท่ีควรกระทำาหรือไม่ควรกระทำาสำาหรับข้าราชการพลเรือน 
เพ่ือให้ข้าราชการมีการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ สำาหรับการจัดทำา 
ประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ อยู่ระหว่างการดำาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำาประมวลจริยธรรม ข้อกำาหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษา
จริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ 

ตั้งแตว่ันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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๖.	 การพฒันากลไกให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนาบรกิารสาธารณะและการตรวจสอบ	

ภาครัฐ 

 ๖.๑	 การพฒันาระบบสบืค้นข้อมลูการใช้จ่าย	

งบประมาณภาครัฐ	 (Thailand	 Government	

Spending) ภายใต้ช่ือ “ภาษีไปไหน” บนเว็บไซต์  

govspending.data.go.th ถอืเป็นบรกิารทีน่ำาเสนอข้อมลู 

ในด้านงบประมาณการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานภาครฐั 

(Open Government Data) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือเปิดเผยและส่งเสริมความโปร่งใส ให้อำานาจ 

ภาคประชาชนในการสำารวจตรวจสอบและการต่อต้าน 

การทจุรติ โดยนำาเทคโนโลยใีหม่เข้ามาเพิม่ประสิทธภิาพ ทีผ่่านมาได้เปิดเผยโครงการจดัซือ้จดัจ้าง/การจัดสรรงบประมาณ

ของภาครัฐตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ แล้วกว่า ๒๑ ล้านโครงการ มูลค่ากว่า ๖,๐๐๐ ล้านล้านบาท 

 ๖.๒ การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในการร่วมออกแบบงานภาครฐัทีต่อบสนองความต้องการ	

และความคาดหวังของประชาชน	ได้ดำาเนนิการจัดกจิกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ตัง้แต่ปี ๒๕๖๒ 

จนถงึปัจจบุนั รวมจำานวน ๑๐ ครัง้ โดยผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมทีัง้เยาวชน วยัทำางานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ตลอดจน

วัยเกษียณอายุ รวมถึงกลุ่มคนพิการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมกันพัฒนาประเทศ 

เข้ามาร่วมออกแบบ นำาเสนอ และร่วมพัฒนาไปกับภาครัฐ ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนข้อเสนอ

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ข้อเสนอ จำานวน ๖๕ ข้อเสนอ  

แบ่งเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต  

และด้านการยกระดับการให้บริการ ที่สามารถนำาไปต่อยอดพัฒนางานของภาครัฐเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

และความคาดหวงัของประชาชนได้อย่างรวดเรว็ ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการขบัเคลือ่นร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จำานวน ๒๖ ข้อเสนอ 

เช่น การยกระดับบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง การพัฒนาระบบตรวจสอบความซำ้าซ้อนของกฎหมาย 

 ๖.๓ การเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมงานบรกิารภาครฐั	รัฐบาลได้ดำาเนินโครงการ 

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ รวมถึงการสร้างและส่งเสริมกระบวนทัศน์การทำางานใหม่ให้แก่บุคลากร 

และองค์กรภาครฐั โดยใช้กระบวนการคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking) มาพฒันานวตักรรมการให้บรกิารเพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน โดยดำาเนนิการต่อเนือ่งตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน 

ได้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐจำานวนทั้งสิ้น ๒๗ งานบริการ ซึ่งมีการขยายผลนำาไปสู่การปฏิบัติจริง  

เช่น การแก้ไขปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล  

การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

สมุนไพร การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน ISO  

ของห้องปฏิบัติการทดสอบ สำาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มุ ่งเน ้นกำาหนดประเด็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมที่ช ่วย 

ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

และเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้สามารถฟื ้นตัว 

ได้อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
งานบริการภาครัฐ 
๒๗ งานบริการ 

และขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง 
เช่น แก้ ไขปัญหาระบบรอคิว
ตรวจโรคในโรงพยาบาล
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 ๖.๔ การขบัเคลือ่นการบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วมโดยยึดประชาชนเป็นศนูย์กลาง	โดยการสร้างระบบนิเวศ 

ภาครฐัระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมคีวามหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem: 

OG & MP) ทดลองนำาร่องใช้แนวทางดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM
2.5

) ในจังหวัดสิงห์บุรี 

และลำาปาง ซึ่งเป็นการดำาเนินการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ โดยกำาหนด 

แนวทางการดำาเนินการในรูปแบบของการทดลอง 

และทดสอบ พฒันา สร้างสรรค์นวตักรรมในรปูแบบใหม่ 

(Sandbox) ก่อนนำาไปขยายผลยังพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งผลที่ได ้

จากการดำาเนินการร่วมกันจะนำาไปสู ่การร่วมพัฒนา

แพลตฟอร์มกลางในการเปิดเผยข้อมูลและเชื่อมโยง 

ฐานข้อมูลของภาครัฐในเรื่องปัญหา PM
2.5

 เพื่อรวบรวม 

ชุดข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐในการเปิดเผย 

ข ้ อมู ลแก่ ประชาชนบนฐานข ้ อมู ลชุ ด เดี ย วกั น 

และบนแพลตฟอร์มกลางเดียวกนั และเพ่ือเป็นเครือ่งมอื 

ในการตัดสินใจของภาครัฐ (Virtual War Room)  

ในการแก้ไขปัญหา PM
2.5 

๗.	 การปรับปรุงระเบียบ	กฎหมาย	เพื่อเอื้อต่อการทำาธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำาวัน	

	 ๗.๑	 การปรบัปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร	การอำานวยความสะดวก	ต้นทนุค่าใช้จ่าย	กฎหมาย	

กฎ	และระเบียบต่าง	ๆ	ของภาครัฐ	ดังนี้

	 	 ๗.๑.๑	 นำาส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 (e-Filing)	 เพื่ออำานวยความสะดวก 

สำาหรับสถานประกอบการ เป็นการลดขั้นตอนการทำางาน ลดปัญหาข้อผิดพลาดของข้อมูล และประหยัดค่าใช้จ่าย 

ของนายจ้างโดยพฒันาระบบงานทะเบยีนผูป้ระกนัตนและงานเงนิสมทบ โดยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัทำาข้อมลู 

งานทะเบียนผู้ประกันตนและการนำาส่งข้อมูลเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล 

และการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อีกท้ังทำาให้สำานักงานประกันสังคมสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลนายจ้างและผู้ประกันตนได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว และยังช่วยให้ผลการจัดอันดับความยากง่าย 

ในการประกอบธรุกจิของธนาคารโลก (Doing Business) ด้านการชำาระภาษอียู่ในอันดับท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี  ได้พฒันาปรบัปรงุ 

ระบบหรือเพิ่มช่องทางให้บริการรับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคาร หน่วยบริการ 

และระบบอิเล็กทรอนกิส์ที่หลากหลาย เพื่ออำานวยความสะดวกและเพิม่ทางเลือกใหก้ับนายจา้ง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน 

  ๗.๑.๒	 แจ้งการประสบอนัตรายเนือ่งจากการทำางาน	

ผ่านระบบ	 e-Compensate	 เพื่ออำานวยความสะดวก 

ให ้นายจ ้าง ลูกจ ้าง และโรงพยาบาล ได ้รับความสะดวก 

ในการติดต่อและส่งเอกสารให้กับสำานักงานประกันสังคม พร้อมทั้ง 

ติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายได ้จากช่องทางอิ เล็กทรอนิกส ์ 

ซึ่งเปิดใช้งานระบบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ระบบ e-Compensate 
อ�านวยความสะดวกนายจ้าง ลูกจ้าง 

และโรงพยาบาล
ในการแจ้งการประสบอันตราย

เนื่องจากการท�างาน
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	 	 ๗.๑.๓	 แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กอายุตำ่ากว่าสิบแปดปี	 (คร.๒)	 และแจ้งสิ้นสุดการจ้าง	 (คร.๔)		

ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Service)	 เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเด็ก

สามารถแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี (คร.๒) และแจ้งสิ้นสุดการจ้าง (คร.๔) ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ 

	 	 ๗.๑.๔	 รับและพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑		

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีการยื่นคำาร้องจำานวน ๑๔,๙๔๘ เรื่อง ลูกจ้างท่ียื่นคำาร้องจำานวน ๓๖,๗๗๔ คน  

ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ จำานวน ๒๕,๗๙๘ คน เป็นเงินจำานวน ๑,๒๐๖,๓๔๙,๐๑๔ บาท 

	 ๗.๒	 การส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครฐัจัดให้มสีนามทดลองแนวคิดทางธรุกจิ	ผลติภณัฑ์	หรอืนวตักรรมใหม่	

ภายใต้การกำากับดูแลของหน่วยงาน	

  ๗.๒.๑	 ดำาเนนิโครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูการประเมนิความน่าเชือ่ถอืของวสิาหกจิขนาดกลาง

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

และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs รวมถึงสถาบันการเงินมีโมเดลการประเมินศักยภาพด้านการตลาด 

และด้านการก้าวสูส่ากล ทีส่ามารถนำาไปปรบัใช้ในการประเมนิขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ จำานวน ๔๐๖ ราย 

โดยดำาเนินการวิเคราะห์ ๒ ด้าน คือ 

   (๑)	 ด้านการตลาด	พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห ์

ความต้องการของลกูค้า และนำาเทคโนโลย ีBig Data หรอื Data Analytics หรอื Google Analytics มาใช้ในการวเิคราะห์ 

การตลาดค่อนข้างน้อย 

   (๒)	 ด้านการก้าวสู ่สากล	 จำาแนกเป็น ๓ กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ ่มท่ีก้าวสู ่สากลสำาเร็จ  

กลุ่มทีม่คีวามพร้อมทีจ่ะก้าวสูส่ากล และกลุม่ทีม่คีวามต้องการยกระดบับางประการ พบว่า ปัญหาในการขยายตลาด

ไปยังต่างประเทศในเรื่องการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้แทนจำาหน่ายในต่างประเทศท่ีน่าเช่ือถือและส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ของสินค้า/บริการ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำาหรับการทำาการตลาดต่างประเทศ 

ที่ชัดเจน 

	 	 ๗.๒.๒	 ดำาเนนิโครงการสนบัสนุนให้ผู้ประกอบการ	SMEs	เข้าถึงการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ	ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 โดยออกกฎกระทรวงกำาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำาหนดให้หน่วยงานของรฐัจัดซ้ือจดัจ้างสนิค้าหรอืบรกิารจากผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีได้ข้ึนบัญชี 

รายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยปัจจุบันดำาเนินการ 

ในส่วนของการพัฒนาระบบ SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งาน 

จากหน่วยงานภาครฐัอืน่ ๆ  ในอนาคต รวมทัง้รองรบัการเปลีย่นแปลง 

ของผู ้ ใช ้บริการระบบที่ จะเพิ่มจำ านวนมากข้ึนในอนาคต  

และกำาหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ  

ได ้แก่ กรมสรรพากรและศูนย ์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส ์ 

และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer 

Technology Center: NECTEC) รวมทัง้การสร้างการรบัรูใ้นวงกว้าง 

นอกจากนี้  ได ้ เป ิดให ้ผู ้ประกอบการขึ้นทะเบียน SMEs  

เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบนเว็บไซต์ www.thaismegp.com 

โดยมีผลการข้ึนทะเบียน SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

จำานวน ๕๓,๑๘๕ ราย 

SMEs ขึ้นทะเบียน
เพื่อเข้าถึง

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
๕๓,๑๘๕ ราย



269รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๗.๓	 การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม รัฐบาลได้กำากับดูแลสินค้าและบริการ 

ให้มีราคาจำาหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน รวมถึงให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม อีกท้ังให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอ 

กับความต้องการในประเทศ ดังนี้ 

  ๗.๓.๑	 กำาหนดสนิค้าและบรกิารควบคมุ จำานวน ๕๕ รายการ (สนิค้า ๕๐ รายการ บรกิาร ๕ รายการ) 

สินค้าและบริการที่ติดตามดูแล จำานวน ๒๒๙ รายการ (สินค้า ๒๐๖ รายการ บริการ ๒๓ รายการ) โดยมีการติดตาม 

ตรวจสอบราคา และสถานการณ์ของสินค้าอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ 

  ๗.๓.๒	 กำ า กับดู แลสินค ้ าจากสถานการณ	์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 เช่น หน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์

ที่มีแอลกอฮอล์เป ็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำาหรับมือ  

และกำาหนดมาตรการกำากับดูแลสินค้า เช่น กำาหนดราคาจำาหน่าย 

การให้แจ้งข้อมูลต้นทุน ราคาซื้อ ราคาจำาหน่าย ปริมาณการผลิต/

นำาเข้า/ส่งออก/จำาหน่าย การแสดงราคาจำาหน่ายปลกี การปันส่วน

หรือจำาหน่าย และการควบคุมการส่งออก 

  ๗.๓.๓	 กำากับดแูลการชัง่ตวงวดัและสนิค้าหบีห่อ 

โดยตรวจสอบเครือ่งชัง่ตวงวดั มาตรวดันำา้มนัเชือ้เพลงิ ก๊าซแอลพจี ีก๊าซเอน็จวี ีและสนิค้าหีบห่อ ให้มคีวามเทีย่งตรง 

ถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๘,๙๘๑ เครื่อง/หีบห่อ พบว่าไม่ถูกต้องจำานวน ๑๕,๗๘๕ เครื่อง/หีบห่อ 

๘.	 การกระจายอำานาจ	ความรบัผดิชอบ	และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ	

	 ๘.๑	 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษา	

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดสรร 

งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการเรียน 

การสอนตั้งแต ่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๕ กจิกรรม ได้แก่ ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ค่าหนงัสอืเรยีน 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม 

พัฒน าคุณภาพผู ้ เรีย น  จำ า น วน  ๑๕๗ ,๓๗๓  คน  

เป็นเงินจำานวน ๕๖๐,๗๔๑,๓๖๓ บาท ทำาให้ประชาชน 

ได้รับการศึกษาและการเรียนรู ้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง	

	 ๘.๒	 การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำา (ร่าง) แผนการกระจายอำานาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำาหนดข้ันตอน 

การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ดำาเนนิการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

จำานวน ๙ ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัตินำ้าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัภาษสีรรพสามติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... นอกจากนี ้ได้ดำาเนนิการเสนอร่างกฎหมาย

เพือ่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๕๐ ได้แก่ ร่างพระราชบญัญตักิระจายหน้าทีแ่ละอำานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
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	 ๘.๓	 การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้ดำาเนินการ 
จัดทำาเกณฑ์ชี้วัดและมาตรฐานขั้นตำ่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาอย่างต่อเนื่อง  
เพือ่ใช้ในการประเมนิมาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศ ซึง่ผลการประเมนิ
ในปี ๒๕๖๓ ได้นำาเสนอคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่พจิารณาประกอบการ
กำาหนดนโยบายการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพฒันาประสทิธิภาพการจดับริการสาธารณะ 
ให้กับประชาชนได้อย่างท่ัวถึงมีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทความต้องการของประชาชน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจดัสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพในการจัดบรกิารสาธารณะ
แต่ละประเภท และในปี ๒๕๖๔ มีจำานวน ๕๒ ตัวชี้วัด

	 ๘.๔	 การตดิตามผลการดำาเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	โดยมกีารตดิตามทัง้ระบบ ได้แก่ การตดิตาม 
แบบออนไลน์ การจัดทำาแบบสอบถาม และการลงพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำาเนินการติดตาม 
การก่อสร้างและบำารงุรกัษาถนน การบำารงุรกัษาแหล่งนำา้ และการประเมนิมาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพ่ือรบัทราบผลการดำาเนนิงาน ปัญหา อปุสรรค รวมถงึข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
นำามาใช้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและพิจารณาทบทวนนโยบายการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จรงิ สำาหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำาเนินการติดตาม 
ผลการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการดำาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-๑๙ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านอาชีพ กลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และกลุ่มเปราะบาง

 ๘.๕	 การสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลจูงใจ
สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมท้ังกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน และนำาผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมาเผยแพร ่
เพื่อเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เรียนรู ้และประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินรางวัล จำานวน ๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๗๖ รางวัล 

	 ๘.๖	 การจัดตัง้ศนูย์ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รบัรางวลั 
การบริหารจัดการที่ดี (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำาร่อง) เพื่อทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสำานกังานคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และสนบัสนนุส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ี 
เป ิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการบริหารงาน
และตรวจสอบการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเป็นศูนย์ต้นแบบการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ รวมทั้งการคิดค้น 
นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม โดยได้จัดตั้ง 
ศู นย ์ ส่ ง เสริ มการมี ส่วน ร่วมของประชาชนตามแนวทาง 
การจัดตั้งศูนย์ฯ จำานวน ๖๑ แห่ง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐ จังหวัด ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำานวน ๑๐ แห่ง ๒) เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลตำาบล 
จำานวน ๓๓ แห่ง และ ๓) องค์การบรหิารส่วนตำาบล จำานวน ๑๘ แห่ง 

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

ของประชาชน ๖๑ แห่ง 
ครอบคลุมพื้นที่ 

๔๐ จังหวัด
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การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายข้อ

๑๒
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นโยบายข้อ ๑๒

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

๑๒.๑	 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตาม 

การแก้ไขปัญหาทจุรติและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจติส�านกึของคนในสงัคมให้ยดึมัน่ 

ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 

และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑๒.๒	 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญา 

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

คุม้ครองสิทธมินษุยชน พฒันาประสทิธิภาพระบบการสบืสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ 

ก�าหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจาก 

การแทรกแซงหรอืครอบง�าใด ๆ  พร้อมทัง้บูรณาการหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรมให้ด�าเนนิงาน

สอดประสานกนัอย่างเป็นองคาพยพ เพ่ือให้สามารถจดัการกบัข้อขดัแย้งและกรณพีพิาทได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

โดยเน้นการท�างานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ�านวยความยุติธรรม

ได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเช่ือมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า เกิดความเสมอภาค 

และเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา 

ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ�าเป็น 

และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
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๑.	 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ	

	 โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม	โดยวิเคราะห์ความเส่ียง 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดท�ามาตรการ/แนวทางป้องกัน 

การทจุรติและประพฤตมิชิอบของหน่วยงาน ส่งผลให้ข้อร้องเรยีนข้าราชการและบคุลากรในสงักดักระทรวงยตุธิรรม 

กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ�านวน 

เรื่องร้องเรียน ทั้งสิ้น ๕๓ เรื่อง ในขณะท่ีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจ�านวน 

เร่ืองร้องเรียนทัง้สิน้ ๒๑ เรือ่ง ลดลงร้อยละ ๖๐.๔ รวมถึงผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงหากพิจารณาจากสถิติค่าคะแนนย้อนหลัง  

พบว่า ค่าคะแนนการประเมนิของส�านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรมมีแนวโน้มสงูขึน้ตามล�าดบั ปี ๒๕๖๑ ได้ ๘๔.๔๙ คะแนน

ปี ๒๕๖๒ ได้ ๘๕.๗๒ คะแนน	ปี ๒๕๖๓ ได้ ๘๗.๖๑ คะแนน	และคาดว่าในปี ๒๕๖๔ จะมผีลคะแนนการประเมนิท่ีสูงขึน้	

และจากการร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ได้มีมาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ จัดให้มีระบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ของบคุลากรอย่างต่อเน่ืองผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ให้ผูบ้ริหารหน่วยงานตรวจสอบ ก�ากบัตดิตามพฤตกิรรมการท�างาน

ของบุคลากรอย่างเคร่งครัด	และจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส�านึกเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เห็นประโยชน์

ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

๒.	 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

	 ๒.๑	 แนวทางการศกึษาเปรียบเทยีบกฎหมายต่างประเทศเกีย่วกบัแชร์ลกูโซ่	โดยร่างพระราชบัญญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการกระท�าความผดิในลกัษณะแชร์ลกูโซ่ พ.ศ .... บญัญตัใิห้มกีารจดัตัง้ส�านกังานป้องกนัและปราบปราม 

การกระท�าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ เพื่อท�าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีการกระท�าความผิด 

ในลักษณะแชร์ลกูโซ่และประสานงานหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ การบังคบัใช้กฎหมาย  
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ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อ รวมทั้งก�าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่  

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายส�าหรับการช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน นอกจากนี้  

ได้มีการก�าหนดโทษจ�าคุกและปรับส�าหรับผู้ที่ประกอบกิจการหรือกระท�าการอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วย  

ส่งผลให้ประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อของการกระท�าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 

ทั้งทางด้านกฎหมาย เงินช่วยเหลือ การติดตามความคืบหน้าของคดี และการให้ความรู้เพื่อป้องกันมิให้ประชาชน

ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป

 ๒.๒	 การศึกษาความเหมาะสมในการก�าหนดให	้

พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ศกึษาความเหมาะสมในการก�าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด 

ให้โทษ เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม 

ทุกด้านในการก�าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ  

และมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส�าหรับประเทศไทย 

ทั้งนี้ ส�านักงานกิจการยุติธรรมได้รายงานผลการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการฯ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพตดิ เพือ่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนนิการ 

จัดท�าร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ) 

 ๒.๓	 แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษท่ีมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม	

ได้จัดท�ารายงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ได้แก่ ๑) ผลการศึกษาแนวทางบางประการในการจ�าแนกผู้ต้องขัง 

และการก�ากับติดตามผู้กระท�าผิดคดีร้ายแรง กรณีศึกษาจากต่างประเทศ และ ๒) รายงานข้อเสนอแนวทาง 

ในการติดตามผู้พ้นโทษที่มีลักษณะเป็นภัยต่อสังคม : คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ให้ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัย

ของประชาชน (JSOC) และมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ การยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท�าความผิดซ�้า 

ของผู้กระท�าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …. เพื่อใช้เป็นบทบัญญัติในการป้องกันและเฝ้าระวัง 

การก่ออาชญากรรม สร้างความปลอดภัยให้สังคม เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม  

แก้ไขปัญหา และลดอัตราการกระท�าผิดซ�้า

	 ๒.๔	 การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน	(Justice	Safety	Observation	

Ad	hoc	Center:	JSOC) เพ่ือสร้างความปลอดภัยและสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และขับเคลื่อนนโยบาย 

ในการสร้างความสงบสุขของประเทศ กรมคุมประพฤติได้จัดตั้งศูนย์ JSOC ขึ้น เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการระบบ

การเฝ้าระวังและป้องกันการกระท�าผิดซ�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกของศูนย์ JSOC ด�าเนินการเฝ้าระวัง 

ผู ้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษท่ีได้รับการปล่อยตัว รวมถึงผู ้ที่เตรียมการจะปล่อยตัวในกลุ ่ม ๗ ฐานความผิด  

ได้แก่ ฆ่าหรือข่มขืนเด็ก ฆ่าข่มขืน ฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรโรคจิต สังหารหมู่ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยการฆ่า  

และนกัค้ายาเสพติดรายส�าคัญ ซึง่ต้องเฝ้าระวงัติดตามพฤตกิรรมภายหลงัปล่อยมใิห้กระท�าผดิซ�า้ และสร้างความมัน่ใจ 

ให้กับสังคม โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับการยกร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติป้องกันการกระท�าความผิด 

ของผูก้ระท�าผิดความผดิอกุฉกรรจ์ทีใ่ช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ซ่ึงจะมกีารเปิดรับฟังความคดิเห็นและจดัท�าประชาพจิารณ์ 

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

	 ๒.๕	 โครงการการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว	(Electronic	Monitoring:	EM)	มาใช้เพื่อเป็น

มาตรการทางเลือกแทนการจ�าคุก	ได้น�าอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจ�าคุกกับกลุ่มเป้าหมาย 

จ�านวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ผู ้ถูกคุมความประพฤติ ผู ้ที่ได้รับการพักการลงโทษ ผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษจ�าคุก  

และผูเ้ข้ารบัการตรวจพสิจูน์ พร้อมทัง้เปิดศนูย์ควบคุมอเิลก็ทรอนกิส์

ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center: EMCC) 

เพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์ ระบบ และการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

การคมุความประพฤต ิโดยเริม่ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนกนัยายน ๒๕๖๓ 

ปัจจบุนัมกีารตดิอปุกรณ์ EM กบักลุม่เป้าหมายแล้วกว่า ๖๒,๙๕๖ ราย 

(ข ้อมูล ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ท้ังนี้  ผู ้กระท�าผิด 

ที่ติดอุปกรณ์ EM สามารถใช ้ชีวิตในสังคม ประกอบอาชีพ 

เลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ 

ประเทศได้ภายใต้การสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่ากลุ่มบุคคล 

เหล่านี้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและอยู่ในการติดตาม ควบคุมด้วย

อุปกรณ์ EM ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้กระท�าผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

เนื่องจากสามารถตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ผ่านกระบวนการควบคุมและสอดส่อง 

ของพนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน

 ๒.๖	 ศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	

(Data	Exchange	Center:	DXC)	เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูล 

ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนับสนุน 

ให้เจ้าหน้าทีท่�างานได้สะดวกยิง่ข้ึน ประหยดัเวลา และลดขัน้ตอน 

ในการบริการประชาชน สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลาง 

การให้บรกิารข้อมลูสารสนเทศกระบวนการยติุธรรม ตามผลผลติ 

และเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล 

๒๖ หน่วยงาน ๕๙ ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร 

ข้อมลูค�าพพิากษาและหมายจับ ข้อมลูสารบบคดี ข้อมลูประกนัสงัคม 

และข้อมูลกลุ่มพัฒนาพฤตินิสัย

 ๒.๗	 การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม	ครั้งที่	๑๘	ได้มีการจัดประชุมฯ ในหัวข้อ  

“การอ�านวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู ่ประชาชน” เมื่อวันท่ี ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเป็นการจัด 

การประชุมแบบออนไลน์ครั้งแรก เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(โควิด-๑๙) มผีูเ้ข้าร่วมมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยท่ีประชุมเหน็ว่า ในอนาคตหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมจะต้อง 

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท�างานมาใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

และการให้บริการประชาชนให้เพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสร้างแพลตฟอร์ม

ที่ เป ็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนปรับตัวต่อรูปแบบ

อาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งข้อเสนอแนะจากการประชุมได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน 

ยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และจะเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ

ยุติธรรมและ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙   

ติดอุปกรณ์ EM 
กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว

กว่า ๖๒,๙๕๖ ราย
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 ๒.๘	 แนวทางการลดความแออดัของผูต้้องขงัในเรอืนจ�า	ได้แก่ ๑) กฎหมาย ๒) การพกัการลงโทษ การลดโทษ 
และการใช้ EM ๓) การลดวันต้องโทษ ๔) การเลื่อนชั้น และ ๕) การพระราชทานอภัยโทษ โดยมีผลการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ เช่น กฎหมายไกล่เกลี่ย กฎหมายราชทัณฑ์ กฎหมายยาเสพติด และมาตรการแทนการจ�าคุก การจัดหา 
ก�าไล EM จ�านวน ๓๐,๐๐๐ เครือ่ง การพกัการลงโทษกรณพีเิศษ (เป้าหมาย ๔๕,๐๐๐ ราย) การจดัท�าทีน่อนสองชัน้  
(เป้าหมายเพ่ือรองรับจ�านวนผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการระบาดของโควิด-๑๙  
จึงต้องปรับไปจัดท�าห้องกักโรคตามความจ�าเป็นเร่งด่วน การศึกษาและออกแบบเรือนจ�า การปรับลดระยะเวลา 
ตรวจพสิจูน์ยาเสพตดิ (เดมิ ๔๕ วนั เป็น ๓๐ วนั) และการน�าร่องโครงการหมูบ้่านสขีาวปลอดยาเสพตดิ ใน ๖ จงัหวดั 
ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และก�าแพงเพชร

 ๒.๙	 แนวทางการด�าเนนิการจัดตัง้เรอืนจ�าเอกชน	โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ให้สามารถแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้้องขงั 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และลดปัญหาการกระท�าความผิดซ�้าจากปัญหาความแออัดในเรือนจ�า อีกท้ัง 
ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงจะมีการบริหารจัดการแบบ “รัฐจ้างเอกชน
บริหารจัดการเรือนจ�าทั้งระบบ” และมีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากภาครัฐ ท�าหน้าที่ก�ากับและก�าหนดทิศทาง
และนโยบาย รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 ๒.๑๐	 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี	ด�าเนินการตามแนวทางยุติธรรมสร้างสุข โดยการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ภายใต้กลยุทธ์ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทชัน้บงัคับคดีให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน ให้ความส�าคญักับหน้ีรายย่อยและหนีค้รวัเรือน  
ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมการไกล่เกลีย่ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทัง้สิน้ สามารถเข้าถึงการบรกิารด้วยความสะดวก รวดเรว็ และประหยดั  
โดยการไกล่เกลี่ยท�าให้เจ้าหนี้ได้รับช�าระหนี้ และลูกหนี้สามารถช�าระหนี้ได้ไม่ถูกบังคับคดีหรือถูกฟ้องล้มละลาย  
ส่งผลให้ลูกหนีม้คีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการลดความเหลือ่มล�า้ แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้กบัประชาชน 
ลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และท�าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีในสังคม โดยได้มีการจัดมหกรรม
ไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ ดังนี้

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.

เข้าสู่การไกล่เกลี่ย 
(เรื่อง)

ทุนทรัพย์
(ล้านบาท)

ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ 
(เรื่อง)

ทุนทรัพย์
(ล้านบาท)

ร้อยละ
ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ

๒๕๖๓ ๒๓,๗๗๖ ๑๒,๑๗๙.๒๖ ๒๒,๐๐๙ ๙,๔๓๔.๖๔ ๙๒.๕๗

๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓-ก.ค. ๖๔) ๑๓,๘๖๕ ๑๐,๒๔๑.๒๙ ๑๒,๗๐๘ ๘,๐๕๓.๗๕ ๙๑.๖๖

รวม ๓๗,๖๔๑ ๒๒,๔๒๐.๕๕ ๓๔,๗๑๗ ๑๗,๔๘๘.๓๙ ๙๒.๒๓

  นอกจากนี้ ได้มีแผนจัดโครงการเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี ้
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
จ�านวน ๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจ
ช ่วยเหลือลูกหนี้ที่ ได ้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ คร้ังที่  ๓  
๒) โครงการบงัคบัคดีร่วมใจไกล่เกลีย่ช่วยเหลอืลกูหนีส้นิเชือ่รถยนต์  
และจักรยานยนต์ ๓) โครงการบังคับคดีร่วมใจไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ 
พ่อค ้าแม่ค ้า และร ้านค ้า ที่ ได ้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙  
๔) โครงการบังคับคดีร่วมใจไกล่เกลี่ยช่วยเหลือเกษตรกร 
ถูกยึดทรัพย์จ�านอง และ ๕) โครงการบังคับคดีร่วมใจช่วยเหลือ 
ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังค�าพิพากษา

จัดท�าโครงการ

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ 

๕ โครงการ
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๒.๑๑	 การพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

	 	 ๒.๑๑.๑	 ด�าเนนิโครงการคนืคนดสีูส่งัคม	เพือ่แก้ไขพฒันาพฤตนิสิยัผูก้ระท�าผดิให้เป็นคนทีม่คีณุภาพ 

มีอาชีพเลี้ยงตนเอง และสร้างรายได้ให้กับประเทศ ด้วยการสนับสนุนการสร้างอาชีพ เช่น การฝึกอาชีพช่างฝีมือ  

การสอนการท�าอาหารและเครื่องดื่ม การให้ทุนประกอบอาชีพ และการจัดให้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

โดยการร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐัและสถานประกอบการต่าง ๆ  รวมทัง้ 

จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้วยการจัดประกวดการท�าอาหาร 

“Street Food สร้างอาชีพ” ส่งผลให้ผู้กระท�าผิดได้รับการจ้างงาน 

จากสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ๔,๒๓๐ คน  

คิดเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นวันละ ๑.๓๒ ล้านบาท (รายได้ข้ันต�่าวันละ 

๓๑๓ บาท) การจัดให้ผู้กระท�าผิดท�างานบริการสังคม ซ่ึงท่ีผ่านมา 

ผูก้ระท�าผดิได้ท�างานบริการสงัคมรวม ๒๓๕,๘๙๕ ชัว่โมง คดิเป็นมลูค่า 

๑๐.๖๒ ล้านบาท (ค่าแรงขั้นต�่าชั่วโมงละ ๔๕ บาท) นอกจากนี้  

ผู ้กระท�าผิดยังได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขตรงตามปัญหา 

และความต้องการ ด้วยการจัดให้มีสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ 

(บ้านกึง่วถิ)ี ทัว่ประเทศ และพฒันาบ้านปลูา รายอ กาแลตาแป จงัหวัดนราธวิาส ให้เป็นต้นแบบของบ้านกึง่วถีิทีเ่ป็น 

ศนูย์การเรยีนรู้ในการสร้างอาชีพและการท�างานจติอาสาในชมุชน การพฒันาโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิเฉพาะด้าน 

เช่น ค่ายศูนย์ขวญัแผ่นดิน โปรแกรมแก้ไขผูก้ระท�าผดิฐานขับรถขณะเมาสรุา นอกจากนี ้ยงัมุง่เน้นการน�าภาคประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขผู้กระท�าผิดในชุมชน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “คนในชุมชนด้วยกันสามารถดูแล

ช่วยเหลือกันได้อย่างใกล้ชิดเสมือนบุคคลในครอบครัว” มีอาสาสมัครคุมประพฤติท�าหน้าที่ในการช่วยเหลือ  

ดแูลผูก้ระท�าผดิในชมุชน รวมถงึสนบัสนนุการสร้างความปลอดภัยให้กบัสงัคมของกรมคมุประพฤต ิจ�านวน ๒๐,๔๐๘ คน 

และมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จ�านวน ๗๐๖ แห่ง

	 	 ๒.๑๑.๒	 พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยการฝึกวิชาชีพ สร้างเรือนจ�าด้านการเกษตรหรือปศุสัตว์  

และใช้ประโยชน์จากผลผลติทีไ่ด้จ�าหน่ายให้กบัเรอืนจ�า เพือ่การบรโิภค และสร้างเรอืนจ�าอตุสาหกรรมเพือ่ฝึกทกัษะ

วิชาชีพผู้ต้องขังให้มีรายได้ส�าหรับเป็นทุนประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ดังนี้

   (๑) โครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยจัดท�าสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได ้

(Feasibility Business Study) เบื้องต้น หรือผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งให ้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ และจัดตั้งองค์กร 

ในการบรหิารจัดการนคิมอตุสาหกรรมราชทัณฑ์ในรปูแบบองค์การมหาชน ช่ือ “องค์การส่งเสรมิการกลบัคืนสูส่งัคม” 

   (๒) โครงการพัฒนาเรือนจ�า/

ทณัฑสถาน ให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว โดยพฒันาพืน้ทีเ่รอืนจ�า 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคม ส่งเสริม และให้โอกาส 

ผู ้ต ้องขังได ้ฝ ึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ 

หลังพ้นโทษ โดยได้พฒันาเรอืนจ�า/ทณัฑสถาน จ�านวน ๕ แห่ง 

ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง 

เรือนจ�าชั่วคราวเขาไม้แก้ว สังกัดเรือนจ�ากลางระยอง  

เรอืนจ�ากลางราชบรุ ีทณัฑสถานเกษตรอตุสาหกรรมเขาพรกิ 

และเรือนจ�าชั่วคราวเขาระก�า สังกัดเรือนจ�าจังหวัดตราด

   

จัดประกวด 
Street Food 

สร้างอาชีพ 
มีการจ้างงานผู้กระท�าผิด

๔,๒๓๐ คน
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   (๓) ส่งเสริมและเพ่ิมทกัษะในการฝึกวชิาชีพผูต้้องขัง ได้แก่ การเล้ียงสนุขัเพ่ือพัฒนาพฤตนิสิยั 

ผู้ต้องขงั การเลีย้งไก่ชน การเลีย้งโคเนือ้ (โคขนุ) การปลกูทเุรยีน การปลกูเงาะและมงัคดุ การอบรมภาษาต่างประเทศ 

การอบรมการจัดท�าบัญชีครัวเรือน และการฝึกอบรมวิชาชีพโหราศาสตร์

   (๔) โครงการประชาร่วมรัฐพัฒนาผู้ต้องขังสู ่ภาคอุตสาหกรรม (โครงการจ่ายนักโทษ 

เด็ดขาดออกท�างานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�า) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขังมีโอกาส 

ในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจ�า รวมทั้งได้เรียนรู ้และฝึกทักษะ 

การท�างานจากการปฏิบัติงานจริง ท�าให้เกิดความช�านาญ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ  

และเป็นการบูรณาการภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังท�าให้ผู้ต้องขัง 

ได้รับเงินปันผลจากการฝึกวิชาชีพ สามารถน�ามาใช้จ ่ายขณะต้องโทษและเก็บสะสมเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ 

ภายหลังพ้นโทษได้ โดยมีนักโทษเด็ดขาดออกท�างานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�าแล้ว ตั้งแต่ 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจ�านวนมากที่สุด ๕๐๑ คน ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และมีจ�านวน

น้อยที่สุด ๔๔ คน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เน่ืองจากเร่ิมมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และในช่วงเดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้งดจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกท�างานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�า  

ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

   (๕) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เพ่ือออกจัดแสดงและจ�าหน่ายในงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด 

การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผูต้้องขงั ซึง่จะท�าให้ผูต้้องขงัมรีายได้ ทัง้นี ้ได้ออกงานจดัจ�าหน่ายและแสดงสนิค้าราชทณัฑ์ 

ในงานต่าง ๆ จ�านวน ๑๑ ครั้ง ยอดจ�าหน่ายรวมท้ังสิ้น ๕.๒๕ ล้านบาท ท้ังนี้ ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการระบาด 

ของโควิด-๑๙ ได้มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ณ ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์กลาง และจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ของเรือนจ�า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ผ่านระบบ e-Commerce 

ทางเว็บเพจ Shopee แบรนด์ “วันสุข” โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากเรือนจ�า

และทัณฑสถาน จ�านวน ๑๑ แห่ง

   (๖) โครงการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�า (Center for Assistance to  

Reintegration and Employment: CARE) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู ้พ้นโทษให้มีงานท�า 

ทั้งขณะต้องโทษในเรือนจ�า และน�าความรู้จากการอบรมวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยประสาน 

หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการเข้ามาเสริมทักษะอาชีพท่ีจ�าเป็น รวมท้ังประสานงานช่วยเหลือ 

ผู ้พ ้นโทษด้านต่าง ๆ ตามนโยบายคืนคนดีสู ่สังคม เพื่อให ้ผู ้พ ้นโทษมีอาชีพ มีงานท�าภายหลังพ้นโทษ  

สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม และไม่กลับมากระท�าผิดซ�้า โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เข้าใช้บริการ ๗๖,๐๐๕ คน และผู้ต้องขังมีงานท�า ๒๖,๐๗๓ คน

	 ๒.๑๒	 การเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพและการแก้ไขปัญหา

การกระท�าผิดซ�้าของเด็กและเยาวชน

	 	 ๒.๑๒.๑	 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึง

อาชพีทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดและบรบิทในสงัคม

ปัจจบุนั ได้มกีารจัด “โครงการสานฝันป้ันเชฟ (Chef Cares Dream 

Academy)” เพ่ือพฒันา สนบัสนนุ และเสรมิสร้างศกัยภาพเยาวชน

ผู้ด้อยโอกาสสู่การเป็นเชฟระดับโลก โดยการสร้างแรงบันดาลใจ 

สนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรม และการฝึกงานกับเชฟช้ันน�า

ระดับประเทศ มีเด็กและเยาวชนผ่านการพิจารณาคัดเลือก ๖ คน 

จัดโครงการ
สานฝันปั้นเชฟ 

เพื่อสร้างเยาวชน
สู่เชฟระดับโลก



279รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา  

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ท้ังนี้ 

โครงการมกีจิกรรมหลกั ๒ กจิกรรม ได้แก่ ๑) กจิกรรมอบรมหลกัสูตรเชฟอาหารไทย พร้อมกบัการสร้างแรงบนัดาลใจ 

โดยนกัจติวทิยาและเชฟชัน้น�าระดบัประเทศ และ ๒) กจิกรรมการฝึกงานในร้านอาหารของเชฟชัน้น�าระดบัประเทศ 

	 	 ๒.๑๒.๒	 น�ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

เพ่ือลดปัญหาการกระท�าผิดซ�า้ของเดก็และเยาวชน ซึง่เป็นมาตรการพเิศษแทนการด�าเนนิคดอีาญาตามมาตรา ๘๖ 

แห่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกฎหมาย

ที่ให้อ�านาจผู้อ�านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ดุลยพินิจ “หันเหคดีอาญา” ที่มีเด็กและ

เยาวชนเป็นผู้กระท�าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระท�าผิดในคดีเล็กน้อยและมีสภาพ

ปัญหาไม่ร้ายแรงต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาล ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อตัวผู้กระท�าผิดเองและเป็นภาระทางทรัพยากร 

ของกระบวนการยติุธรรม โดยกระบวนการหนัเหคดอีาญานัน้ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในกระบวนการยตุธิรรมท่ัวโลก 

โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็ก อีกท้ังเปิดโอกาสให้ครอบครัวและชุมชนของผู้กระท�าผิดได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล  

ลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายทั้งรัฐและประชาชน ตลอดจนยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง 

ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-๑๙ กระบวนการน้ียังสามารถใช้ลดความแออัดของเด็ก 

และเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมโรคและลดการแพร่ระบาดของโรคในสถานการณ์

ควบคุมด้วย

	 ๒.๑๓	 โครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	

  ๒.๑๓.๑	 ตรวจพสูิจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบยีนราษฎร 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถน�าผลการตรวจพสิจูน์สารพนัธกุรรมยนืยนักบัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องใช้เป็นหลกัฐานประกอบ 

การพิจารณาพสิจูน์สถานะของบุคคลให้เป็นบุคคลท่ีมสีถานะทางทะเบียนราษฎรหรอืแก้ไขสถานะทางทะเบียนราษฎร

ให้ถูกต้องอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตจากสิทธิสวัสดิการท่ีประชาชนจะได้รับต่อไป และเพื่อให้บุคคลในความดูแล 

ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เข้าสู ่กระบวนการพิสูจน์บุคคลการยืนยันความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  

ส�าหรบัใช้เป็นหลกัฐานประกอบการจดัท�าฐานข้อมลูทะเบยีนประวตับิคุคลตดิตามหาญาต ิและวางแผนการคุม้ครอง 

และด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมท้ังเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับ 

การอ�านวยความสะดวกและเข้าถึงการบริการจากภาครัฐอันเป็นการลดความเหลื่อมล�้าและอ�านวยความยุติธรรม 

แก่ประชาชน ซึ่งได้ด�าเนินการจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรมบุคคล จ�านวน ๑,๐๙๒ คน

  ๒.๑๓.๒	 จัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม	(DNA)	ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจ�าทั่วประเทศ

เพื่อจัดเก็บสารพันธุกรรมของผู ้ต ้องขังท่ีถูกคุมขังในเรือนจ�าท่ีก�าลังจะพ้นโทษ ป้องปรามและปราบปราม 

การกระท�าความผดิซ�า้ของผูท้ีพ้่นโทษเสรมิสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนและสงัคมในกระบวนการการคนืคนดสีูส่งัคม 

และใช้ในการตรวจเปรียบเทยีบสารพนัธกุรรมท่ีเกีย่วข้องกบัคดต่ีาง ๆ  โดยใช้กระบวนการตรวจพสิจูน์และเปรยีบเทยีบ

ทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลสารพันธุกรรมส�าหรับการตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม 

ใช้ในการสบืสวน สอบสวน ป้องปราม ปราบปรามอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาตร่ิวมกบัส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ส�าหรบัการหาตวัผูก้ระท�าผดิมาลงโทษและป้องกนัผูท้ีจ่ะกระท�าความผดิไม่ให้กระท�าความผดิซ�า้ โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ คน 
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 ๒.๑๔	 โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู ้กระท�าความผิด	

เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	 เพื่อตรวจติดตามการใช ้สารเสพติด 

ของกลุม่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศและกลุม่ผู ้ ถูกคุมประพฤติ ท่ีเ ก่ียวข ้อง 

กับยาเสพติดที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและน�าผลท่ีได้ไปด�าเนินการบ�าบัดแก้ไข  

ลดการเสพซ�้าของกลุ ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศและกลุ ่มผู ้ถูกคุมประพฤติ 

ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และเพื่อให้มีฐานข้อมูล 

ส�าหรับการวิเคราะห์ประวัติหรือแนวโน้มการใช้ยาหรือสารเสพติดของกลุ่มผู้ท่ีอยู ่

ในการคมุประพฤต ิโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ก�าหนดเป้าหมายการตรวจพสิจูน์ 

๕,๐๐๐ ครั้ง และได้ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมจากเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชนแล้ว ๘๖๑ ครั้ง

 ๒.๑๕	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย	คนนิรนาม	และศพนิรนามของประเทศไทย		

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ด�าเนินการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ในการใช้แบบฟอร์มกลาง

และฐานข้อมูลกลางนิติวิทยาศาสตร์ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และให้เจ้าหน้าที ่

ในหน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้องมีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับแจ ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม  

ไปในทศิทางเดยีวกนั รวมทัง้สร้างเครอืข่ายการรบัแจ้งคนหาย คนนรินาม และศพนรินาม ให้ครอบคลมุทัว่ทกุภมูภิาค  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้าหมายการด�าเนินงาน ๒๐๐ คน และได้ด�าเนินการแล้ว ๙๗ คน

 ๒.๑๖	 โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคล 

และช่วยติดตามหาญาติ และเพื่อสร้างเครือข่ายการรับแจ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ให้บริการประชาชนในการจัดเก็บ รวบรวม จัดท�าระบบฐานข้อมูล 

ของคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ทั่วประเทศแล้ว โดยก�าหนดเป้าหมาย ๑๖๕ คน ปัจจุบันยังไม่สามารถ 

เข้าจัดเก็บเพ่ือการตรวจพิสูจน์ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งส่งผลต่อการเดินทาง 

ไปยังพื้นที่เป้าหมาย 

	 ๒.๑๗	 การให้บรกิารทางนติวิทิยาศาสตร์	มกีารตรวจพสิจูน์ทัง้สิน้ ๑๑ ด้าน เพือ่ให้ประชาชนหรอืผูร้บับรกิาร

น�าผลการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม และใช้ในการยืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นที่ขัดแย้งในสังคมได้  

และมีความเชื่อมั่นในผลการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมท้ังให้บริการเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน 

ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์  

รวมทั้งสิ้น ๑๓,๕๑๙ เรื่อง

	 ๒.๑๘	 โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกจิขององค์กร	เพ่ือป้องกนัและแจ้งเตือนภยัอาชญากรรมพิเศษ	

โดยการจดัท�าอนิโฟกราฟิกเกีย่วกบักฎหมายทีอ่ยูใ่นภารกจิอ�านาจหน้าที ่ส่งผลให้หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก 

ประชาชน และเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเข้าใจ 

การท�างานด้านกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นจากสื่อประชาสัมพันธ์เชิกรุก รู้เท่าทันภัยอาชญากรรม และเฝ้าระวัง

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

	 ๒.๑๙	 โครงการแอปพลิเคชัน	“รู้ทัน	:	Roo	Tan”

	 	 ๒.๑๙.๑	 จัดเก็บยอดดาวน์โหลดและการแจ้งเบาะแส ดังนี้

Store ยอดดาวน์โหลด (ครั้ง) จ�านวนการแจ้งเบาะแส (ครั้ง)

Play Store (Android) 6,112 2,117

App Store (iOS) 1,237 176 

รวม 7,349 2,293

	 	 ๒.๑๙.๒	 รวบรวมประเภทการแจ้งเบาะแส	เช่น การกูย้มืเงนิออนไลน์ ๒,๐๖๑ เบาะแส การหลอกลวง 

ซื้อสินค้า/บริการ ทางออนไลน์ ๔๙ เบาะแส และการแฮกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๒๖ เบาะแส

	 ๒.๒๐	 การเผยแพร่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบ 

และวิธีการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ถือเป็นศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่กฎหมายที่เน้น 

การสื่อสารที่มีความทันสมัย และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย โดยได้เผยแพร่ความรู้  

ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ๑) ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น ยูทูป อินสตาแกรม เว็บไซต์  

www.justicechannel.org และเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีผู้ติดตามสูงถึง ๑๒๙,๕๗๐ คน โดย ถอดเนื้อหาความรู้กฎหมาย

จากตัวบทกฎหมายที่มีภาษาเข้าใจยากน�าเสนอผ่านรูปภาพและภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบอินโฟกราฟิก  

โมชั่นกราฟิก วิดีโอ และบทความ โดยประชาชนจะได้รับความรู ้ เช ่น กฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ 

และมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและเป็นประโยชน ์

ในชวิีตประจ�าวนั กฎหมายทีป่ระชาชนควรรูใ้นชวิีตประจ�าวนั 

กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู ้และบริการงานยุติธรรม 

ของกระทรวงยตุธิรรม และ ๒) ช่องทางออฟไลน์ ผ่านกจิกรรม  

เกมและสื่อชุดความรู ้ต่าง ๆ เช่น “กิจกรรมรถให้ความรู ้

กฎหมายเคลื่อนที่” เพื่อเสริมสร ้างการรับรู ้กฎหมาย 

ในระดับชมุชนในรูปแบบนิทรรศการรถให้ความรู ้(Interactive 

Exhibition) พร้อมคณะบุคลากรเคลื่อนท่ีเพื่อให้ค�าปรึกษา

และบริการด้านกฎหมาย เพื่อให ้บริการแก่ประชาชน  

มีผู้เข้าร่วม ๑๕,๙๘๐ คน นอกจากนี้ ได้จัดท�า “เกมจับคนผิด 

Justice Game” จ�านวน ๑,๕๐๐ ชุด ซ่ึงเป็นเกมการ์ด 

ที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้กฎหมายผ่านสถานการณ์จ�าลองการด�าเนินคดีและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาและยังมีการผลิตสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ”  

จ�านวน ๓๖๕ ตอน/เนื้อหาความรู้ จ�านวน ๓๖๕ เรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แก่ประชาชนผ่านทางสถานวีทิยแุห่งประเทศไทย จ�านวน ๑๐๑ คลืน่ และหอกระจายหมูบ้่าน จ�านวน ๗,๗๘๘ ต�าบล
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	 ๒.๒๑	 การจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขัง	จ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังทุกคนเพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ

ที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังแต่ละราย	โดยมีเรือนจ�า/ทัณฑสาน จ�านวน ๑๔๑ แห่ง (ยกเว้นสถานกักกันนครปฐม 

และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานด้านการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 

และผู้ต้องขังทุกรายได้รับการจ�าแนกลักษณะ ทั้งนี้ เมื่อเรือนจ�า/ทัณฑสถานด�าเนินการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังแล้ว 

ได้จัดท�าแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล โดยค�านึงถึงความเสี่ยงในการควบคุมและความต้องการพัฒนาพฤตินิสัย

ตามความเหมาะสมของเรือนจ�า และให้เข้ารับการอบรมในโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูตามลักษณะแห่งคดีต่อไป

 ๒.๒๒	 การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ โดยด�าเนินการต่อเติมพื้นท่ีนอน  

๒ ชั้น ในเรือนจ�า จ�านวน ๘๑ แห่ง ท�าให้มีพื้นท่ีนอนส�าหรับผู ้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน รวมจ�านวน  

๓๕๘,๙๙๒.๖๕ ตารางเมตร สามารถรองรบัผูต้้องขงัได้ทัง้หมด ๒๙๙,๐๔๘ คน อย่างไรกต็าม มผีูต้้องขังเกินพ้ืนท่ีนอน 

จ�านวน ๗,๙๕๙ คน และมีแนวทางลดความแออัดที่ด�าเนินการควบคู่ คือ การพักการลงโทษ ทั้งในกรณีปกติ 

และกรณีพิเศษ การลดวันต้องโทษ และการเลื่อนชั้นการพระราชทานอภัยโทษ 

	 ๒.๒๓	 การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ในเรือนจ�า	 ได้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการ 

การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙” เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับ ตดิตาม และวิเคราะห์ข้อมลูสถานการณ์จากเรือนจ�า 

และทัณฑสถานทุกแห่งทุกวัน เพ่ือให้สามารถแก้ไขและควบคุมปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมท้ังก�าหนดนโยบาย 

มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ ต้ังแต่การคัดกรองในกลุ่มผู้ต้องขังเข้าใหม่ การซักประวัติ การแยกกัก ๒๑ วัน  

และหากพบว่ามีอาการเข้าข่ายตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ต้องขังจะได้รับการตรวจสารพันธุกรรม 

ของเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR จ�านวน ๒ ครั้ง และเมื่อผลเป็นปกติจึงปล่อยผู้ต้องขังลงแดนปกติ อย่างไรก็ตาม  

หากผลเป็นบวก ผู้ต้องขงัจะได้รบัการส่งรกัษาทีโ่รงพยาบาลภายนอกเรอืนจ�า โดยได้รบัความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน 

จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่เก่ียวข้องกับเรือนจ�า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กองทัพทั้ง ๓ เหล่าทัพ  

รวมถึงก�าหนดให้มีแนวทางการด�าเนินงานก่อนปล่อยตัวผู ้ต้องขังพ้นโทษ เพื่อให้ผู ้ต้องขังได้รับการติดตาม  

เฝ้าระวงั และรบัการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ยงัได้มกีารส่งเสรมิการปลกูพชืสมนุไพรฟ้าทะลายโจรในเรอืนจ�า 

และทัณฑสถาน
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นโยบายเร่งด่วน 

๑๒ เรื่อง



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน284

นโยบายเร่งด่วน 

๑๒ เรื่อง

 ๑.	 การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชวีติของประชาชน โดยลดข้อจ�ำกดัในกำรประกอบอำชพีของคนไทย 

กำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสำธำรณะผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมำตรฐำนหำบเร่แผงลอย 

ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนน  

ท�ำให้บ้ำนเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม แก้ไขปัญหำหน้ีสินและลดภำระหนี้สินของประชำชน

ในกองทุนหมู่บ้ำน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ หนี้สินนอกระบบ กำรฉ้อโกงหลอกลวงประชำชน 

โดยครอบคลุมไปถึงกำรฉ้อโกงหลอกลวงผ่ำนระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภำษีและกำรให้สินเช่ือ 

ที่เอื้อให้ประชำชนสำมำรถมีที่อยู ่อำศัยเป็นของตนเองได้ตำมควำมพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินท�ำกิน 

ให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้ จัดท�ำแนวทำงกำรก�ำหนดสิทธิและกำรจัดกำรสิทธิในที่ดินของเกษตรกร

ที่เหมำะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพำณิชย์และประมงชำยฝั่ง รวมท้ังช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้ำน 

โดยยังต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนกำรประมงขององค์กรระหว่ำงประเทศ 

	 ๒.	 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบ 

บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชำชน อำทิ ผู้สูงอำยุและคนพิกำรท่ีมีรำยได้น้อย ผู้ยำกไร้  

ผู้ด้อยโอกำส และพิจำรณำขยำยควำมครอบคลุมไปยังกลุ่มมำรดำตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียน 

ที่ครอบครัวมีปัญหำทำงเศรษฐกิจ และเร่งรัดกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ 

ของคณุภำพกำรบริกำรในแต่ละระบบ ลดภำระกำรเดนิทำงไปสถำนพยำบำลของประชำชน และลดควำมแออัด 

ในโรงพยำบำลขนำดใหญ่ พฒันำโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน (อสม.) 

ระบบกำรแพทย์ทำงไกล และภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชำชนที่อยู่ในชุมชนสำมำรถเข้ำถึง 

หน่วยบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

	 ๓.	 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนกำรจัดท�ำ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมำตรกำรรองรับกำรกีดกันทำงกำรค้ำและมำตรกำร

สนับสนุนเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรส่งออกให้ผู ้ส ่งออกท่ีได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ  

ปรับปรุงทิศทำงกำรส่งออกไปยังตลำดอื่นโดยเร็ว ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจกับประเทศ 

ทีม่ศีกัยภำพ และส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศ ท้ังในส่วนของเมอืงหลกั เมอืงรอง และกำรท่องเท่ียวชุมชน 

เพื่อกระจำยรำยได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้ำงรำยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภำยในประเทศ 

ในช่วงที่มีข้อจ�ำกัดด้ำนกำรส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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 ๔.	 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นท่ีกำรเกษตรให้สอดคล้อง

กับระบบบริหำรจัดกำรน�้ำและคุณภำพของดินตำม Agri-Map ก�ำหนดเป้ำหมำยรำยได้เกษตรกรให้สำมำรถ 

มรีำยได้จำกผลผลติทำงกำรเกษตรทีม่คีณุภำพในสนิค้ำเกษตรส�ำคญั อำท ิข้ำว ยำงพำรำ มนัส�ำปะหลงั ปำล์ม 

อ้อย และข้ำวโพด ด้วยกำรชดเชย กำรประกันรำยได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้ำเกษตร หรือเครื่องมือ 

ทำงกำรเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงวินัยกำรเงินกำรคลังของภำครัฐในระยะยำว ส่งเสริม 

เกษตรพันธสญัญำ และศึกษำรูปแบบระบบแบ่งปันผลก�ำไรสินค้ำเกษตรท่ีเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหำ 

ข้ำวครบวงจร ส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำในภำคอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ  

ส่งเสริมกำรใช้ผลผลิตทำงกำรเกษตรในอุตสำหกรรมพลังงำน สร้ำงนวัตกรรมและเครื่องมือทำงกำรเกษตร 

ในรำคำทีเ่ข้ำถงึได้เพือ่ลดต้นทนุกำรผลติ ควบคมุมำตรฐำนกำรใช้สำรเคมหีรอืปุ๋ยเคมใีนกำรเกษตรเพือ่น�ำไปสู ่

กำรลด ละ เลกิกำรใช้สำรเคมหีรือปุย๋เคมี โดยจดัหำสิง่ทดแทนทีม่ปีระสทิธภิำพและเป็นทีย่อมรับของเกษตรกร 

ต่อยอดภูมิปัญญำและควำมรู้ของปรำชญ์ชำวบ้ำนในกำรสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้ง 

เร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรใช้กัญชำ กัญชง และพืชสมุนไพรในทำงกำรแพทย์ อุตสำหกรรม 

ทำงกำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและกำรสร้ำงรำยได้ของประชำชน  

โดยก�ำหนดกลไกกำรด�ำเนินงำนที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทำงสังคมตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ 

อย่ำงเคร่งครัด 

 ๕.	 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรำยได้คำ่แรงแรกเข้ำและกลไกกำรปรับอัตรำ 

ค่ำจ้ำงที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงำนควบคู่กับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนผ่ำนกลไกคณะกรรมกำร

ไตรภำคี เพื่อน�ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน ควบคู่ไปกับกำรก�ำกับดูแลรำคำสินค้ำไม่ให้กระทบ 

กับค่ำครองชีพของประชำชน และสำมำรถจูงใจให้แรงงำนพัฒนำตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยน 

สำยอำชพีให้ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน อตุสำหกรรมเป้ำหมำย และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 

	 ๖.	 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูด

กำรลงทนุของภำคเอกชนในเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก เขตเศรษฐกจิพเิศษ เมอืงอจัฉรยิะ และกำรลงทนุ

ในโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีท่นัสมยั รวมทัง้วำงรำกฐำนกำรพฒันำเทคโนโลยสีือ่สำรไร้สำยในระบบ 5G ควบคูไ่ปกบั 

กำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และชุมชน ในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศ 

และตลำดโลกผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ 

ในกำรให้บรกิำรสำธำรณสขุและกำรศกึษำทำงไกล กำรสร้ำงผูป้ระกอบกำรอจัฉรยิะทัง้ในส่วนผูป้ระกอบกำร

ขนำดกลำงและขนำดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ พร้อมท้ังส่งเสริมกำรใช้ปัญญำประดิษฐ ์

เพื่อเป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน286

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



287รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เรื่องที่	๑	การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชีวิตของประชาชน	

	 ๑.๑	 การลดข้อจ�ากัดในการประกอบอาชีพ	

	 	 ๑.๑.๑	 ด�าเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานผู ้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ		

เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้มีอำชีพและรำยได้ สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอำชีพ 

จ�ำนวน ๑๐,๘๘๔ คน 

	 	 ๑.๑.๒	 ด�าเนนิโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี	

ได้แก่ ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดยำเสพติด ผู้ต้องขัง/เยำวชนสถำนพินิจ คนพิกำร/ผู้ดูแลคนพิกำร แรงงำนนอกระบบ  

ทหำรเกณฑ์ก่อนปลดประจ�ำกำร และแรงงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  

ทกัษะฝีมอืแรงงำน เตรยีมควำมพร้อมทำงด้ำนจรรยำบรรณในวชิำชีพเพือ่เข้ำสู่กระบวนกำรท�ำงำน ให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 

และสังคมให้กำรยอมรับในศักยภำพกำรท�ำงำน โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๒,๘๑๘ คน 

	 	 ๑.๑.๓	 ด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	 เป็นกำรจ้ำงงำนเร่งด่วน 

และพัฒนำทักษะฝีมือ เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยำผู้ประสบควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพหลังประสบภัยพิบัติ 

อนัเนือ่งมำจำกภยัธรรมชำต ิภยัจำกภำวะวกิฤตเศรษฐกจิ กำรว่ำงงำนไม่มรีำยได้ และจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำด 

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

	 	 ๑.๑.๔	 ยกระดับศักยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรสร้ำงงำนและพัฒนำศักยภำพเด็ก 

เยำวชน ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสกว่ำ ๒๗,๐๐๐ รำย ให้สำมำรถก้ำวเข้ำสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ด้วยกำรยกระดับศักยภำพ (Reskill/Upskill) ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน  

กำรเพิ่มทักษะกำรใช้ดิจิทัลอย่ำงถูกวิธี กำรใช้ดิจิทัลและใช้ไซเบอร์ปลอดภัย เพื่อให้รู ้เท่ำทันภัยที่มำจำก 

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

ที่จะถูกหลอกลวงจำกมิจฉำชีพหรือข่ำวปลอม (Fake News) หรือกำรเป็นผู้กระท�ำควำมผิดโดยไม่รู้ตัว นอกจำกนี้  

ได้ผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ (สื่อออนไลน์ คลิปสั้น Infographic) และพัฒนำพื้นที่ส�ำหรับสื่อสำรออนไลน์  

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

ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้แก่ผู ้สูงอำยุ กำรแนะน�ำแอปพลิเคชันและทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

ให ้ประยุกต ์ใช ้กับชีวิตประจ�ำวันและกำรประกอบอำชีพ กำรเป ิดโอกำสให้ทุกคนร ่วมแบ่งป ันควำมรู ้  

และปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรใช้เครื่องมือสื่อสำร รวมทั้งกำรตอบค�ำถำมทำงเทคโนโลยีดิจิทัลตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

(Chatbot) โดยมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่กลุ่มเปรำะบำงกว่ำ ๔,๐๐๐,๐๐๐ รำย 

	 ๑.๒	 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

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

AOT	 Airports	 Application	 เพื่อให้ผู้โดยสำรเข้ำถึงข้อมูลกำรให้บริกำรในกระบวนกำรเดินทำงขำเข้ำ-ขำออก 

ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำน ทั้ง ๖ แห่ง ประกอบด้วย ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่  

ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ และท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวง ผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน 

ได้อย่ำงเหมำะสม สะดวก และรวดเรว็ เช่น ข้อมลูเทีย่วบนิของผูโ้ดยสำร 

ข้อมูลสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกภำยในท่ำอำกำศยำน ข้อมูลแผนที่ 

ภำยในท่ำอำกำศยำนและอำคำรผู ้ โดยสำร บริกำรแปลภำษำ 

ระหว่ำงภำษำไทยกบัภำษำอืน่ ๆ  กำรติดตำมสถำนะรถโดยสำรสำธำรณะ 

ระหว่ำงท่ำอำกำศยำน และกำรจองรถยนต์รับจ้ำง (รถแท็กซี่ )  

ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิซึง่ปัจจบุนัมผีูด้ำวน์โหลดแอปพลเิคชนัแล้ว 

(ยอดสะสม) จ�ำนวน ๖๑๒,๖๘๙ คน 

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

ให้ผูโ้ดยสำรสำมำรถออกบตัรโดยสำรข้ึนเครือ่ง (Boarding Pass) ได้ด้วยตวัเอง ลดระยะเวลำกำรรอคอย และลดระยะเวลำ 

กำรปฏบิตักิำรท่ำอำกำศยำน นอกจำกน้ี ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำแอปพลเิคชนัเพือ่เพิม่ช่องทำงกำรเข้ำถงึกำรให้บรกิำร 

ของท่ำอำกำศยำนเพื่อให้ผู ้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทุกท่ี ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์ ซ่ึงแอปพลิเคชัน 

จะแสดงข้อมูลต่ำง ๆ เช่น ข่ำวสำรของกำรเดินทำง ข้อมูลและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ข่ำวกำรประชำสัมพันธ์ 

ระบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้โดยสำร และระบบร้องเรียนส�ำหรับประชำชน ท้ังนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่ำว 

เปรียบเสมือนศูนย์กลำงข้อมูลและกำรให้บริกำรแก่ผู ้โดยสำร ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับเมืองหลักที่เป็นที่ตั้งของท่ำอำกำศยำนต่ำง ๆ ต่อไป 

  ๑.๒.๔	 บรกิารรถยนต์รบัจ้างผ่านแอปพลิเคชัน หลงัจำกทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที ่๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

เห็นชอบในหลักกำรร่ำงกฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. .... แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงออกประกำศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชำชนที่ประสงค์จะประกอบอำชีพ

ขับรถยนต์รับจ้ำงทำงเลือกผ่ำนแอปพลิเคชันและผู้ให้บริกำรแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ของภำครัฐอย่ำงถูกต้องและเคร่งครัด เพื่อให้สำมำรถก�ำกับดูแล 

กำรให ้บริกำรให ้มีควำมปลอดภัยและเป ็นธรรมต ่อประชำชน  

รวมทัง้เท่ำเทยีมกบักำรให้บริกำรรถยนต์รับจ้ำง (รถแท็กซ่ี) ในปัจจบัุนด้วย 

เช่น กำรก�ำหนดให้รถยนต์รบัจ้ำงผ่ำนแอปพลเิคชนัต้องมอีำยกุำรใช้งำน 

ไ ม่เกิน  ๙ ปี  ผู ้ ขับรถต ้องมี ใบอนุญำตขับรถยนต ์สำธำรณะ 

และผ่ำนกำรตรวจสอบประวติัอำชญำกรรม ตัวรถต้องมกีำรท�ำประกนัภยั 

รถยนต์สำธำรณะเพิ่มเติมเพื่อคุ ้มครองสวัสดิภำพของผู ้โดยสำร  

และต้องติดเครื่องหมำยแสดงกำรเป ็นรถยนต์รับจ ้ำงทำงเลือก 

อย ่ำงชัดเจน โดยรถยนต์รับจ ้ำงผ ่ำนแอปพลิเคชันจะสำมำรถ 

เรียกใช้บริกำรผ่ำนแอปพลิเคชันได้เท่ำน้ัน รวมทั้งมีกำรควบคุม 

อัตรำค่ำโดยสำรด้วยเช่นกัน ในส่วนของผู ้ให้บริกำรแอปพลิเคชัน 

ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและได้รับกำรรับรอง 

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

	 ๑.๓	 กรุงเทพมหานครเมืองหลวงสตรีทฟู้ด

	 	 ๑.๓.๑	 จัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โดยได้ประกำศก�ำหนดให้ที่สำธำรณะเป็นพื้นที่ท�ำกำรค้ำ ๔ จุด 

ได้แก่ ถนนข้ำวสำร ซอย ๖๙ ถนนพระรำมที่ ๒ ซอยอำรีย์ ๑ และที่ว่ำงปำกซอยอ่อนนุช ๗๐ และผ่อนผันให ้

ผู้ค้ำรำยเดิมท�ำกำรค้ำในจุดผ่อนผนัทีย่งัไม่ได้ยกเลิก จ�ำนวน ๘๕ จดุ นอกจำกนี ้ได้เปิดโอกำสให้ผูค้้ำทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ สำมำรถท�ำกำรค ้ำภำยในตลำดท่ีอยู ่ ในกำรก�ำกับดูแล 

ของส�ำนักงำนตลำดกรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน ๑๓ แห่ง 

	 	 ๑.๓.๒	 ส่งเสรมิการท่องเทีย่วสตรทีฟูด้	โดยปรบัปรงุภมูทิศัน์ให้มคีวำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สวยงำม 

และยังคงเอกลักษณ์เมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมทำงเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว เช่น ย่ำนบำงล�ำพู เขตพระนคร  

และบรเิวณซอยวงัหลงั เขตบำงกอกน้อย นอกจำกนี ้ได้ด�ำเนนิโครงกำรถนนคนเดนิเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิและสร้ำงรำยได้ 

ให้แก่ผู ้ค ้ำในหลำยพ้ืนที่ เช่น ถนนข้ำวสำร ถนนเยำวรำช ถนนสีลม คลองโอ่งอ่ำง โดยในระยะต่อไป 

มีแผนที่จะด�ำเนินโครงกำรฯ ในพื้นที่เขตต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

	 	 ๑.๓.๓	 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี  

ได้ส่งเสริมให้แผงลอยในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวย่ำนเยำวรำช ถนนข้ำวสำร 

ตลำดนำงเลิ้ง และซอยอำรีย์ ได้รับกำรพัฒนำกำรจ�ำหน่ำยอำหำรริมบำทวิถี 

ทีส่ะอำด ได้มำตรฐำน ถกูสขุอนำมยั และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรรมิบำทวถีิ 

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ค้ำแผงลอยจ�ำหน่ำยอำหำรริมบำทวิถี 

มีกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนและได้รับป้ำยย่ำนอำหำรปลอดภัย 

ของกรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน ๒๐๓ รำย จำกทั้งหมด ๒๒๖ รำย  

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

จำกทั้งหมด ๑๐๙ รำย (ร้อยละ ๕๔.๑๓) 

	 ๑.๔	 การแก้ไขปัญหาหนี้	

	 	 ๑.๔.๑	 ด�าเนินโครงการพักช�าระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ	

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ โดยก�ำหนดแนวทำงกำรพักช�ำระหนี้หรือลดภำระหนี้เงินกู้กองทุนฯ ให้แก่สมำชิก 

ที่มีควำมเดือดร้อนจ�ำเป็นตำมควำมเหมำะสม เพื่อบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่สมำชิกกองทุนฯ  

ที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถลดภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนเงินต้นที่กู้ยืมมำจำกกองทุนฯ มีผลกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

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

๒๕๖๓ ๒,๓๓๑ ๑๗๔,๑๕๔๔ ๕,๒๕๘.๖๕

๒๕๖๔ ๓,๐๐๙ ๔๒๓,๙๐๙ ๖,๑๘๘.๒๓

รวมทั้งสิ้น ๕,๓๔๐ ๕๙๘,๐๖๓ ๑๑,๔๔๖.๘๘
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	 	 ๑.๔.๒	 ด�าเนนิมาตรการช่วยเหลือลกูหนีก้องทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	(กยศ.)	ทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ ดังนี้ 

   (๑)	 ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช�าระเงินคืนร้อยละ	 ๑๐๐	 ส�ำหรับผู้กู้ยืม 

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

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

   (๒) ลดเบ้ียปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช�าระเงินคืนร้อยละ	 ๘๐ ส�ำหรับผู้กู้ยืม 

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

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

จ�ำนวนเงิน ๙.๐๓ ล้ำนบำท

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

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

๓๙๗.๘๘ ล้ำนบำท ส่วนลดเงินต้น จ�ำนวน ๒๐.๘๗ ล้ำนบำท

   (๔)	 ลดอตัราการคดิเบีย้ปรบักรณีผิดนดัช�าระหนีเ้หลอืร้อยละ	๐.๕	ต่อปี	ส�ำหรับผูกู้ย้มืเงนิ 

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

   (๕)	 ลดอตัราดอกเบีย้คงเหลือร้อยละ	๐.๐๑	ต่อปี	ส�ำหรบัผูกู้ย้มืเงนิทีไ่ม่เคยผดินดัช�ำระหนี้

ทุกรำย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม-๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

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

ยกเว้นคดีที่จะขำดอำยุควำมในปี ๒๕๖๔

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

กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔

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

และท�ำสัญญำกู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

	 	 ๑.๔.๓	 แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ 

   (๑) จับกุมผู้กระท�าผิดเก่ียวกบัหนีน้อกระบบ	ตัง้แต่เดอืนตลุำคม ๒๕๕๙-พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

รวมทั้งสิ้น ๙,๓๕๒ รำย 

   (๒) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด	

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

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สะสม จ�ำนวน ๙๗๙ รำย ใน ๗๕ จังหวัด 

และ ณ เดือนเมษำยน ๒๕๖๔ มียอดสินเช่ืออนุมัติสะสม  

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

และสินเชื่อเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 โดยธนำคำรออมสิน

สนบัสนนุสนิเช่ือดอกเบีย้ต�ำ่และมเีงือ่นไขผ่อนปรน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรด�ำรงชีพแก่ประชำชนผู ้มีหนี้นอกระบบและบรรเทำ 

ควำมเดอืดร้อนในครวัเรอืน วงเงนิสนิเชือ่ รวม ๑๗,๔๙๓.๗๖ ล้ำนบำท 

มีประชำชนได้รับควำมช่วยเหลือ ๔๐๖,๑๑๕ รำย ประกอบด้วย

สนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่ำ

แก้ ไขปัญหำหนี้นอกระบบ
วงเงิน ๑๗,๔๙๔ ล้ำนบำท

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

สินเชื่อ
วงเงินสินเชื่ออนุมัติ	

(ล้านบาท)
จ�านวน	
(ราย)

๑) สินเชื่อโครงกำรธนำคำรประชำชนเพื่อแก้ไขปัญหำ

หนี้นอกระบบ

๒,๕๐๕.๐๐ ๕๖,๔๖๘

๒) สินเชื่อรำยย่อยเพื่อใช้จ่ำยฉุกเฉิน ระยะที่ ๑ 

(สิ้นสุดกำรรับค�ำขอสินเชื่อแล้ว)

๔,๙๘๘.๗๖ ๑๑๙,๕๙๒

๓) สินเชื่อรำยย่อยเพื่อใช้จ่ำยฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ 

(สิ้นสุดกำรรับค�ำขอสินเชื่อแล้ว)

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๕๕

รวม ๑๗,๔๙๓.๗๖ ๔๐๖,๑๑๕

	 	 	 (๓) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ เช่น ๑) จัดต้ังจุดให้ค�าปรึกษา  

ณ ธนำคำรออมสินสำขำทั่วประเทศ และหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่ส ่วนกลำงรับผิดชอบภำรกิจ 

ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบ ๒) รบัลงทะเบียนหนีน้อกระบบกว่ำ ๖๕๑,๐๐๐ รำย โดยส่งเรือ่งเข้ำกระบวนกำร

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

๔) พัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้เป็นสถำบันกำรเงินประชำชนท่ีมีสถำนะเป็นนิติบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหำ 

หน้ีนอกระบบภำยในชุมชนอย่ำงเหมำะสม โดยเตรียมควำมพร้อมสนับสนุนกำรยกระดับองค์กรกำรเงินชุมชน 

เป็นสถำบนักำรเงินประชำชนแล้ว ๒๗๐ แห่ง จดัหำ/พฒันำระบบงำนรองรบักำรเปิดให้บรกิำรสถำบันกำรเงนิประชำชน 

โดยเปิดให้บรกิำรแล้ว ๔ แห่ง และ ๕) ด�าเนนิโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีติของลกูค้าโครงการแก้ไขปัญหา

หนี้นอกระบบ	 เพื่อเพิ่มควำมรู้ พัฒนำศักยภำพ 

และทกัษะให้แก่เกษตรกรทีเ่ป็นลกูค้ำของธนำคำร 

เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)  

ให้สำมำรถน�ำเทคโนโลย ีนวตักรรม ภมูปัิญญำท้องถิน่ 

ท่ีได้รับกำรพัฒนำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบ

อำชีพเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรฯ จ�ำนวน 

๑๔๒,๖๑๕ รำย 

	 	 ๑.๔.๔	 ด�าเนินโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งผลให้สมำชิกฯ  

ที่มีหนี้เงินกู้เพื่อกำรเกษตรได้รับกำรลดภำระดอกเบี้ย จ�ำนวน ๓๖๒,๘๘๓ รำย 
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	 ๑.๕	 การปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน

	 	 ๑.๕.๑	 ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ	 โดย ณ วันท่ี ๑ สิงหำคม ๒๕๖๓-กรกฎำคม ๒๕๖๔  

มีผลกำรด�ำเนินงำนคิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย ผลประโยชน์ที่ปกป้อง รักษำ เรียกคืนให้แก่รัฐ/ประชำชน/เอกชน 

จ�ำนวน ๒๘,๔๖๗.๘๐ ล้ำนบำท จ�ำแนกตำมลักษณะควำมผิดในคดีพิเศษได้ ดังนี้

ลักษณะอาชญากรรมความผิดในคดีพิเศษ

ตั้งแต่ปี	๒๕๔๗-กรกฎาคม	๒๕๖๔	(ยอดสะสม)

ผลการด�าเนินงาน	(คดี)

รับเป็นคดี
ใหม่

สอบสวน
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
การสอบสวน

(๑) ด้ำนอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ ๙๓๕ ๗๘๔ ๑๕๑

(๒) ด้ำนอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพย์สินทำงปัญญำ ๕๕๒ ๕๓๕ ๑๗

(๓) ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ๔๓๑ ๓๖๘ ๖๓

(๔) ด้ำนอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศและอำชญำกรรมพิเศษ ๙๙๔ ๙๓๙ ๕๕

รวม ๒,๙๑๒ ๒,๖๒๖ ๒๘๖

	 	 ๑.๕.๒	 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 รัฐบำลได้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรผลักดัน 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดผลที่ เป ็นรูปธรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง  

ทั้งในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรด�ำเนินคดีอำญำกับผู ้กระท�ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ตำมพระรำชบัญญัติ 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กำรด�ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนกำรค้ำมนุษย์ รวมทั้งด�ำเนินกำรยึดทรัพย์ตำมฐำนควำมผิดกำรฟอกเงินเพื่อน�ำไปสู ่

กำรยกระดับกำรจัดระดับสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ (Trafficking in Persons Report) ของประเทศไทยให้ดีขึ้น  

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

จ�ำนวน ๕๑ คดี 

	 	 ๑.๕.๓	 ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 โดยด�ำเนินมำตรกำรเร่งด่วน 

ในกำรให้ควำมช่วยเหลือมำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ควำมช่วยเหลือ

ตำมกฎหมำย กำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ประชำชนผ่ำนนวัตกรรมสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนกฎหมำย 

The Choice เกมทำงเลือก-ทำงรอด รวมทั้งกำรส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่

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

	 	 ๑.๕.๔	 ด�าเนินโครงการคุ ้มครองพยานในคดีพิเศษตำมพระรำชบัญญัติกำรคุ ้มครองพยำน 

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

พยำนในคดีพิเศษ มีพยำนอยู่ในกำรคุ้มครอง จ�ำนวน ๔๙ รำย 

	 	 ๑.๕.๕	 คุ้มครองผู้บริโภค	 ได้จัดให้มีศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ส�ำหรับรับเรื่องร้องทุกข์จำกประชำชน 

ทีไ่ม่ได้รบัควำมเป็นธรรมจำกกำรซือ้สนิค้ำหรอืบรกิำร รวมทัง้จดัช่องทำงต่ำง ๆ  ในกำรรบัเรือ่งร้องทกุข์ผ่ำนทำงไปรษณย์ี 

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

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

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

จ�ำนวน ๓,๒๖๕ รำย ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินกำรแก้ไขให้แก่ผู้บริโภค จ�ำนวน ๗,๕๑๐ รำย เป็นเงิน ๓๒๕.๙๕ ล้ำนบำท  
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

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

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

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

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

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

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

รวมมูลค่ำประมำณ ๓ ล้ำนบำท และ ๓) กำรตรวจสอบกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำอันตรำย (เครื่องบุหรี่ไฟฟ้ำ  

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

โดยได้ท�ำกำรยึดสินค้ำและน�ำตัวผู้ลักลอบจ�ำหน่ำยมำสอบสวนพร้อมด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 

	 ๑.๖	 การปรับปรุงระบบภาษีและการขยายโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย	

	 	 ๑.๖.๑	 ด�าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู ่อาศัยแห่งรัฐ	 (โครงการบ้านล้านหลัง) เพื่อส่งเสริม 

ให้ประชำชนผู ้มีรำยได้น้อยสำมำรถมีที่อยู ่อำศัยเป็นของตนเองในรำคำที่เหมำะสม ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงกำร 

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

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

	 	 ๑.๖.๒	 ด�าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	 เพ่ือเสริมสร้ำง 

ควำมมัน่คงด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยัให้แก่ครวัเรอืนผูม้รีำยได้น้อยในกำรมทีีอ่ยูอ่ำศยัเป็นของตนเอง โดยมผีลกำรอนมุตัสินิเชือ่

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

	 ๑.๗	 การปรับปรุงระบบที่ดินท�ากินให้เกษตรกรเข้าถึงได้

	 	 ๑.๗.๑	 บริหารจัดการที่ดินท�ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส โดยปรับปรุงแผนที่ 

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

มีผลกำรตรวจสอบ จ�ำนวน ๒,๓๘๖,๒๑๙ ไร่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ให้แก่ผู้ยำกไร้ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ�ำนวน ๒๙ พื้นที่ และให้บริกำร 

และแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ประชำชน 

จ�ำนวน ๒๗๙,๓๗๕ รำย 

	 	 ๑.๗.๒	 จดัทีดิ่นท�ากนิแก่ผูย้ากไร้	ได้จดัทีด่นิให้เกษตรกร

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

	 	 ๑.๗.๓	 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน	

เพ่ือเกษตรกรและประชาชน	ซึง่อยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำรร่ำงพระรำชบญัญตัิ 

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

	 	 ๑.๗.๔	 ปรบัปรงุระบบทีดิ่นท�ากินและลดความเหลือ่มล�า้

ด้านการถือครองท่ีดนิ	กำรจัดทีดิ่นท�ำกนิให้ชมุชนตัง้แต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

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

ปัจจุบนัได้ด�ำเนนิกำรออกหนงัสืออนญุำตแล้ว จ�ำนวน ๒๘๐ พืน้ที ่๖๖ จงัหวดั 

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

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

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

โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ 
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   (๑) ด�ำเนินกำรจัดหำและอนุญำตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำย 

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

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

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

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

(๑.๓)	 อนุญาตให้จังหวัดใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	

เพื่อจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนแล้ว

๑๗๐	พื้นที่	๕๘	จังหวัด ๗๗๗,๓๖๒-๑-๒๑.๑๐

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

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

   (๒) ด�ำเนินโครงกำรสนับสนุนคณะอนุกรรมกำรนโยบำยที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)  

ในกำรจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล มีผลกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๓-กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

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

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

(เป้ำหมำย ๑๔,๐๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๒ 

	 ๑.๘	 การลดอุปสรรคการประกอบอาชีพและให้ความช่วยเหลือประมงพาณชิย์	ประมงชายฝ่ัง	และประมงพืน้บ้าน	

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

	 	 ๑.๘.๑	 บริหารจัดการทรัพยากรประมง	

   (๑)	 จัดการทรัพยากรประมง	 โดยส�ำรวจท่ำขึ้นปลำเพ่ือประเมินผลกำรจับสัตว์น�้ำ 

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

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

๑๘ แหล่งน�้ำ จำกสมุดปูมกำรท�ำกำรประมง 

ของชำวประมง จ�ำนวน ๑๔๔ คร้ัง ๑๒๕ รำย  

(เป้ำหมำย ๑๔๔ คร้ัง ๑๒๕ รำย) ประเมินผล 

กำรเพิ่มผลผลิตสัตว ์น�้ำต ่อหน่วยกำรประมง 

(Catch Per Unit Effort: CPUE) ในแม่น�้ำ  

อ่ำงเกบ็น�ำ้ เขือ่นขนำดใหญ่ และแหล่งน�ำ้ขนำดใหญ่ 

(น�้ำจืด) จ�ำนวน ๒๖๐ ครั้ง ทะเลฝั่งอันดำมัน 

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

ออกมำตรกำรในกำรควบคุมกำรท�ำประมงให้เป็นไปตำมพระรำชก�ำหนดกำรประมงและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  

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

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

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

ประมงเชิงนิเวศ (ทะเล) ๒๔ แหล่ง รวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงเชิงนิเวศ  

จ�ำนวน ๙๗๔ รำย 

   (๓) ฟื ้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น�้าหายาก	

ใกล้สูญพนัธุ	์ด�ำเนินกำรอนุรักษ์ชนิดพันธุสั์ตว์น�ำ้หำยำกใกล้สญูพนัธุ์ 

เช่น ฉลำมกบ หอยหวำน ปลงิทะเล และปลำพลวงชมพ ูโดยเพำะพนัธุ ์

และปล่อยสัตว์น�้ำสู ่แหล่งน�้ำจืดและทะเล จ�ำนวน ๔๐ ชนิด 

จ�ำนวน ๑,๒๒๓,๗๙๙ ตัว

	 	 ๑.๘.๒	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการท�าประมง	

ผิดกฎหมาย	 โดยได้ตรวจติดตำมและเฝ้ำระวังกำรท�ำประมง 

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย จ�ำนวน ๒๓๐,๘๕๗ ครัง้ ตรวจสอบ ตดิตำม 

และเฝ ้ำระวังกำรท�ำประมงของเรือประมงและเรือขนถ ่ำย 

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

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

และตรวจสุขลักษณะสะพำนปลำ แพปลำ และท่ำเทียบเรือ จ�ำนวน ๗๓๖ แห่ง 

	 	 ๑.๘.๓	 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ ่ม	 โดยชำวประมงชำยฝั่งพื้นบ้ำนที่รวมตัวกันเป็นกลุ ่ม 

และได้ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ินกับหน่วยงำนของกรมประมงเข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

กลุ่มผลิตด้ำนกำรเกษตร	 พัฒนำอำชีพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนประมง จ�ำนวน ๑๗๗ ชุมชน  

และส่งเสริมให้ชุมชนประมงมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น�้ำในเขตพ้ืนที่แหล่งน�้ำจืดและชำยฝั่งทะเล  

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

	 ๑.๙	 มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

โดยด�ำเนินมำตรกำรช่วยเหลือประชำชนผ่ำนกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน เช่น กำรลดค่ำไฟฟ้ำ กำรคืนเงินประกัน 

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

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

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

  ส�ำหรับในปี  ๒๕๖๔ ช ่วงของกำรแพร่ระบำด 

ของโรคระลอกที่ ๒ และระลอกที่ ๓ ได้มีมำตรกำรช่วยเหลือ 

ผู้ใช้ไฟฟ้ำบ้ำนอยู่อำศัย (ประเภท ๑.๑.๑ คือ ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ติดตั้ง 

มิ เตอร ์ ไ ม่เกิน ๕ แอมป์ และมีหน่วยกำรใช ้ ไฟฟ้ำไม่ เ กิน  

๑๕๐ หน่วยต่อเดือน) ให้ใช้ไฟฟรี ๙๐ หน่วยแรก ผู้ใช้ไฟฟ้ำ 

ประเภทกจิกำรขนำดเลก็ (ประเภท ๒ คอื ผูใ้ช้ไฟฟ้ำมคีวำมต้องกำร 

พลังไฟฟ้ำเฉลี่ยใน ๑๕ นำทีที่สูงสุด ต�่ำกว่ำ ๓๐ กิโลวัตต์  

โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำเครื่องเดียว) ให้ใช้ไฟฟ้ำฟรี  

เพำะพันธุ์สัตว์น�้ำ
ปล่อยลงสู่

แหล่งน�้ำจืดและทะเล
๔๐ ชนิด 

กว่ำ ๑.๒๒ ล้ำนตัว

ผู้ ใช้ ไฟฟ้ำ
ได้รับส่วนลดค่ำไฟฟ้ำ 

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

และผูใ้ช้ไฟฟ้ำบ้ำนอยูอ่ำศยัประเภท ๑.๑.๑ ทีม่ยีอดกำรใช้ไฟฟ้ำเกนิ ๑๕๐ หน่วยตดิต่อกนั ๓ เดอืน และประเภท ๑.๒ คอื 

บ้ำนอยู่อำศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน ๕ แอมป์ และบ้ำนอยู่อำศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ แต่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเกิน  

๑๕๐ หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน ๓ เดือนขึ้นไป) ช่วง Work From Home ให้ส่วนลดค่ำไฟฟ้ำจำกหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ที่เพิ่มขึ้นในรอบบิลเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม ๒๕๖๔ (จำกเดือนธันวำคม ๒๕๖๓ เป็นฐำน) และส่วนลดในรอบบิล

เดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน ๒๕๖๔ (จำกเดือนเมษำยน ๒๕๖๔ เป็นฐำน) โดยวงเงินส่วนลดค่ำไฟฟ้ำเดือนกุมภำพันธ์-

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

และส่วนลดค่ำไฟฟ้ำเดอืนพฤษภำคม-มถินุำยน ๒๕๖๔ รวม ๘,๗๗๐ ล้ำนบำท ผู้ใช้ไฟฟ้ำได้รบักำรบรรเทำผลกระทบ 

จ�ำนวน ๑๙.๗๘ ล้ำนรำย และยังคงตรึงค่ำ Ft (ไม่ปรับตำมอัตรำจริงท่ีส่งผลให้ค่ำไฟฟ้ำเพิ่ม) ซ่ึงล่ำสุดรอบเดือน 

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

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

และผูม้รีำยได้น้อยกลุม่ร้ำนค้ำ หำบเร่ แผงลอยอำหำรทีม่บีตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั ยงัคงให้ส่วนลด ๑๐๐ บำทต่อคนต่อเดอืน 

จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

	 ๑.๑๐	 การด�าเนินโครงการ	 “ม๓๓	 เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือ เยียวยำ และแบ่งเบำภำระค่ำครองชีพ 

ให้แก่ผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ มีผู้ประกันตนมำตรำ ๓๓ 

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

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔)

เรื่องที่	๒	การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	

	 ๒.๑	 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	

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

ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
ผ่ำนบัตร

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

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

(๑)	 สวัสดิการพื้นฐานที่ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง	(สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

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

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

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

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

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

รวม	(๑) ๔๕,๑๑๗,๑๐๒,๔๙๖.๐๐

(๒)	 สวัสดิการให้ความช่วยเหลือตามสถานการณ์ผ่าน	e-Money

(๒.๑) มำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

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

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

(๒.๓) มำตรกำรช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำน

ส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย 
๒๐๘  ๘๓,๖๐๐.๐๐

(๒.๔) มำตรกำรช่วยเหลือค่ำเดินทำง

ไปรับกำรรักษำพยำบำลฯ
๑๗๖ ๑๘๔,๐๐๐.๐๐

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

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

(๒.๗) มำตรกำรชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย

ผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจำก

จ�ำนวนภำษีมูลค่ำเพิ่มฯ (ระยะที่ ๑-๒) 

๑,๙๑๑,๑๒๔ ๒๒,๙๓๘,๑๗๘.๙๙

(๒.๘) มำตรกำรเพิ่มเบี้ยคนพิกำร 

(ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒)

 ๘๑๕ ๑๗๑,๒๐๐.๐๐

(๒.๙) มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำครองชีพ

ให้แก่เกษตรกร

๔๔๔ ๔๖๗,๐๐๐.๐๐



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน298

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

(๒.๑๐) มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย

ของพ่อแม่ช่วงเปิดปีกำรศึกษำ 

 ๕๒๒ ๓๖๘,๕๐๐.๐๐

(๒.๑๑) มำตรกำรพยุงกำรบริโภค

ของผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ

 ๙,๘๙๔ ๕,๑๔๙,๐๐๐.๐๐

(๒.๑๒) มำตรกำรมอบเงินช่วยเหลือส�ำหรับผู้สูงอำยุ ๘๘๔ ๔๖๔,๕๐๐.๐๐

(๒.๑๓) มำตรกำรช่วยเหลือกำรเลี้ยงดูบุตร

แก่ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ

๓๔๑ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐

(๒.๑๔) กำรเติมเงินเข้ำกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์

ในบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ วงเงินค่ำซื้อสินค้ำ

อุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น 

๙,๔๓๐ ๑,๖๐๓,๐๐๐.๐๐

(๒.๑๕) มำตรกำรเงินเพิ่มเบี้ยควำมพิกำร 

(ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๓)

๑๐,๘๘๒,๕๑๙ ๒,๑๗๖,๔๑๓,๔๐๐.๐๐

รวม	(๒) ๒,๘๗๓,๙๑๔,๒๖๐.๒๙

รวม	(๑)	+	(๒) ๔๗,๙๙๑,๐๑๖,๗๕๖.๒๙

	 	

	 	 ๒.๑.๒	 จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยท่ีได้รับสิทธิในโครงการ	

ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน-กันยำยน ๒๕๖๓  

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

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

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

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

	 	 ๒.๑.๓	 สร ้างการรับรู ้และส่งเสริมร ้านค ้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท ้องถิ่น	

และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 โดยจัดกิจกรรมเช่ือมโยงสินค้ำของผู ้ผลิตสินค้ำชุมชนและผู ้ผลิตสินค้ำรำยใหญ ่

ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค และอยู ่ระหว่ำงพัฒนำระบบฐำนข้อมูลร ้ำนธงฟ้ำพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น 

เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำรที่สนใจ  

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

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

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

เพ่ือให้คนจนกลุ่มเป้ำหมำยมีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมท้ังส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะ 

เพ่ือสร้ำงรำยได้ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตำนี 

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

ครัวเรือนยำกจน จ�ำนวน ๑๐๔,๔๔๐ ครัวเรือน 

   (๔) ด�าเนินกิจกรรมบูรณาการในพ้ืนท่ีเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	 ได้ก�ำหนดรูปแบบ

พื้นท่ีปฏิบัติกำรพัฒนำสังคม โดยคัดเลือกพ้ืนที่ด�ำเนินงำนจำกทั้ง ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ จังหวัดละ ๑ ต�ำบล  

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

เพื่อให้ควำมช่วยเหลือและวำงแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตรำยครอบครัวให้ครอบคลุมเป็นพ้ืนที่ต�ำบลต้นแบบ 

และขยำยกำรด�ำเนินงำนให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ต่อไป

   (๕)	 พัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู ่อาศัย โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง

หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงกลำโหม กระทรวงมหำดไทย สภำกำชำดไทย  

และภำคีเครือข่ำยด้ำนท่ีอยู่อำศัย เพื่อแก้ไขปัญหำที่อยู ่อำศัยของผู ้มีรำยได้น้อยทั้งในเขตเมืองและชนบท  

ให้มทีีอ่ยูอ่ำศยัทีม่ัน่คงปลอดภยัให้แก่กลุม่เป้ำหมำยทีเ่ป็นผูส้งูอำย ุคนพกิำร และผูด้้อยโอกำส โดยมกีำรด�ำเนนิกำรแล้ว 

ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๒๓,๘๐๑ ครัวเรือน

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

ให้กลุ่มเปรำะบำง ได้แก่ กำรฝึกอำชีพเยำวชน กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยรุ่น ผู้สูงอำยุ คนพิกำร กลุ่มชำติพันธุ์  

และผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙  

เพื่อเสริมสร้ำงโอกำสในกำรมีอำชีพและรำยได้ เช่น หลักสูตรกำรตัดต่อวีดิโอด้วยโทรศัพท์มือถือ เสริมสวย  

ผู้ดแูลผูส้งูอำย ุ(บริบำล) งำนฝีมอืและงำนประดิษฐ์ กำรท�ำผลติภณัฑ์จำกสมนุไพร ช่ำงอเิลก็ทรอนกิส์ส�ำหรบัคนพกิำร 

คอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับกลุ่มชำติพันธุ์ กำรคัดแยกขยะในสถำนประกอบกำร  

และกำรแก้ไขซ่อมแซมเสื้อผ้ำ ซึ่งด�ำเนินกำรฝึกอบรมไปแล้วทั่วประเทศ จ�ำนวน ๔๔,๖๐๕ ครัวเรือน

	 	 ๒.๒.๒	 ขับเคล่ือนการจัดสวัสดิการแม่เล้ียงเด่ียวและครอบครัว เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 

ที่ประสบปัญหำสำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข โดยจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตและฝึกอำชีพท้ังภำยในสถำบัน 

และผ่ำนระบบออนไลน์ จ�ำนวน ๑๘,๑๕๓ รำย และในปี ๒๕๖๔ ได้จัดตั้งศูนย์บริกำรแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 

เพ่ือให้ค�ำปรึกษำและประสำนส่งหน่วยงำนเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ มีแม่เลี้ยงเดี่ยวมำใช้บริกำร จ�ำนวน ๔๖๗ รำย  

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

นอกจำกนี้ ได้จัดให้มีช่องทำงให้ค�ำปรึกษำด้ำนครอบครัว โดยผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  

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

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

  ๒.๒.๓	 สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู ้สูงอายุ 

โดยผู้สูงอำยุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๖๐๐ บำทต่อเดือน 

อำยุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๗๐๐ บำทต่อเดือน  

อำยุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๘๐๐ บำทต่อเดือน  

และอำยุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บำทต่อเดือน 

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดสรรงบประมำณแล้ว  

๔ ไตรมำส จ�ำนวน ๖๖,๐๑๖.๙๓ ล้ำนบำท 

  ๒.๒.๔	 สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม	

แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้วินิจฉัยแล้ว และมีควำมเป็นอยู่ยำกจน ถูกทอดท้ิง ขำดผู้อุปกำระดูแล หรือไม่สำมำรถ 

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

ได้จัดสรรงบประมำณแล้ว ๔ ไตรมำส จ�ำนวน ๔๘๓.๕๘ ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ยังได้ให้ควำมช่วยเหลือประชำชน 

ผู้ด้อยโอกำสภำยใต้โครงกำรแก้ไขปัญหำกลุ่มเปรำะบำงรำยครัวเรือน ด้วยกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำ  

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

  ๒.๒.๕	 สนับสนุนการเสรมิสร้างสวสัดกิารทางสงัคม	

ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โดยคนพิกำรที่มีอำยุต�่ำกว่ำ ๑๘ ปี 

จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บำทต่อเดือน และคนพิกำรที่มีอำยุ  

๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับเงิน จ�ำนวน ๘๐๐ บำทต่อเดือน  

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดสรรงบประมำณแล้ว  

๔ ไตรมำส จ�ำนวน ๑๖,๖๓๑.๐๕ ล้ำนบำท 

	 	 ๒.๒.๖	 ผลการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารสงัคมและเงนิอ่ืน	

ผ่านระบบบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดกิารสังคม	(e-Social	Welfare)	

รวมทั้งสิ้น ๑๕๓,๔๙๓.๓๔ ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสังคมฯ	ตั้งแต่วันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

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

ประเภทเงินจ่ายต่อเนื่องรายเดือน	(	๖	สวัสดิการ)	

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

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

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

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

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

จัดสรรงบประมำณ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

๖๖,๐๑๖.๙๓ ล้ำนบำท

ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรสังคม

ผ่ำนระบบ e-Social Welfare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประเภทเงินจ่ายไม่ต่อเนื่อง	(๑	สวัสดิการ)		

เงินค่าตอบแทน	เยียวยา	เสี่ยงภัย	อสม./อสส.	

คนละ	๕๐๐	บาท	

๒๓,๘๑๐,๔๖๔ ๑๑,๙๑๕,๗๙๐,๐๐๐

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

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

	 ๒.๓	 การลดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการบริการสุขภาพทั้งระบบ	 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล	

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

การรักษาพยาบาลที่ดีแก่ประชาชน

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

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

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

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

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

(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒.๓.๒	 ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบลติดดาว  

โดยจัดท�ำคู่มือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต�ำบลติดดำวเพื่อพัฒนำ รพ.สต.  

จ�ำนวน ๙,๘๖๓ แห่ง ให้มีคุณภำพจนได้รับกำรประเมินเป็นโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต�ำบลติดดำว
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เรื่องที่	๓	มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	

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

การใช้จ่ายงบประมาณ	เพือ่ให้มเีมด็เงนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิโดยเรว็	โดยกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำงบประมำณ 

และเป็นเครื่องมือในกำรเชื่อมโยงงบประมำณให้สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ นโยบำยและแผนระดับชำต ิ

ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญ 

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

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

พ.ศ.	๒๕๖๔ ตำมแนวทำงและหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรแีละอยูภ่ำยในกรอบพระรำชบัญญตัิ

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

ให้แก่หน่วยรบังบประมาณ ๓.๑๑ ล้ำนล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ ของงบประมำณทัง้สิน้ ๓.๒๙ ล้ำนล้ำนบำท  

๓) หน่วยรับงบประมาณสามารถด�าเนินภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง	 ภำยใต้กรอบระยะเวลำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 

ตำมตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล และ ๔) จัดวางระบบ	

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณและก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทั้งวิเครำะห์ระดับควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

	 ๓.๒	 มาตรการตั้งรับ	 “การกีดกันทางการค้า”	 เร่งเพิ่ม	 “ช่องทาง”	 การส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลัก	

ของประเทศ

	 	 ๓.๒.๑	 เร่งรดัขยายตลาดส่งออกเชิงรกุ โดยก�ำหนดกลยทุธ์กำรตลำดทีส่อดคล้องกบัตลำดเป้ำหมำย 

ได้แก่ ๑)	 การเจาะตลาดเชิงลึกเข้าสู่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	 มีผู้ประกอบกำรไทย 

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

และจับคู่ธุรกิจเยือนตลาดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ มีผู้ประกอบกำรไทยได้รับกำรส่งเสริม 

๑๓๘ รำย สำมำรถสร้ำงมลูค่ำกำรค้ำได้ จ�ำนวน ๒๗.๒๐ ล้ำนบำท	๓) การส่งเสรมิตลาดพาณชิย์ดจิทิลัผ่านเวบ็ไซต์	

Thaitrade.com เพื่อให้เกิดกำรติดต่อซื้อขำยกับผู้ซื้อจำกทั่วโลกมีควำมต้องกำรซื้อที่ผ่ำนระบบ Buying Request 

จ�ำนวน ๙๔๕	 รำยกำร เกิดมูลค่ำกำรซื้อขำยผ่ำนระบบ Buying 

Request จ�ำนวน ๖,๐๙๓.๗๙ ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรซื้อขำย 

ผ่ำนเว็บไซต์ Thaitrade.com และเครือข่ำยพันธมิตรออนไลน ์

จ�ำนวน ๒,๒๕๑.๔๙ ล้ำนบำท	 และ ๔) การส่งเสริมการส่งออก	

สินค้าไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน	

(Cross-Border	e-Commerce) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน ์

(Online Business Matching) กบัผูน้�ำเข้ำต่ำงชำตเิกิดกำรจบัคูธ่รุกิจ 

๒,๖๗๒ คู่ มูลค่ำกำรซื้อขำย รวม ๑๑,๓๗๘.๕๓ ล้ำนบำท 

ซื้อขำยผ่ำนเว็บไซต์ 
Thaitrade.com 

และเครือข่ำยพันธมิตร
ออนไลน์ 

๒,๒๕๑.๔๙ ล้ำนบำท
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	 	 ๓.๒.๒	 ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร ์ โดยส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำและบริกำรที่ประเทศไทย 

มศีกัยภำพ เช่น ๑)	สนิค้าเกษตรและอาหาร โดยจัดกจิกรรมจบัคูเ่จรจำธรุกจิสนิค้ำเกษตร/สนิค้ำผลไม้ และจดักจิกรรม 

ส่งเสริมกำรขำยสนิค้ำผลไม้ในต่ำงประเทศ มีผูป้ระกอบกำรไทยได้รบักำรส่งเสรมิ รวม ๑,๗๙๓ รำย เกดิกำรจบัคูธ่รุกิจ 

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

และกิจกรรมส่งเสรมิกำรขำยสนิค้ำฮำลำลในต่ำงประเทศ

มีผู้ประกอบกำรไทยได้รับกำรส่งเสริมรวม ๑๓๐ รำย

สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำรวม ๓๖๕ ล้ำนบำท	 ๓)	 สินค้า

อุตสาหกรรม โดยสนับสนุนผู ้ประกอบกำรไทย 

เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำส�ำคัญทั้งในและต่ำงประเทศ 

มีผู้ประกอบกำรไทยได้รับกำรส่งเสริมรวม ๓๑ รำย 

เกิดกำรจับคู ่ธุรกิจ ๑๖๙ คู ่  สร ้ำงมูลค่ำกำรค้ำ 

รวม ๓๕๔.๕๔ ล้ำนบำท	และ ๔)	สนิค้าไลฟ์สไตล์	อญัมณี

และเครื่องประดับ โดยจัดงำนแสดงสินค้ำอัญมณี 

และเคร่ืองประดบั (Bangkok Gems & Jewelry Fair) 

รูปแบบออนไลน์ ส่งเสรมิกำรจัดเทศกำลพลอยจันทบุร ี

และจัดกิ จกรรมจับคู ่ เ จรจำสินค ้ ำ ไลฟ ์ส ไตล ์ 

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (STYLE Bangkok Telematching 

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

มผีูป้ระกอบกำรไทยได้รบักำรส่งเสริมรวม ๑,๒๓๘ รำย 

เกิดกำรจับคู ่ธุรกิจ ๑,๐๔๗ คู่ สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำ 

รวม ๑,๖๘๗.๘๗ ล้ำนบำท 

	 	 ๓.๒.๓	 ส่งเสริมสินค้าธุรกิจบริการ ใน ๔ สำขำหลัก ประกอบด้วย ๑) ธุรกิจบริกำรสุขภำพ 

และควำมงำม ๒) ธุรกิจบริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ ๓) ธุรกิจบริกำรสนับสนุนและธุรกิจบริกำรเก่ียวเนื่อง  

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

สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำรวม ๓,๑๒๘.๕๑ ล้ำนบำท 

	 	 ๓.๒.๔	 ยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้มีความพร้อมในการส่งออกและรับมือกับเศรษฐกิจ	

ยุคใหม่ได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยจัดอบรม/สัมมนำในประเด็นท่ีน่ำสนใจอย่ำงต่อเนื่อง เช่น  

SMART Logistics กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรพฒันำระบบโลจสิตกิส์ ๔.๐ เพือ่ลดต้นทนุในยคุธุรกิจ 

ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และกำรสัมมนำพิเศษ “พลิกโอกำสกำรค้ำกำรลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลำดมหภำคยูโร-เอเชีย”  

มีผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำรวม ๔๒,๔๔๔ รำย 

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

	 	 ๓.๓.๑	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	 โดยจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

ระหว่ำงจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือกับกรุงเทพมหำนครผ่ำนกิจกรรมเลำะเมืองกรุง ท�ำบุญ ชิม ช้อป ชิลล์  

เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นกำรเดินทำงท่องเที่ยวในกรุงเทพมหำนคร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมผลักดันกำรท่องเที่ยวชุมชน 

ในแหล่งประวตัศิำสตร์ของกรุงรตันโกสนิทร์ เรียนรู้รำกเหง้ำของวฒันธรรมลุม่น�ำ้เจ้ำพระยำ โดยได้น�ำคณะนกัท่องเท่ียว 

เดินทำงล่องเรือรับประทำนอำหำรเย็น เรียนรู ้ประวัติควำมเป็นมำของพระปรำงค์วัดอรุณรำชวรำรำม 

และชมวิวทิวทัศน์ริมฝั ่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำ สักกำระศำลท้ำวมหำพรหมเอรำวัณ วัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร 
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ศำลเจ้ำพ่อเสือ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร วัดมังกรกมลำวำส รวมถึงแวะเที่ยวชิมแหล่งรวมอำหำรเมนูสตรีทฟู้ด

ชื่อดังย่ำนถนนเยำวรำช สักกำระศำลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม และซื้อสินค้ำของฝำกที่ตลำด อ.ต.ก.  

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวพึงพอใจในประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวร้อยละ ๘๐ 

	 	 ๓.๓.๒	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู ่มาตรฐาน  

(Smart Tourism) โดยคัดเลือกชุมชนที่มีควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดกำรท่องเที่ยว  

เป็นชุมชนต้นแบบ สร้ำงแนวคิด Smart เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำรสนับสนุน

งบประมำณกระตุ้นในชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

	 	 ๓.๓.๓	 พัฒนาชุมชนท่องเท่ียว	 เพื่อรองรับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรอง  

โดยจัดประชุมตัวแทนเครือข่ำยกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนระดับภูมิภำค รวม ๒ ครั้ง เพ่ือผลักดันให้ภำคประชำชน 

เกิดกำรรวมกลุ่มกันจดทะเบียนจัดตั้งสมำคม มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลชุมชนเพื่อกำรท่องเท่ียวและคัดเลือกหลักสูตร 

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือน�ำมำใช้ขยำยผลไปยังชุมชนอื่น ๆ รวมท้ังมีกำรแลกเปลี่ยนกิจกรรม นักท่องเที่ยว  

หรือสินค้ำต่ำง ๆ เพื่อกำรท่องเที่ยว 

	 	 ๓.๓.๔	 ส ่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวในเมืองรอง  

มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ด้ำนควำมปลอดภัย ได้มีกำรประสำนงำน 

กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดูแลควำมสมดุล 

ด้ำนเศรษฐกจิ สังคม ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม และสำธำรณสขุ ตำมมำตรกำร 

กำรเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 

(Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA)

	 	 	 (๒)	 ด ้ำนคมนำคม ได ้อ�ำนวยควำมสะดวก 

กำรเข้ำถึงตัวแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

เมืองหลัก-เมืองรอง และเมืองรอง-เมืองรอง ในกำรกระจำยตัว 

ของกำรเดินทำงท่องเที่ยวข้ำมภูมิภำคครอบคลุมทุกพื้นที่

   (๓)	 ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวอยำ่งยั่งยืน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกำรพัฒนำตำมแนวทำง

กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนบนพื้นฐำนของควำมสมดุลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึง 

ระบบสำธำรณสุขให้เกิดควำมเป็นมำตรฐำน SHA

	 	 	 (๔)	 ด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว ได้บูรณำกำรกับหน่วยงำนในจังหวัด 

ทัง้ในและนอกพ้ืนทีเ่พ่ือส่งเสริมกำรใช้บรกิำร ทีพั่ก ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของทีร่ะลกึ และบรกิำรอืน่ ๆ  ด้ำนกำรท่องเท่ียว 

ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย

	 	 	 (๕)	 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อควำมเป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ำงควำมประทับใจ 

และส่งเสรมิให้เกดิกำรเดนิทำงท่องเทีย่วซ�ำ้ โดยจดัอบรมด้ำนภำษำต่ำง ๆ  กำรเป็นเจ้ำบ้ำนทีด่ ีและกำรปฐมพยำบำล

เบื้องต้น 

	 	 	 (๖)	 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยใช้มำตรกำรจูงใจให้หน่วยงำนต่ำง ๆ จัดกำรท่องเที่ยว 

ศึกษำดูงำน อบรมสัมมนำในจังหวัดเมืองรองช่วงนอกฤดูกำลท่องเท่ียว ผ่ำนแคมเปญส่งเสริมกำรตลำดของภำครัฐ 

เช่น โครงกำรก�ำลังใจรัฐบำล (สนับสนุนค่ำเดินทำงของอำสำสมัครสำธำรณสุข) โครงกำรเที่ยวปันสุข และโครงกำร

เรำเที่ยวด้วยกัน
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	 	 	 (๗)	 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย/กำรสื่อสำรกำรตลำด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม 

กำรขำย Road Show โฆษณำ/ประชำสัมพันธ์ และผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบกำร 

โดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย สร้ำงกิจกรรมกำรตลำดโปรโมชนั ลด แลก แจก แถม กำรชิงรำงวลั และจดัแพก็เกจร่วมกบัพนัธมติร 

เช่น สำยกำรบิน ที่พัก ร้ำนอำหำร และบริษัทน�ำเที่ยว เพื่อเป็นกำรจูงใจและกระตุ้นตลำดกำรท่องเที่ยว 

	 	 ๓.๓.๕	 ด�าเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเท่ียววิถีถิ่นสู ่การท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน	

ในแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยให้ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครท่ีปฏิบัติงำนเก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียว 

ได้ประชุมเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวภำคประชำชน เพื่อเช่ือมโยง บูรณำกำร และผลักดันให้เกิด 

กำรรวมพลังสร้ำงสรรค์และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทำง ๖ กลุ่มเขตของกรุงเทพมหำนคร ส่งผลให้เครือข่ำย 

กำรท่องเที่ยวภำคประชำชนเป็นผู้ก�ำหนดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวด้วยตนเอง ประชำชนได้ท�ำงำนร่วมกับภำครำชกำร  

สร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงภำคใีนอนำคต และแหล่งท่องเทีย่วท่ีลงพืน้ทีศ่กึษำดงูำนได้น�ำเสนอของด ีสถำนทีท่่องเทีย่ว 

วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งอำหำรกำรกิน เผยแพร่วิถีชุมชน และศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ถิ่น ดังนี้

	 	 	 (๑)	 กิจกรรมกำรประชุมเชิงบูรณำกำรเพื่อพัฒนำกำรท่องเท่ียววิถีถ่ินสู ่กำรท่องเท่ียว 

ที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและเครือข่ำยภำคประชำชนด�ำเนินกำร  

จ�ำนวน ๑๒๐ คน ซึ่งเป็นกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนเก่ียวกับ 

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมกำรระดมควำมรู้กำรสืบค้นเส้นทำงกำรท่องเท่ียววิถีถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว ๖ กลุ่มเขต  

(๑ กลุ่มเขต ๑ เส้นทำงกำรท่องเที่ยว)

	 	 	 (๒)	 กิจกรรม Focus group เพื่อพัฒนำกำรท่องเท่ียววิถีถ่ินสู ่กำรท่องเท่ียวท่ียั่งยืน 

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

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ ๓ กลุ่มเขต และงดจัดกิจกรรมในพื้นที่ ๓ กลุ่มเขต เนื่องจำกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโควิด-๑๙ 

	 	 ๓.๓.๖	 ด�าเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชน	

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

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

และรำชกำร) มำส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชนฐำนรำก มุง่เน้นกำรรกัท้องถิน่ ส่งเสรมิกำรน�ำวถิวีฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ของชุมชนมำสร้ำงแหล่งเรียนรู้และเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงน�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำต่อยอด 

ผลติสนิค้ำและผลติภณัฑ์ทำงวฒันธรรม เพ่ือต้อนรับและจ�ำหน่ำยให้แก่นกัท่องเทีย่วทีม่ำเยอืน ซึง่จะเป็นกำรสร้ำงอำชพี 

และรำยได้ให้กับชุมชน กระตุ ้นเศรษฐกิจ และฟื ้นฟูชุมชนหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙		

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

ต่ำงจงัหวดั จ�ำนวน ๗๖ ชมุชน คำดว่ำจะสร้ำงรำยได้เฉลีย่ไม่น้อยกว่ำ  

๑.๘ ล้ำนบำทต่อชมุชนต่อปี และจะขยำยผลให้เกิดชมุชนคุณธรรม

ต้นแบบ บวร On Tour เป็น ๑,๐๐๐ แห่งทัว่ประเทศ เพือ่สร้ำงรำยได้ 

ไม่น้อยกว่ำ ๑,๘๐๐ ล้ำนบำทต่อปี	 นอกจำกนี้ ยังมีแนวคิด 

ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่ำนชุมชนคุณธรรม

ต้นแบบทั่วประเทศ จ�ำนวน ๒๓๘ ชุมชน	 และได้มีกำรวำงแผน 

ในกำรรับมือกับผลกระทบด้ำนกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ เพื่อปลุกกระแส “รักเมืองไทย 

เที่ยวเมืองไทย กระตุ้นเศรษฐกิจไทย” โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม 

มีชุมชนคุณธรรม
บวร On Tour รวม ๘๒ ชุมชน 

สร้ำงรำยได้
๑.๘ ล้ำนบำท/ชุมชน/ปี



307รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

กำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เช่น มหกรรมชมุชนคณุธรรมส่งเสริมกำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม กจิกรรมลำนวฒันธรรม

หรือถนนสำยวัฒนธรรม กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกท่ีแสดงถึงจุดเด่นหรือเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมในแต่ละแห่ง  

เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มำเยี่ยมชมอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 

	 	 ๓.๓.๗	 ด�าเนนิโครงการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทย	ประจ�าปี	๒๕๖๔	(Cultural	Product	

of	 Thailand:	 CPOT)	 เป็นกำรน�ำทุนทำงวัฒนธรรมของท้องถ่ินมำพัฒนำต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 

(CPOT) โดยคดัเลอืกผลติภณัฑ์จำกชมุชนคณุธรรม ชมุชนเครอืข่ำย 

และผูป้ระกอบกำรด้ำนวฒันธรรมทีม่ศีกัยภำพในกำรพัฒนำต่อยอด 

เป ็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๔ อย่ำงน้อย 

จังหวัดละ ๓ ชุมชน รวมทั้ง ๗๖ จังหวัด ได้ส่งเข้ำมำรับกำรคัดเลือก 

จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๘๕ ชุมชน และได้ด�ำเนินกำรคัดเลือกชุมชน

คุณธรรม/ชุมชนเครือข่ำยทำงวัฒนธรรม และผู ้ประกอบกำร 

ในพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ CPOT  

จ�ำนวน ๑๒๕ ชุมชน 

  ๓.๓.๘ ด�าเนินมาตรการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 การจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยว	

ในเชิงพื้นที่และเวลา ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

   (๑) ก�ำหนดขอบเขตและผังบริเวณพื้นที่สิ่งแวดล้อมของอุทยำนประวัติศำสตร์ทั้ง ๑๑ แห่ง 

รวมทั้งสร้ำงกำรรับรู้และกำรตระหนักรู้ต่ำง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมอุทยำนประวัติศำสตร ์

ได้ทรำบและมีส่วนร่วมในกำรช่วยดูแลรักษำสภำพแวดล้อมภำยในอุทยำนประวัติศำสตร์ ท้ังนี้ ได้ออกประกำศ  

เรื่อง กำรลด ละ เลิก กำรใช้ภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมในแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในกำรดูแล

ของกรมศิลปำกร ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเยี่ยมชมเป็นอย่ำงดี

   (๒) ก�ำหนดแนวทำงกำรอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและกำรใช้ประโยชน์จำกโบรำณสถำน โดยด�ำเนนิกำร 

ตำมระเบียบกรมศิลปำกร ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน 

ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องทั้งทำงด้ำนศิลปะ ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี 

   (๓) ขออนุญำตใช้ที่พักและพื้นที่ในโบรำณสถำน โดยควบคุมปริมำณนักท่องเท่ียว 

และผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมอุทยำนประวัติศำสตร์ ตลอดจนโบรำณสถำนอื่น ๆ  ให้เป็นไปด้วยควำมเหมำะสมตำมระเบียบ

กรมศิลปำกร ว่ำด้วยกำรขออนุญำตใช้ที่พักและพื้นที่โบรำณสถำน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ๓.๓.๙ ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์	 (ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ)	 จ�ำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ ๑) จัดอบรมพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

ยุคก่อนประวัติศำสตร์ เพ่ือยกระดับกำรท่องเที่ยวไปสู่นำนำชำติ รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงรำยได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ 

ให้เกิดกำรหมุนเวียน เกิดควำมม่ันคงในกำรด�ำรงอยู่ของประชำชน มั่งคั่งในรำยได้ เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีวิต  

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงยั่งยืน	 ๒)	 จัดท�ำคู ่มือเส้นทำงท่องเท่ียวเชื่อมโยงยุคก่อนประวัติศำสตร์  

เพื่อประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมให้นำนำชำติได้รับรู้ถึงสิ่งที่ดีงำมและต้องกำรกลับมำ

ท่องเที่ยวอีกครั้ง	และ ๓)	จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศำสตร์ 



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน308

	 	 ๓.๓.๑๐	 ด�าเนินโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวของภาคตะวันออก	 (พัฒนาและยกระดับชุมชน	

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

พัฒนำองค์ควำมรู้และยกระดับศักยภำพของบุคลำกรชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์สู่กำรบริหำร

จัดกำรอย่ำงยั่งยืน เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนกำรท่องเทีย่ว รวมทัง้เป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมกำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในรปูแบบใหม่ 

ให้สอดคล้องกับควำมสนใจของนักท่องเที่ยว	๒) พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นกำรน�ำ 

ทุนทำงวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ สร้ำงรำยได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น	๓) จัดกิจกรรม

สร้ำงสรรค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ตลำดวัฒนธรรม/ถนนสำยวัฒนธรรม ภำยใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนำ 

และปรบัปรงุภมิูทศัน์แหล่งท่องเทีย่วชมุชนของภำคตะวนัออกในกำรดงึดดูนกัท่องเทีย่ว	และ ๔) จัดมหกรรมท่องเทีย่ว 

ชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพำภำยใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่ 

	 	 ๓.๓.๑๑	 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ ่มชาติพันธุ ์	 (ภาคเหนือ)		

จ�ำนวน ๘ จงัหวดั ได้แก่	๑)	จัดประชมุสมัมนำประชำคมเพือ่ฟ้ืนฟวูฒันธรรม และประเพณท่ีีเป็นปัจจยัเอือ้และสนบัสนุน 

กำรท่องเทีย่วชมุชนชำติพนัธุ	์๒) จัดกจิกรรมพฒันำสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกและยกระดบัมำตรฐำนกำรบริกำรท่องเทีย่ว 

เช่น จดัท�ำป้ำยบอกเส้นทำง ป้ำยให้ข้อมลูควำมรูข้องสถำนท่ี จดัท�ำ Landmark บรเิวณพ้ืนท่ีแสดงควำมเป็นอตัลกัษณ์ 

ของชุมชนชำติพันธุ ์  จัดท�ำแผนที่แหล ่งท ่องเที่ยวในชุมชนชำติพันธุ ์  และจัดอบรมนักสื่อควำมหมำย 

ในชมุชนชำตพินัธุ ์กำรเป็นเจ้ำบ้ำนทีด่ ีและกำรให้บรกิำรนกัท่องเทีย่วตำมมำตรฐำนสำกล	๓) จดักจิกรรมกำรพฒันำ 

และยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม CPOT ผ่ำนกระบวนกำร 4 DNA	 ๔) จัดกิจกรรม 

กำรท่องเทีย่ว เทศกำลทำงวฒันธรรม ประเพณขีองชมุชนชำตพินัธุ	์๕) จดักจิกรรม FAM Trip ของนกัข่ำว นกัประชำสมัพนัธ์

รำยกำรท่องเที่ยว และตัวแทนบริษัททัวร	์๖) จัดท�ำข้อมูล คลิปไวรัล และสกู๊ปกำรท่องเท่ียวชุมชนกลุ่มชำติพันธุ์  

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

กำรท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชำติพันธุ์ภำคเหนือ 

	 	 ๓.๓.๑๒	 ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 อุทยานประวัติศาสตร์	 โบราณสถาน	

และแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรมและเป็นมรดกวัฒนธรรมท่ีส�ำคัญ 

ของชำติ เช่น ๑) พัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก	โดยบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบรำณสถำนด้ำนทิศตะวันตก  

บูรณะเสริมควำมมั่นคงโบรำณสถำนมรดกโลก และปรับปรุงระบบสำยไฟลงดินและระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยใน

อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย รวมถึงพัฒนำและเพิ่มศักยภำพศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว และก่อสร้ำงระบบ 

ก�ำจัดขยะปลอดมลพิษอุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย ตลอดจนก่อสร้ำงรั้วลวดตำข่ำยอุทยำนประวัติศำสตร์

ก�ำแพงเพชร ๒) พฒันำกลุม่ท่องเทีย่วอำรยธรรมล้ำนนำและกลุม่ชำตพินัธุ ์โดยพฒันำและปรับปรงุก�ำแพงคุม้เจ้ำหลวง

เมืองน่ำน จังหวัดน่ำน ๓) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศำสนำ วัฒนธรรม และอำรยธรรม โดยอนุรักษ์และพัฒนำ

ปรำสำทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว	๔) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ ศำสนำ และวัฒนธรรม  

โดยอนุรักษ์และพัฒนำโบรำณสถำน พระวิหำร และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติต่ำง ๆ ๕) ส่งเสริมและพัฒนำ 

กำรท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศำสตร์ โดยจัดตั้งศูนย์กำรวิจัยโบรำณคดีบ้ำนเชียง จังหวัดอุดรธำนี และพัฒนำระบบ

สำธำรณูปโภค ระบบประปำ และระบบไฟฟ้ำ อุทยำนประวัติศำสตร์ภูพระบำท จังหวัดอุดรธำนี ๖) ส่งเสริม 

และพฒันำกำรท่องเทีย่วอำรยธรรมอสีำนใต้ โดยพัฒนำและเพิม่ศกัยภำพกำรจดัแสดงนทิรรศกำรถำวรพิพธิภัณฑสถำน 

แห่งชำติอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี และ ๗) ยกระดับมำตรฐำนบริกำรและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง 

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภำค โดยบูรณะวิหำรหลวง วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

และปรับปรุงและพัฒนำพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำน	ี
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๓.๔	 การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 

	 	 ๓.๔.๑	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)	ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ 

เรื่องกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำเงินบำท จ�ำนวน ๑,๒๘๓ รำย และมีประสบกำรณ  ์

และสำมำรถใช้เครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน จ�ำนวน ๗๓๕ รำย 

	 	 ๓.๔.๒	 เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านกฎหมายเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ผูป้ระกอบการ	SMEs	

และประชาชนทั่วไป	 ผ่ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู ่ SMEs และกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

ในรปูแบบต่ำง ๆ  รวมทัง้ประชำสมัพันธ์กจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบกจิกำร SMEs ท้ังนี ้ตัง้แต่ปีงบประมำณ 

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

	 	 	 (๑)	 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโครงกำรบังคับคดีสัญจร เสริมสร้ำงควำมรู้กฎหมำย 

ด้ำนกำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้และกฎหมำยด้ำนกำรบังคับคดีในกำรลงพื้นท่ีให้ควำมรู้กับประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย 

เครือข่ำยบังคับคดี และวิทยำกรตัวคูณ ผู้น�ำชุมชน ผู้ประกอบกำร SMEs และหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน  

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

	 	 	 (๒)	 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ

ล้มละลำย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรูปแบบกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัต ิ

ดังกล่ำว หมวด ๓/๒ กระบวนพิจำรณำเก่ียวกับกำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้ท่ีเป็น SMEs ลักษณะของแผนฟื้นฟ ู

กิจกำรส�ำเร็จรูปและขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำร และรับฟังควำมคิดเห็นและระดมควำมคิดจำกผู้ประกอบกำร SMEs 

และทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยต้ังแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๓-มีนำคม ๒๕๖๔ ได้จัดโครงกำรในพื้นที่ส่วนกลำง 

และส่วนภูมิภำค ในเขตกรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค จ�ำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

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

เรื่องที่	๔	การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

	 ๔.๑	 การจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน�้าและคุณภาพดินตาม	Agri-Map

	 	 ๔.๑.๑	 จัดท�าฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ 

   (๑) ส�ำรวจและวเิครำะห์ทำงเศรษฐกจิเพือ่สนบัสนนุเขตเกษตรเศรษฐกจิ ส�ำรวจจดัท�ำฐำนข้อมลู 

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

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

กำรปลกูพืชเศรษฐกจิตำมประกำศกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ จัดท�ำฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรบริหำร

จดักำรพืน้ทีเ่กษตรกรรม (Zoning) จดัท�ำแผนทีเ่กษตร 

เพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map 

Online) และสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลเขต 

ควำมเหมำะสมพืชเศรษฐกิจเชิงแผนที่ ๕ ชนิดพืช 

ได้แก่ ข้ำวนำปรัง มันส�ำปะหลัง ปำล์มน�้ำมัน 

สับปะรดโรงงำน และไม้โตเร็วสกุลอะเคเซีย  

(Acacia species)



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน310

   (๒) อบรมถ่ำยทอดควำมรู ้และศึกษำดูงำนกำรปลูกพืชทำงเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกร  

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

จ�ำนวน ๑,๔๓๗ ไร่ 

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

ที่ไม่เหมำะสมให้เกิดประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรในกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ�ำนวน ๑๐๘ ไร่

   (๔) ศึกษำและวิ เครำะห ์เศรษฐกิจสินค ้ำเกษตรที่ เหมำะสมกับศักยภำพของพื้นที่ 

และเพิม่โอกำสทำงเศรษฐกจิ รวมทัง้จดัท�ำข้อเสนอแนะเชงินโยบำยและมำตรกำรทีส่อดคล้องเหมำะสมกบัศกัยภำพ

ของพื้นที่

	 	 ๔.๑.๒	 จัดท�าทะเบียนแหล่งน�้าเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง ส�ำหรับกำรประมวลผล  

จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล ระบบกำรน�ำเข้ำข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลแหล่งน�้ำและทำงน�้ำของหน่วยงำนภำครัฐ 

และเอกชน รวมถงึระบบกำรเชือ่มโยงกบัระบบคลงัข้อมลูของศนูย์อ�ำนวยกำรน�ำ้แห่งชำต ิเพือ่ใช้ในกำรบรหิำรจดักำร

ทรัพยำกรน�้ำในภำพรวมของประเทศ และแก้ไขปัญหำข้อมูลไม่รวมศูนย์ของข้อมูลแหล่งน�้ำธรรมชำติ ๓ ประเภท 

ประกอบด้วย ๑) แหล่งน�้ำขนำดเล็ก คือ แหล่งน�้ำที่มีขนำดน้อยกว่ำ ๒ ล้ำนลูกบำศก์เมตร จ�ำนวน ๑๔๒,๒๓๔ แห่ง  

๒) แหล่งน�ำ้ขนำดกลำง คอื แหล่งน�ำ้ทีม่ขีนำด ๒-๑๐๐ ล้ำนลกูบำศก์เมตร จ�ำนวน ๖๕๙ แห่ง และ ๓) แหล่งน�ำ้ขนำดใหญ่ 

คือ แหล่งน�้ำที่มีขนำดมำกกว่ำ ๑๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร จ�ำนวน ๓๘ แห่ง ซ่ึงมีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด  

๑๐ หน่วยงำน ทัง้นี ้การจัดท�าระบบทะเบียนแหล่งน�า้	(Thai	Water	Resources)	จะน�าไปเชือ่มโยงกบัระบบอืน่ ๆ  

ดังนี้ ๑) ระบบ	 Thai	 Water	 Plan เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนงำนโครงกำรกำรติดตำมและวิเครำะห ์

ผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรด้ำนทรัพยำกรน�้ำ ๒) ระบบ	National	Thai	Water เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์น�้ำ  

กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์น�ำ้ในปัจจุบนัและคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้เพือ่ให้กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้มปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

๓) ระบบขึน้ทะเบยีนองค์กรผูใ้ช้น�า้	(Thai	Water	User	Organization) เพือ่บรหิำรจดักำรกำรใช้น�ำ้ทัง้ภำคเกษตรกรรม 

อุตสำหกรรม และพำณิชยกรรม ๔) ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน�้าจังหวัด เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 

ในจังหวัดนั้น ๆ มีควำมชัดเจนและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และ ๕) ระบบ	Thai	Water	Assessment	เพื่อติดตำม

และประเมินผลด้ำนน�้ำของประเทศไทย

	 	 ๔.๑.๓	 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปล่ียน

การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม	 Agri-Map	 โดยส่งเสริม 

กำรท�ำเกษตรผสมผสำนในพื้นที่ที่ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว 

ให้เหมำะสมกับพื้นที่ จ�ำนวน ๙๐,๐๐๐ ไร่

  ๔.๑.๔	 ส ่งเสริมเกษตรเชิงรุกด ้านการประมง  

โ ด ย ส� ำ ร ว จ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม ข อ ง เ ก ษ ต ร  

จ�ำนวน ๑,๙๐๐ ไร่/รำย ให้ค�ำแนะน�ำและถ่ำยทอดควำมรู้ 

ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จ�ำนวน ๑,๙๐๐ รำย และสนับสนุน

ปัจจยักำรผลิต จ�ำนวน ๑,๕๓๐ รำย รวมถงึตดิตำมและประเมนิผล 

เกษตรกรรำยเก่ำ ปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๕,๐๐๐ รำย และเกษตรกร

รำยใหม่ ปี ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๑,๐๗๕ รำย 

	 	 ๔.๑.๕	 ควบคุมปริมาณการผลิต โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปลูกแทน ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยน

ไปปลูกยำงพันธุ์ดี จ�ำนวน ๗๖,๗๘๗.๐๕ ไร่ และปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น จ�ำนวน ๘๐,๙๐๕.๓๐ ไร่ 

ส่งเสริมเกษตร
ผสมผสำน

ในพื้นที่ที่ ไม่เหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว
ให้เหมำะสมกับพื้นที่

๙๐,๐๐๐ ไร่
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๔.๒	 การสร้างหลกัประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร	โดยก�ำหนดเป้ำหมำย “รำยได้” จำกพชืด้วยกำรชดเชย 

“ประกันรำยได้” และด�ำเนินกำร “ประกันภัยสินค้ำเกษตร” รวมทั้งส่งเสริม “เกษตรพันธสัญญำ” ดังนี้

	 	 ๔.๒.๑	 ข้าว

	   (๑) ด�ำเนินโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรผลติและเข้ำถงึระบบประกนัภยัได้อย่ำงท่ัวถึง รวมท้ังได้รบัควำมคุม้ครองจำกภัยพบัิต ิ๘ ภยั ตลอดฤดกูำรผลิต 

ได้แก่ ๑) ภัยน�้ำท่วม/ฝนตกหนัก ๒) ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ๓) ลมพำยุ/พำยุไต้ฝุ่น ๔) ภัยอำกำศหนำว/

น�้ำค้ำงแข็ง ๕) ลูกเห็บ ๖) ไฟไหม้ ๗) ช้ำงป่ำ และ ๘) ภัยศัตรูพืช/โรคระบำด โดยพิจำรณำสินไหมทดแทน 

จ่ำยตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีกำรผลติ ๒๕๖๓ 

มีเกษตรกรเข ้ำร ่วมโครงกำร จ�ำนวน ๓,๔๖๐,๓๓๕ รำย  

พื้นที่เอำประกัน จ�ำนวน ๔๔,๓๘๓,๓๘๖.๕๐ ไร่ จ่ำยค่ำสินไหม 

จ�ำนวน ๕๒๐.๖๓ ล้ำนบำท และปีกำรผลิต ๒๕๖๔ มีเกษตรกร 

เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๓,๖๐๓,๙๔๐ รำย พืน้ทีเ่อำประกนั จ�ำนวน 

๔๓,๕๓๐,๕๖๗.๒๕ ไร่ 

	 	 	 (๒) ด�ำเนนิโครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกร 

ผู้ปลูกข้ำวนำปี ปี ๒๕๖๓/๖๔ และมำตรกำรคู่ขนำนโครงกำรฯ 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวและป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ 

ไม ่ให้ประสบปัญหำขำดทุน มีผลกำรด�ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้

โครงการ/มาตรการ ผลการด�าเนินงาน

(๑)	โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปี	๒๕๖๓/๖๔

- กลุม่เป้ำหมำยเป็นเกษตรกรทีข่ึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลกูข้ำว ปี ๒๕๖๓/๖๔ 

ซึ่งก�ำหนดให้ใช้วันเก็บเกี่ยวแต่ละแปลงเป็นวันใช้สิทธิ์ค�ำนวณชดเชยส่วนต่ำง 

- ประกันรำยได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ควำมชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๕  

และก�ำหนดรำคำประกันรำยได้ ดังนี้ 

ชนิดข้าว
ราคาประกันรายได้	

(บาทต่อตัน)
ครัวเรือนละ
ไม่เกิน	(ตัน)

ข้ำวเปลือกหอมมะลิ ๑๕,๐๐๐ ๑๔

ข้ำวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ ๑๖

ข้ำวเปลือกเจ้ำ ๑๐,๐๐๐ ๓๐

ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำนี ๑๑,๐๐๐ ๒๕

ข้ำวเปลือกเหนียว ๑๒,๐๐๐ ๑๖

- ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ำยเงินชดเชย

ส่วนต่ำงให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๔,๖๘๗,๘๐๒ ครวัเรอืน เป็นเงนิจ�ำนวน 

๔๘,๑๗๖.๘๓ ล้ำนบำท 

โครงกำรประกันภัย
ข้ำวนำปี

เกษตรกรเข้ำร่วม ๓.๔๖ ล้ำนรำย
พื้นที่เอำประกัน ๔๔.๓๘ ล้ำนไร่

จ่ำยค่ำสินไหม ๕๒๐.๖๓ ล้ำนบำท
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โครงการ/มาตรการ ผลการด�าเนินงาน

(๒)	มาตรการคู่ขนานโครงการฯ

 ๑) โครงกำรสินเชื่อชะลอ
กำรขำยข้ำวเปลือกนำปี 
ปีกำรผลิต ๒๕๖๓/๖๔

- ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรต้องข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลกูข้ำว ปีกำรผลติ ๒๕๖๓/๖๔ 

กบักรมส่งเสรมิกำรเกษตรและเกบ็ข้ำวเปลอืกไว้ในยุง้ฉำงของตนเองเท่ำนัน้ 

วงเงินกู้เกษตรกรรำยละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท จ�ำนวน ๓๑๐,๗๕๔ รำย 

จ�ำนวนเงนิกู้ ๑๘,๓๒๖.๔๒ ล้ำนบำท คิดเป็นข้ำวเปลอืก จ�ำนวน ๑,๘๑๓,๔๕๙.๑ ตนั 

มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ ๑) ด้ำนเกษตรกร จ�ำนวน ๓๑๐,๖๗๑ รำย  

จ�ำนวนเงนิกู้ ๑๖,๘๘๘.๒๙ ล้ำนบำท ปริมำณข้ำวเปลือก จ�ำนวน ๑,๖๕๓,๐๗๓.๒๐ ตนั 

และ ๒) ด้ำนสถำบันเกษตรกร จ�ำนวน ๘๓ รำย จ�ำนวนเงินกู้ ๑,๔๓๘.๑๓ ล้ำนบำท 

ปริมำณข้ำวเปลือก จ�ำนวน ๑๖๐,๓๘๕.๙๐ ตัน	

 ๒) โครงกำรสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้ำวและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
โดยสถำบันเกษตรกร 

- จ่ำยเงินกู้แล้ว จ�ำนวน ๘๕ รำย คิดเป็นข้ำวเปลือก จ�ำนวน ๐.๕๒๒ ล้ำนตัน

 ๓) โครงกำรชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเก็บสต๊อก

- มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๒๕๖ รำย ด�ำเนินกำรเก็บสต๊อกแล้ว  
จ�ำนวน ๓.๑๒๗ ล้ำนตัน

 	 ๔.๒.๒	 ยางพารา	ได้ด�ำเนนิโครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกรชำวสวนยำง ระยะที ่๒ มเีกษตรกรชำวสวนยำง 

ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๑,๓๐๖,๔๓๒ รำย และคนกรีดยำง จ�ำนวน ๑๔๗,๕๓๗ รำย

  ๔.๒.๓	 อ้อย

	 	 	 (๑) ด�ำเนินโครงกำรเงินช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่อ้อยเพื่อซ้ือปัจจัยกำรผลิต ฤดูกำรผลิต 

ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ เพื่อเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อยท่ีข้ึนทะเบียนถูกต้อง 

ตำมพระรำชบัญญัติอ ้อยและน�้ำตำลทรำย พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นคู ่สัญญำกับโรงงำนหรือมีกำรส่งอ้อย 

ผ่ำนหวัหน้ำกลุม่ชำวไร่อ้อยก่อนเปิดหบีอ้อย วงเงนิ ๖,๕๐๐ ล้ำนบำท อตัรำตนัละ ๘๕ บำท รำยละไม่เกนิ ๕,๐๐๐ ตนั 

ช่วยเหลือเฉพำะชำวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้ำโรงงำนทุกตันอ้อย วงเงิน ๓,๕๐๐ ล้ำนบำท อัตรำตันละ ๙๒ บำท  

โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๑๙๐,๑๐๔ รำย เป็นเงิน ๙,๗๗๙.๔๘๔ ล้ำนบำท 

	 	 	 (๒) ด�ำเนินโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM
2.5

 ฤดูกำรผลิต 

ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ภำยในกรอบวงเงิน ๖,๐๖๕.๕๕ ล้ำนบำท มเีกษตรกรชำวไร่อ้อยทีต่ดัอ้อยสดส่งโรงงำนน�ำ้ตำล โรงงำน

ผลิตน�้ำตำลทรำยแดง และโรงงำนผลิตเอทำนอลที่มีสิทธิ์ได้รับกำรช่วยเหลือตำมโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๒๒,๖๑๓ รำย 

ปริมำณอ้อยสดส่งโรงงำน จ�ำนวน ๔๙,๔๔๘,๕๙๑ ตัน โดยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ได้โอนเงินช่วยเหลือ 

ให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM
2.5

 แล้ว จ�ำนวน ๑๒๐,๒๒๘ รำย เป็นเงินจ�ำนวน ๕,๗๓๘.๑๗ ล้ำนบำท 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๔.๒.๔	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	

   (๑) ด�ำเนินโครงกำรประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถบริหำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรผลิตและเข้ำถึงระบบประกันภัยได้อย่ำงทั่วถึงและได้รับควำมคุ้มครองจำกภัยพิบัติ ๘ ภัย  

ตลอดฤดูกำรผลิต ได้แก่ ๑) ภัยน�้ำท่วม/ฝนตกหนัก ๒) ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ๓) ลมพำยุ/พำยุไต้ฝุ ่น  

๔) ภัยอำกำศหนำว/น�้ำค้ำงแข็ง ๕) ลูกเห็บ ๖) ไฟไหม้ ๗) ช้ำงป่ำ 

และ ๘) ภัยศัตรูพืช/โรคระบำด โดยพิจำรณำสินไหมทดแทน 

จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลั งว่ำด ้ วย เ งิน ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีกำรผลิต ๒๕๖๓  

มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๑๒๐,๖๙๓ รำย พื้นที่เอำประกัน 

จ�ำนวน ๒,๑๓๙,๓๖๐.๒๕ ไร่ จ่ำยค่ำสนิไหม จ�ำนวน ๓๔.๓๔ ล้ำนบำท 

และปีกำรผลิต ๒๕๖๔ มีเกษตรกร เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 

๘๒,๔๔๘ รำย พื้นที่เอำประกัน จ�ำนวน ๑,๔๘๘,๑๕๐.๕๐ ไร่  

ปัจจุบันยังไม่มีกำรจ่ำยค่ำสินไหม 

   (๒) ด�ำเนินโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู ้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔  

วงเงิน ๑,๙๑๒.๒๑ ล้ำนบำท เพ่ือประกนัรำยได้ข้ำวโพดเลีย้งสตัว์เมลด็ ณ ควำมช้ืนร้อยละ ๑๔.๕ กิโลกรมัละ ๘.๕๐ บำท 

ครัวเรือนละไม่เกิน ๓๐ ไร่ และมำตรกำรคู่ขนำนโครงกำรฯ มีผลกำรด�ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้ 

โครงการ/มาตรการ ผลการด�าเนินงาน

(๑)	โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	
ปี	๒๕๖๓/๖๔

ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๓๓๗,๙๘๑ ครัวเรือน 
เป็นเงิน ๑,๒๓๓.๒๔๙ ล้ำนบำท

(๒)	มาตรการคู่ขนานโครงการฯ

โครงกำรสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
โดยสถำบันเกษตรกร ปี ๒๕๖๓/๖๔

จ่ำยสินเชื่อแล้ว จ�ำนวน ๒๓ สัญญำ จ�ำนวนเงิน ๔๑๐.๓๐ ล้ำนบำท

	 	 ๔.๒.๕	 ปาล์มน�้ามัน	

	 	 	 (๑) ด�ำเนนิโครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกรชำวสวนปำล์มน�ำ้มนั ปี ๒๕๖๔ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีกำรด�ำเนินโครงกำร เช่น ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

ได้รับเงินชดเชยตำมพื้นที่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๕ ไร่ (อำยุปำล์ม ๓ ปีขึ้นไป) และรำคำเป้ำหมำย 

ผลปำล์มทะลำย (คุณภำพน�้ำมันร้อยละ ๑๘) กิโลกรัมละ ๔ บำท รวมทั้งก�ำหนดรำคำตลำดอ้ำงอิงส�ำหรับ 

กำรจ่ำยเงินประกันรำยได้ ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังไม่มีกำรจ่ำยเงินชดเชยส่วนต่ำงให้แก่เกษตรกร เนื่องจำกรำคำตลำดอ้ำงอิง 

สูงกว่ำรำคำเป้ำหมำย (๔ บำทต่อกิโลกรัม) 

	 	 	 (๒) ผลักดันกำรส่งออกน�้ำมันปำล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินในประเทศให้เข้ำสู่ระดับสมดุล  

และเพ่ือยกระดับรำคำผลปำล์มทะลำยให้สูงข้ึน ส่งผลให้รำคำปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มมีเสถียรภำพ  

รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุนค่ำบริหำรจัดกำรส่งออกน�้ำมันปำล์มดิบ  

และ/หรือน�้ำมันเน้ือในเมล็ดปำล์มดิบ ปริมำณรวม ๓๐๐,๐๐๐ ตัน กิโลกรัมละ ๒ บำท โดยปัจจุบันสนับสนุน 

ค่ำบริหำรจัดกำรส่งออกฯ จ�ำนวน ๕๔,๕๘๓.๑๔ ตัน วงเงิน ๑๐๙.๑๗ ล้ำนบำท

โครงกำรประกันภัย
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์

เกษตรกรเข้ำร่วม ๑๒๐,๖๙๓ รำย  
พื้นที่เอำประกัน ๒.๑๔ ล้ำนไร่  

จ่ำยค่ำสินไหม ๓๔.๓๔ ล้ำนบำท
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  ๔.๒.๖	 มันส�าปะหลัง	 ด�ำเนินโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๖๔  

วงเงิน ๙,๗๘๘.๙๓ ล้ำนบำท โดยประกันรำยได้หัวมันส�ำปะหลังสดเชื้อแป้งร้อยละ ๒๕ กิโลกรัมละ ๒.๕๐ บำท  

ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๐๐ ตัน และไม่ซ�้ำแปลง และมำตรกำรคู่ขนำนโครงกำรฯ มีผลกำรด�ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้ 

โครงการ/มาตรการ ผลการด�าเนินงาน

(๑)	โครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกมันส�าปะหลัง	ปี	๒๕๖๓/๖๔

ธ.ก.ส. ได้จ่ำยเงนิชดเชยส่วนต่ำงให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๔๖๙,๖๘๗ ครัวเรอืน  

เป็นเงิน ๓,๐๕๗.๖๖๒ ล้ำนบำท

(๒)	มาตรการคู่ขนานโครงการฯ

  ๑) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรเพำะปลูกมันส�ำปะหลัง

จ่ำยเงินสินเชื่อให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๒๕๐ รำย เป็นเงิน ๓๔.๑๑ ล้ำนบำท

 ๒) โครงกำรสินเชื่อเพื่อรวบรวม

มันส�ำปะหลังและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

โดยสถำบันเกษตรกร

จ่ำยเงินสินเชื่อให้แก่เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๖ รำย เป็นเงิน ๒๓.๓๐ ล้ำนบำท

	 ๔.๓	 การท�าเกษตรยุคใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต

	 	 ๔.๓.๑	 ส ่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  

โดยพัฒนำระบบกำรแสดงผลข้อมูลกำรจัดกำรระบบกำรปลูกข้ำว ได้แก่ เทคโนโลยีกำรจัดกำรน�้ำอย่ำงประหยัด 

โดยใช้ท่อน�้ำอัจฉริยะ และเทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบกำรผลิตข้ำวเพื่อลดต้นทุน 
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  ๔.๓.๒	 ส่งเสรมิการท�าระบบฟาร์มอจัฉรยิะ	

โดยเตรียมควำมพร้อมของแปลงต้นแบบ จ�ำนวน ๖ แห่ง 

ด�ำเนินกำรในพื้นที่  ๘ จังหวัด (๗ ชนิดพืช) ได ้แก  ่

๑) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะกำรผลิตมะม่วงนอกฤดู 

จงัหวดัชยัภมูแิละอดุรธำน ี๒) แปลงเรียนรูเ้กษตรอจัฉรยิะ 

กำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนำและข้ำวโพดหวำน  

จังหวัดนครสวรรค์ ๓) แปลงเรียนรู ้เกษตรอัจฉริยะ 

ปำล์มน�ำ้มนั จังหวดักระบีแ่ละสรุำษฎร์ธำน ี๔) แปลงเรยีนรู้ 

กำรประยกุต์ใช้ smart sensors และ IoTs ในกำรผลติทุเรยีน

จงัหวดัจนัทบรุ ี๕) แปลงเรยีนรู้เกษตรอจัฉรยิะอ้อยโรงงำน  

จังหวัดนครรำชสีมำ และ ๖) โรงเรือนอีแวปอัจฉริยะ 

ส�ำหรับกำรผลิตพืช (มะเขือเทศ) จังหวัดระยอง 

	 	 ๔.๓.๓	 ด�าเนินโครงการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	 (Smart	 Farm)  

โดยผ่ำนกลไกผูป้ระกอบกำร Agriculture System Integrator (ASI) ด�ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยด้ีำนเกษตรอจัฉรยิะ 

ให้เกษตรแกนน�ำเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมโยง เผยแพร่ และส่งต่อควำมรู ้และเทคโนโลยีให้แก่สมำชิกใหม  ่

หรือผู้ที่มีควำมสนใจให้สำมำรถพึ่งพำตนเองในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรได้อย่ำงถำวร เพิ่มควำมสำมำรถ 

ในกำรบริหำรจัดกำรแปลงได้อย่ำงแม่นย�ำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตลดต้นทุน ลดกำรใช้แรงงำนและเพิ่มรำยได้ 

ซึ่งมีเกษตรกรแกนน�ำได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน ๒,๑๖๓ รำย โดยมีเทคโนโลยีที่น�ำไปใช้ในกำรถ่ำยทอด 

ได้แก่ ๑) ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ำยไร้สำย (Wireless sensor network for Management  

and Remote Control: WiMaRC) ๒) กำรใช้โดรน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเกษตร ๓) เทคโนโลยี 

โรงเรอืนเพำะปลกูพชืและกำรบรหิำรจัดกำรแบบครบวงจร 

๔) แอปพลิเคชันเพื่อกำรเกษตร และ ๕) เทคโนโลยี 

กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อจัดกำรน�้ำ ทั้งนี้ กำรพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีเป็นกลไกส�ำคัญในกำรเชื่อมโยง

เทคโนโลยสีมยัใหม่ไปสูเ่กษตรกรซึง่ม ีASI จ�ำนวน ๑๙ รำย 

ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

	 ๔.๔	 การส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด	

	 	 ๔.๔.๑	 ส่งเสริมการใช้ยางพาราในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือถนนยางพาราทั่วประเทศ	

โดยกำรใช้แผ่นยำงธรรมชำติครอบก�ำแพงคอนกรตี (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลกัน�าทางยางธรรมชาติ	

(Rubber Guide Post: RGP)	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป

จำกยำงพำรำเพ่ือเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 

สำมำรถลดแรงปะทะหำกขับรถชนช่วยลดควำมสูญเสีย

จำกอบุติัเหตุทัง้ชวีติและทรัพย์สนิ รวมทัง้เป็นกำรช่วยเหลอื 

เกษตรกรชำวสวนยำงในกำรยกระดับรำคำยำงพำรำ 

และระบำยผลผลิตยำงพำรำที่ มี เป ็นจ� ำนวนมำก 

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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	 	 ๔.๔.๒	 ส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 บี	 ๑๐ โดยก�ำหนดให้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๑๐  

(น�้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล ร้อยละ ๑๐) เป็นน�้ำมันดีเซลพื้นฐำนของประเทศและเปลี่ยนช่ือเป็นน�้ำมันดีเซล

หมุนเร็วธรรมดำทดแทนน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ เพื่อส่งเสริมปริมำณกำรใช้ไบโอดีเซลที่ผลิตจำกน�้ำมันปำล์มดิบ 

ในประเทศให้มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษำเสถียรภำพระดับรำคำน�้ำมันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) 

ของประเทศ ซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันให้มีรำยได้ที่มั่นคงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำก  

โดยตั้งแต ่วันที่  ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ มีปริมำณกำรใช ้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว  

บี ๑๐ เฉล่ีย ๒๒.๕๓ ล้ำนลิตรต่อวัน (รวม ๘,๒๔๖ ล้ำนลิตร) และมีปริมำณกำรผลิตไบโอดีเซล (บี ๑๐๐)  

เฉลี่ย ๔.๘๘ ล้ำนลิตรต่อวัน 

	 	 ๔.๔.๓	 สนับสนุนโครงการ	“เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่ำงจังหวัดระนอง 

บรุรีมัย์ และกระบี ่โดยจดัเครือ่งบนิล�ำเลยีงแบบที ่๘ (C-130) ในกำรช่วยล�ำเลยีงสนิค้ำและผลติภณัฑ์ทำงกำรเกษตร 

เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่ำงจังหวัดและสนับสนุนและคัดเลือกพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเพื่อจ�าหน่ายและกระจายผลผลิต

ทางการเกษตร	(Drop	Point)	ซึง่สำมำรถสนบัสนนุพืน้ทีก่ระจำยสนิค้ำได้ จ�ำนวน ๔๒ พืน้ที ่และสำมำรถสนบัสนนุ 

เป็นพื้นที่น�ำร่องในกำรกระจำยผลผลิตทำงกำรเกษตรในข้ันต้น จ�ำนวน ๖ พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  

เชียงรำย นครสวรรค์ สุรำษฎร์ธำนี กระบี่ และสงขลำ รวมทั้งรับซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตรจำกเกษตรกร  

เช่น ผลผลิตทำงกำรปศุสัตว์ กำรประมง ผักและผลไม้ตำมฤดูกำล ผลิตภัณฑ์นม ไข่ สินค้ำเกษตรอินทรีย์  

และผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส�ำคัญอื่น ๆ 

	 ๔.๕	 การเร่งศกึษาวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยสี�าหรบักญัชา	กญัชง	และพชืสมนุไพรเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์

ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์

	 	 ๔.๕.๑	 พัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา		

โดยก่อสร้ำงอำคำรวิจัยกัญชำเพื่อรองรับกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตกัญชำ  

และผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรำย 

	 	 ๔.๕.๒	 เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชา	กัญชง	ใช้เป็น	“สมุนไพร”	ทางการแพทย์	พร้อมต่อยอด	

สู่พืชเศรษฐกิจ	สามารถปลูกและน�าไปผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้

   (๑)	 ขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์	ได้แก่ 

๑) ปรบัปรงุพระรำชบญัญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เ พ่ือ ให ้ สำมำรถน� ำกัญชำมำใช ้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 

และกำรศึกษำวิจัยและออกกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์

สุขภำพจำกกัญชำ กัญชง จ�ำนวน ๑๙ ฉบับ และ ๒) จัดตั้งสถำบัน 

กัญชำทำงกำรแพทย ์ เ พ่ือเป ็นหน่วยงำนประสำนระหว่ำง 

ภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ภำครัฐและภำคเอกชน 

ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย ์ให ้ เกิดผล 

เป็นรูปธรรม 

เร่งศึกษำวิจัยและพัฒนำ

กัญชำ กัญชง
ใช้เป็น “สมุนไพร”
ทำงกำรแพทย์
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มีโรงพยำบำลที่จัดบริกำร

คลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
แบบบูรณำกำร ๗๖๑ แห่ง

ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำ
๗๖,๓๔๔ คน

	 	 	 (๒) ศกึษาวจัิย	ได้แก่	๑) พัฒนำศกัยภำพห้องปฏบัิตกิำรในกำรตรวจหำสำรส�ำคญัในพชืกญัชำ 
สำรสกัดกัญชำ และผลิตภัณฑ์กัญชำ จนได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 17025: 2017 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
สร้ำงควำมมัน่ใจให้ประชำชนว่ำได้รบัผลติภณัฑ์จำกกญัชำทีม่คีณุภำพและควำมปลอดภัย และ ๒) ศกึษำวจิยัต�ำรบัยำ 
ทำงกำรแพทย์แผนไทยที่มีกัญชำเป็นส่วนผสม จ�ำนวน ๑๖ ต�ำรับ ได้แก่ ยำน�้ำมันสนั่นไตรภพ ยำอัคคินีวคณะ  
ยำแก้ลมขึน้เบือ้งสูง ยำศขุไสยำศน์ ยำไฟอำวธุ ยำแก้ลมเนำวนำรวีำโย ยำแก้สัณฑฆำต กล่อนแห้ง ยำแก้นอนไม่หลบั/ 
ยำแก้ไข้ผอมเหลือง ยำแก้โรคจิต ยำอัมฤตโอสถ ยำไพสำลี ยำอไภยสำลี ยำท�ำลำยพระสุเมรุ ยำแก้ลมแก้เส้น  
ยำทัพยำธิคุณ และยำทำริดสีดวงทวำรหนักและโรคผิวหนัง 
	 	 	 (๓)	 ส่งเสริมกญัชาให้เป็นพชืเศรษฐกจิ	ได้แก่ ๑) พฒันำกำรเพำะปลกูกัญชำเกรดทำงกำรแพทย์ 
ในโรงเรอืน (Greenhouse) และกลำงแจ้ง (Outdoor) ทีอ่�ำเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรุ ีเพือ่ให้ได้ผลผลติจำกกัญชำ
หลำกหลำยสำยพนัธุ ์พร้อมศึกษำและพฒันำวธิกีำรเพำะปลกูให้เหมำะสมกบัประเทศไทย ช่วยให้ผูป่้วยและประชำชน 
เข้ำถึงยำจำกสำรสกัดกัญชำเพ่ิมขึ้น	๒) ร่วมกับเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชำเพื่อสร้ำงต้นแบบหลักเกณฑ ์
ควำมร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชำแห้งทำงกำรแพทย์ที่เป็นเชิงพำณิชย์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในกำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยำจำกกัญชำและผลิตภัณฑ์จำกกัญชำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้กัญชำเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ที่สร้ำงประโยชน์ต่อสังคมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทำนท้ังระบบอย่ำงยั่งยืน	 และ ๓) ขยำยพื้นท่ีเพำะปลูก โดยปัจจุบัน 
มผีูไ้ด้รับอนญุำตให้ปลกูกญัชำ จ�ำนวน ๕๗๑ แห่ง ในพืน้ที ่๑.๖ ล้ำนตำรำงเมตร ด�ำเนนิกำรในรปูแบบของวสิำหกจิชมุชน 
ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลเพื่อส่งให้กับโรงพยำบำลท่ีมีโรงงำนผลิตยำสมุนไพร และมีกำรน�ำร่อง 
ปลูกกัญชำ จ�ำนวน ๖ ต้น ที่บ้ำนโศกนำค ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือ “โนนมำลัยโมเดล” 
ซึ่งสมำชิกของวิสำหกิจชุมชนจะได้ปลูกกัญชำครัวเรือนละ ๖ ต้น 
	 	 	 (๔)	 จดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์	
แบบบูรณาการ เป็นกำรคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค จ่ำยยำ 
และให้ค�ำปรึกษำแก่ผู ้ป่วยที่ต้องใช้ยำกัญชำปรุงผสม โดยได้มี 
กำรหำรือร่วมกันระหว่ำงแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย 
และหมอ พ้ืนบ ้ ำนตำมแนวทำง ท่ีกระทรวงสำธำรณสุ ข 
และสภำวิชำชีพก�ำหนด ทั้งนี้ มีโรงพยำบำลที่จัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร จ�ำนวน ๗๖๑ แห ่ง  
มีผู้ป่วยได้รับกำรรักษำ จ�ำนวน ๗๖,๓๔๔ คน 
	 	 ๔.๕.๓	 ด�าเนินโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์	 โดยวิจัยและพัฒนำ ดังนี้  
๑) พฒันำสำยพนัธุข์องกญัชำ กญัชงสำยพนัธุไ์ทย กำรคดัเลอืกพนัธุโ์ดยใช้ DNA กำรขยำยพนัธุโ์ดยกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่ 
เพือ่เพิม่ปริมำณสำรสกดั CBD (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydrocannabinol) ส�ำหรบัใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 
๒) พัฒนำมำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสำรส�ำคัญ บริกำรวิเครำะห์ทดสอบด้ำนกัญชำ กัญชง สำรสกัดกัญชำ  
และผลติภณัฑ์กญัชำด้วยวธิทีีเ่ป็นมำตรฐำน กำรวเิครำะห์สำรส�ำคญัในพชืสกลุกญัชำ ๓) พฒันำนวตักรรมเพือ่กำรรกัษำโรค 
เช ่น  พัฒนำผลิตภัณฑ ์ที่ มี ส ่ วนผสมของสำรส กัด กัญชำ 
เพ่ือรักษำโรคสะเก็ดเงิน พัฒนำสูตรต�ำรับยำอมใต้ลิ้นเพื่อใช้ 
ในกำรรกัษำอำกำรปวดจำกโรคมะเรง็ น�ำ้มนัหอมระเหยจำกกญัชำ 
และ ๔) พัฒนำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จำกกัญชำ กัญชง เช่น ผลิตภัณฑ์
เฮมพ์กรีต (Hempcrete or Hemp concrete) และผลิตภัณฑ์
เฮมพ์ปำติเกิ้ลบอร์ด วัสดุทำงทันตกรรม หลอดเฮมพ์ชีวภำพ  
เส้นใยสำมมิติ คอมโพสิทจำกเส้นใยกัญชง 
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เรื่องที่	๕	การยกระดับศักยภาพของแรงงาน	

	 ๕.๑	 การยกระดบัรายได้หรอืค่าแรงข้ันต�า่ให้สอดคล้องกบัการพฒันาทักษะฝีมอืผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี

	 	 ๕.๑.๑	 จัดท�าข้อเสนอเพื่อก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	 เพื่อให้เป็นอัตรำค่ำจ้ำงท่ีเพียงพอส�ำหรับ

แรงงำนทัว่ไปให้สำมำรถด�ำรงชพีอยูไ่ด้ โดยมมีำตรฐำนกำรครองชพีทีเ่หมำะสมตำมควำมสำมำรถของธรุกิจในท้องถิน่ 

ซึ่งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำจังหวัด ๗๖ จังหวัด ได้ด�ำเนินกำรศึกษำข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

สภำพกำรท�ำงำนในปัจจุบันและรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงรำยชั่วโมง  

เพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงรำยชั่วโมงของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงให้มีควำมเหมำะสม 

  ๕.๑.๒	 จัดท�าข้อเสนอเพื่อก�าหนดอัตราค่าจ้าง	

ตามมาตรฐานฝีมอื	เพือ่คุ้มครองลูกจ้ำงทีผ่่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน

ฝีมือแรงงำนแห่งชำติในแต่ละสำขำอำชีพและในแต่ละระดับ 

ให้ได้ค่ำจ้ำงที่เหมำะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ  

ควำมรู ้ควำมสำมำรถ มสีภำพบงัคบัตำมกฎหมำย โดยได้ออกประกำศ 

คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรือ่ง อตัรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมอื (ฉบบัท่ี ๑๐) 

ลงวนัที ่๕ มกรำคม ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๑๓ สำขำอำชพี และมีผลใช้บงัคบั 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

	 ๕.๒	 การสนบัสนนุการปรบัเปลีย่นทักษะและเปลีย่นสายอาชพีให้ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน	

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

	 	 ๕.๒.๑ ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อพัฒนำก�ำลังแรงงำนหรือผู้ประกอบกำร 

ให้มคีวำมรู้และทักษะฝีมอืสอดคล้องกบัอตุสำหกรรม ๖ กลุม่เป้ำหมำย สำมำรถใช้เทคโนโลยมีำพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

เพื่อกำรต่อยอดด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๙,๗๖๕ คน 

  ๕.๒.๒	 ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	 เพื่อให้แรงงำนไทยได้ยกระดับ 

ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน มีทักษะ และองค์ควำมรู ้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท�ำให้แรงงำนมีโอกำสปรับเปลี่ยนอำชีพหรือแผนกงำน 

ที่ตรงกับทักษะฝีมือ รวมทั้งมีอุปทำนแรงงำนเพียงพอส�ำหรับอุตสำหกรรม และบริกำรท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง  

มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๒๙,๔๐๓ คน

	 	 ๕.๒.๓	 เพิม่ประสทิธภิาพ/ผลติภาพ	เพือ่เพิม่ผลติภำพแรงงำนให้แก่ผูป้ระกอบกำรวิสำหกจิขนำดกลำง 

และขนำดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) โดยกำรพฒันำทกัษะและยกระดบัควำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ 

ให้แรงงำนมีมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร SMEs ให้เป็นกลไก 

ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑๕,๐๘๑ คน 

  ๕.๒.๔	 พัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ	 เพื่อพัฒนำและยกระดับสมรรถนะของแรงงำน  

และวิสำหกิจรำยย่อยให้สำมำรถประกอบธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจ

ฐำนรำกในระดับชุมชนของประเทศ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๖๑๗ คน

ก�ำหนดอัตรำ
ค่ำจ้ำง

ตำมมำตรฐำนฝีมือ
๑๓ สำขำอำชีพ
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๕.๒.๕ เพิ่มทักษะก�าลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้แรงงำนในพ้ืนที ่

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษมีทักษะฝีมือตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร SMEs ในพื้นท่ี และมีกำรจ้ำงงำน 

ตำมกลุ ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะส่งผลให้ 

เกดิกำรลงทนุมำกขึน้และประชำชนในพืน้ท่ีมีงำนท�ำและมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑๑,๘๓๕ คน

  ๕.๒.๖	 พัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC)	

เพื่อให้พื้นที่ EEC มีแรงงำนท่ีมีทักษะฝีมือตรงตำมควำมต้องกำร 

ของกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและอุตสำหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง 

ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ EEC เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของภูมิภำค 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีแรงงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน 

๕,๙๖๘ คน 

  ๕.๒.๗	 พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 เพื่อเสริมสร้ำง

และพัฒนำควำมร่วมมือกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนในทุกระดับชั้น ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำ 

องค์กรระหว่ำงประเทศ และภำคเอกชน ให้แก่ก�ำลงัแรงงำนในกลุม่ประเทศอนภุมูภิำคลุม่แม่น�ำ้โขงเพือ่ให้มสีมรรถนะ 

และทกัษะฝีมอืตำมมำตรฐำนเทยีบเท่ำระดบัสำกล อนัจะน�ำไปสูก่ำรพฒันำเศรษฐกิจในภมิูภำคให้เข้มแขง็และยัง่ยนื 

และเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนระดับนำนำชำติในอนุภูมิภำคลุ ่มแม่น�้ำโขง 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑,๘๔๔ คน

  ๕.๒.๘	 พัฒนาบุคลากรด ้ านโลจิส ติกส 	์

รองรบัธรุกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	เพือ่ให้แรงงำน 

ที่ ผ่ ำนกำรฝ ึ กอบรมมี ทั กษะตรงตำมควำมต ้ อ งกำร 

ของผู ้ประกอบกิจกำรในธุรกิจรับ จัดกำรขนส่งสินค ้ำ 

ระหว่ำงประเทศซึ่งจะส่งผลให้ผู ้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีงำนท�ำ 

และรำยได้ที่มั่นคง รวมทั้งท�ำให้ผู้ประกอบกิจกำรไทยในธุรกิจ 

รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศมีขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันสูงขึ้น มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๔๒๔ คน

  ๕.๒.๙	 พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อให้ผู ้ผ่ำน 

กำรฝึกอบรมมีควำมรู้และทักษะฝีมือในกำรประกอบอำชีพ ท�ำให้ประชำชนในพื้นท่ีมีรำยได้และคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน 

มีแรงงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑,๐๖๐ คน

  ๕.๒.๑๐	 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	 เพื่อให้แรงงำน 

มีทักษะและควำมรู้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฝีมือแรงงำน รองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ 

สำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มีแรงงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม  

จ�ำนวน ๔,๙๑๐ คน และทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๓๗,๕๒๕ คน

  ๕.๒.๑๑	 พฒันาทักษะแรงงานด้านการท่องเทีย่วและบรกิาร	เพือ่ให้แรงงำนมทัีกษะและควำมรูต้รงกบั 

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว และให้สำมำรถท�ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภำคกำรท่องเท่ียวและบริกำร มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

จ�ำนวน ๘,๓๙๒ คน

ฝึกอบรมแรงงำน
รองรับ ๑๐ อุตสำหกรรม

เป้ำหมำยในพื้นที่ EEC 
๕,๙๖๘ คน
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  ๕.๒.๑๒	 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	 เพื่อให้แรงงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  

มีทักษะที่สูงขึ้นในกำรปฏิบัติงำน และผลิตบุคลำกรรองรับกำรขยำยพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (Special  

Economic Zones: SEZs) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  

มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๕,๒๓๖ คน

  ๕.๒.๑๓ พัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

เพื่อให้แรงงำนมีควำมรู้ ทักษะ และวิธีกำรคิดด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์  

มีควำมช�ำนำญในกำรปฏิบัติงำน กำรบ�ำรุงรักษำ และกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำเบื้องต้น ส่งเสริมและวำงรำกฐำน 

ให้มีทักษะในกำรคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพเพิ่มข้ึน มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

จ�ำนวน ๒,๗๗๔,๙๒๐ คน

  ๕.๒.๑๔	 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการท�างานในศตวรรษที่	๒๑	เพื่อให้แรงงำน 

มีศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยท�ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมสำมำรถ 

เฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรต่อยอดองค์ควำมรู ้  

และสร้ำงโอกำสและทำงเลือกในกำรท�ำงำนให้มำกขึ้น มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๖,๕๒๐ คน

  ๕.๒.๑๕	 เตรยีมความพร้อมแก่ก�าลงัแรงงาน	โดยแนะแนวและส่งเสรมิอำชพีก่อนเข้ำสูต่ลำดแรงงำน

ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ เด็กและเยำวชนในสถำนพินิจ ผู้คุมประพฤติและผู้ต้องขัง ทหำรกองประจ�ำกำรทีจ่ะปลด 

เป็นทหำรกองหนนุ ผูป้ระกนัตนกรณว่ีำงงำน ผูว่้ำงงำน ผูถ้กูเลกิจ้ำง ผูท้ีร่อฤดกูำล ผูป้ระสบภยัธรรมชำต ิแรงงำนนอกระบบ 

คนพกิำรหรอืผู้ดูแลคนพกิำร และประชำชนทัว่ไป และส่งเสรมิกำรรบังำนไปท�ำทีบ้่ำนให้แก่ประชำชนทีป่ระสงค์จะรบังำน 

ไปท�ำที่บ้ำนและกลุ่มผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนที่จดทะเบียนกับกรมกำรจัดหำงำน จ�ำนวน ๔๕๐,๒๒๑ คน

  ๕.๒.๑๖	 ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ เพื่อบริกำรจัดหำงำนของศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย  

เพือ่ให้แรงงำนได้รบับริกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำอย่ำงครบวงจร มแีรงงำนได้รบับรกิำรจดัหำงำน จ�ำนวน ๒๕๓,๒๓๙ คน

  ๕.๒.๑๗	 ด�าเนินโครงการบริการส่งเสริมการมีงานท�าให้กับแรงงาน

   (๑) บรกิารจดัหางานในประเทศ ได้ด�ำเนนิโครงกำร ได้แก่ ๑) จัดหำงำนเชิงรกุเพ่ือกำรมงีำนท�ำ 

อย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงำนทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีอำชีพ มีรำยได้ ๒) นัดพบแรงงำน แก่ประชำชน 

ผูต้้องกำรหำงำนท�ำ ผูต้้องกำรเปลีย่นงำน ผูว่้ำงงำน ผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำใหม่ เพิม่โอกำสให้ผู้สมัครงำนได้เลอืกต�ำแหน่งงำน 

ที่ตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมถนัดของตนเอง ๓) บริกำรจัดหำงำนให้กับกลุ่มคนพิเศษ จัดหำงำนพิเศษ

ส�ำหรับผู้พ้นโทษ ประชำรัฐรวมพลังสร้ำงยุวแรงงำน จัดหำงำนให้คนพิกำรมีงำนท�ำ และส่งเสริมคนพิกำรท�ำงำน 

ในหน่วยงำนภำครัฐ ๔) โครงกำร ๓ ม. (มีงำน มีเงิน มีวุฒิกำรศึกษำเพิ่ม) เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน 

ในภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร ผูด้้อยโอกำสทำงกำรศกึษำ 

ได้มีงำนท�ำและศึกษำต่อในระดับที่สูงข้ึน ยกระดับคุณภำพชีวิต 

ผูอ้ยูใ่นวัยก�ำลังแรงงำนให้มงีำนท�ำ มรีำยได้ และมีวฒุกิำรศกึษำเพ่ิมขึน้ 

๕) จดัหำงำนเพือ่ยกระดบัคณุภำพชีวติ เพ่ือให้ผูว่้ำงงำน ผูม้รีำยได้น้อย 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ ผู้ที่รอฤดูกำล ได้รับควำมสะดวก 

รวดเร็ว และได้รับกำรบรรจุงำน และ ๖) ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม ่

ส�ำหรับผูจ้บกำรศกึษำใหม่โดยภำครฐัและเอกชน เพือ่เป็นกำรช่วยเหลอื 

กำรจ้ำงงำนให้ผู้จบกำรศึกษำใหม่ได้มีงำนท�ำมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน

เพ่ิมทกัษะและประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน มปีระชำชนได้รบับรกิำร

ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ จ�ำนวน ๑,๔๗๓,๕๐๘ คน

ประชำชนรับบริกำร
ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ

๑.๔๗ ล้ำนคน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๒) บริการจัดหางานต่างประเทศ เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรจัดหำงำนต่ำงประเทศ  

และผู้ลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์จะเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ 

ตำมพระรำชบญัญตัจิดัหำงำนและคุม้ครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้แก่ ๑) บรษัิทจดัหำงำนจดัส่ง ๒) กรมกำรจดัหำงำน 

จัดส่ง (รัฐจัดส่ง) ๓) นำยจ้ำงพำลูกจ้ำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ ๔) นำยจ้ำงส่งลูกจ้ำงไปฝึกงำนในต่ำงประเทศ  

และ ๕) คนหำงำนเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศด้วยตนเอง และเดินทำงกลับไปท�ำงำนต่ำงประเทศ (Re-entry)  

มีแรงงำนไทยได้รับอนุญำตให้เดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ จ�ำนวน ๔๘,๐๓๘ คน

   (๓) บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน  

ให้ผูใ้ช้บรกิำรได้รบัข่ำวสำรทัว่ถงึทกุพืน้ที ่ โดยกำรเผยแพร่ข้อมลูผ่ำน ๕ ช่องทำง คอื ทำงไปรษณย์ี วิทยุ โทรทัศน์ 

อินเทอร์เน็ตหรืออีเมล์ และอื่น ๆ เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จ�ำนวน ๑๑,๑๓๙,๐๕๘ คน 

  ๕.๒.๑๘	 จัดวนัมหกรรมอาชพี	เพือ่เพิม่โอกำสและเปิดโลกทศัน์ในกำรประกอบอำชพีให้แก่ประชำชน 

นกัเรยีน นักศึกษำ ให้รู้จักอำชพี ลกัษณะกำรท�ำงำน และกำรประกอบอำชพีทีห่ลำกหลำย ทนัสมยั รวมทัง้ได้รบับรกิำร

แนะแนวอำชพีและกำรให้ค�ำปรกึษำด้ำนอำชพี กำรทดสอบควำมพร้อมทำงอำชพี เพือ่น�ำไปใช้ในกำรประกอบอำชพี 

หรือใช้เป็นแนวทำงในกำรเลือกศึกษำต่อและเลือกประกอบอำชีพได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีผู้ได้รับบริกำรแนะแนว 

และส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ จ�ำนวน ๗,๘๗๕ คน

  ๕.๒.๑๙	 ออกใบอนุญาตการท�างานให้ผู้เช่ียวชาญและคนต่างด้าว เพื่อให้แรงงำนที่ได้รับอนุญำต 

ให้ท�ำงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ กฎหมำยว่ำด้วยกำรปิโตรเลยีม หรอืกฎหมำยอืน่ โดยจดัท�ำทะเบยีน 

คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตท�ำงำน จ�ำนวน ๑๗,๐๘๗ คน 

	 	 ๕.๒.๒๐ ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็น 

กำรช่วยเหลือกำรจ้ำงงำนให้ผู้จบกำรศึกษำใหม่ได้มีงำนท�ำ มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะและประสบกำรณ ์

ในกำรท�ำงำน รวมถึงช่วยเหลือสถำนประกอบกำรให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและเกิดกำรจ้ำงงำน 

ในกลุ่มผู้จบกำรศึกษำใหม่เพิ่มมำกขึ้น โดยอนุมัติกำรจ้ำงงำนผู้จบกำรศึกษำใหม่ จ�ำนวน ๓๔,๔๗๐ คน
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  ๕.๒.๒๑ จัดท�าแพลตฟอร์มออนไลน ์“Future	Skill	 x	New	Career	Thailand” โดยได้จัดท�ำ

หลักสูตรออนไลน์มำกกว่ำ ๘๐๐ หลักสูตร เพื่อพัฒนำอำชีพและพัฒนำทักษะให้มีสมรรถนะในกำรท�ำงำนสอดคล้อง

กับควำมต้องกำรพัฒนำก�ำลังคนของประเทศ ในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart 

Farming) อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรด้ำนทักษะกำรดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ (Care Giver) อุตสำหกรรม 

กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) อุตสำหกรรมดิจิทัลด้ำนทักษะกำรจัดกำรข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) 

อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร (Food for the Future) และอุตสำหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม (Industrial 

Robotics) รวมถึงทักษะเพื่อกำรพัฒนำสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur) 

และทักษะกำรผลิตเนื้อหำสร้ำงสรรค์ (Creative Content)

  ๕.๒.๒๒ พฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิน้ส่วนเพือ่รองรบัการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า  

โดยได้จัดท�ำหลักสูตรใหม่ ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

ระบบไฟฟ้ำและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนระบบ

แรงดันไฟฟ้ำสูงในยำนยนต์ไฟฟ้ำ หลักสูตรระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังในยำนยนต์ไฟฟ้ำและมำตรฐำน

กำรทดสอบระบบไฟฟ้ำ และหลักสูตรกำรตรวจสอบ

รับรองยำนยนต์ไฟฟ้ำตำมมำตรฐำน จัดฝึกอบรมแล้ว 

๗ หลกัสตูร ๑๗ รุน่ มผีูผ่้ำนกำรอบรม จ�ำนวน ๓๖๘ คน ดังนี้ 

   (๑) หลักสูตรยำนยนต์ไฟฟ้ำและพลศำสตร์ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ๔๐ คน

   (๒) หลักสูตรระบบขับเคลื่อนส�ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ ๔๔ คน

   (๓) หลักสูตรระบบจัดกำรแบตเตอรี่ ๖๘ คน

   (๔) หลกัสตูรสถำนปีระจไุฟฟ้ำส�ำหรบัยำนยนต์ไฟฟ้ำและผลกระทบต่อโครงข่ำยไฟฟ้ำ ๔๓ คน

   (๕) หลักสูตรโลหะน�้ำหนักเบำและวัสดุคอมโพสิตส�ำหรับยำนยนต์สมัยใหม่ ๔๓ คน

   (๖) หลักสูตรระบบไฟฟ้ำและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนระบบแรงดันไฟฟ้ำสูง 

ในยำนยนต์ไฟฟ้ำ ๖๓ คน

   (๗) หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังในยำนยนต์ไฟฟ้ำและมำตรฐำนกำรทดสอบ 

ระบบไฟฟ้ำ ๖๗ คน

  ๕.๒.๒๓ เพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

โดยได้ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมนักพัฒนำเทคโนโลยีชั้นสูง จ�ำนวน ๕๐ คน จัดฝึกอบรมพัฒนำแรงงำนในอุตสำหกรรม

ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะและทีเ่กีย่วเนือ่ง จ�ำนวน ๖๑๗ คน จัดฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิำรในระดับวทิยำกร ๔.๐  

จ�ำนวน ๕๐ คน
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เรื่องที่	๖	การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต	

	 ๖.๑	 การต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเร่งพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

	 	 ๖.๑.๑ ขับเคล่ือนแนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ	เศรษฐกจิหมุนเวยีน	และเศรษฐกจิสเีขยีว	[Bio-Circular	

Green	(BCG)	Economy] 

   (๑) ผลักดันให้	 BCG	 เป็นวาระแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ ให้กำรขับเคลื่อน 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ BCG Model : โมเดลเศรษฐกิจสู่กำรพัฒนำ 

ที่ยั่ งยืน เป ็นวำระแห ่งชำติ ต้ังแต ่ป ี  ๒๕๖๔ เป ็นต ้นไป  

และให้คณะกรรมกำรบรหิำรกำรพฒันำเศรษฐกจิชวีภำพ เศรษฐกิจ

หมุนเวยีน เศรษฐกจิสเีขยีว (Bio-Circular-Green Economy: BCG 

Model) ก�ำหนดและด�ำเนนิแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ  ให้สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศไทย 

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

ผลักดันให้ BCG
เป็นวำระแห่งชำติ
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   (๒)	 ยกระดบัอุตสาหกรรมเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว	(Green	Industry:	GI)	โดยมกีำรถ่ำยทอด 

เทคโนโลยีกำรผลิตที่สะอำดระดับรำยสำขำ ลดปริมำณน�้ำในโรงงำนอุตสำหกรรม และส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียว 

จ�ำนวน ๒๒ โรงงำน ส่งเสริมและยกระดับโรงงำนอุตสำหกรรมสู่ควำมยั่งยืนด้วยระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จ�ำนวน ๒๕ โรงงำน ส่งเสริมสถำนประกอบกำรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมสีเขียว 

จ�ำนวน ๑๒๕ โรงงำน และรับรองโรงงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรยกระดับเข้ำสู่อุตสำหกรรมสีเขียว จ�ำนวน ๑,๙๙๒ รำย

  ๖.๑.๒	 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่	

และโลหะของประเทศและสนบัสนนุการขับเคล่ือนเศรษฐกจิหมนุเวยีน	(Circular	Economy)	มกีำรด�ำเนนิกำร เช่น 

   (๑) ส่งเสรมิและต่อยอดเทคโนโลยีรไีซเคิล	

เพื่อพัฒนำของเสียเป็นแหล่งทรัพยำกรทดแทนและสนับสนุน

กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 

นครรำชสีมำ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยำ นครปฐม และรำชบุรี 

โดยกำรศึกษำข้อมูลและคัดเลือกขยะหรือของเสียครัวเรือน 

และอุตสำหกรรมที่มี ศักยภำพในกำรรีไซเคิลเป ็นวัตถุดิบ 

ทดแทนด ้ำนแร่/โลหะในพื้นที่ เป้ำหมำย จ�ำนวน ๖ ชนิด  

และพัฒนำเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ในกำรรีไซเคิลขยะ

   (๒) พฒันาและขยายผลการใช้เทคโนโลยี

รีไซเคิล	 เพื่อสร้ำง/ขยำยเครือข่ำยกำรน�ำขยะหรือของเสียกลับมำ 

ใช้ประโยชน์ โดยกำรส�ำรวจ ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และคัดเลือก

ขยะหรือของเสียเป้ำหมำย จ�ำนวน ๓ ชนิด และจัดฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลให้แก่ผู ้ประกอบกำร 

หรือผู้ที่สนใจ จ�ำนวน ๒๑๙ รำย

   (๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล	

เพ่ือพัฒนำและประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสำหกรรม 

ชิ้นส่วนยำนยนต์ โดยกำรส�ำรวจ ศึกษำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

เทคโนโลยรีไีซเคลิเพือ่น�ำขยะหรอืวสัดุเหลอืใช้และของเสยี รวมถงึผลพลอยได้จำกระบวนกำรผลติเหลก็และเหลก็กล้ำ

โดยใช้เตำอำร์คไฟฟ้ำหรือเตำไฟฟ้ำแบบเหนี่ยวน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสำหกรรม 

ชิ้นส่วนยำนยนต์ และได้พัฒนำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ�ำนวน ๑ ชุด เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้แก่ผู้ประกอบกำร 

อตุสำหกรรมชิน้ส่วนยำนยนต์น�ำไปประยกุต์ใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีรีไซเคิลเศษทองแดงจำกซำกแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ 

หรือสำยไฟ โดยมเีป้ำหมำยในกำรผลิตเป็นอนภุำคทองแดงนำโน เพือ่ป้องกนัแบคทีเรยีและไวรสัส�ำหรบัใช้เป็นวตัถุดบิ

ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

   (๔) เตรียมความพร ้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานตำมเกณฑ ์มำตรฐำน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ โดยจัดท�ำเกณฑ์และตัวช้ีวัด 

ประสทิธิภำพกำรประยกุต์ใช้หลักกำรเศรษฐกจิหมนุเวยีนในองค์กร ซึง่มสีถำนประกอบกำรอตุสำหกรรมพืน้ฐำนท่ีได้รบั

กำรเตรยีมควำมพร้อมตำมเกณฑ์มำตรฐำน จ�ำนวน ๕ รำย รวมทัง้มกีำรจัดท�ำคูม่อืและระบบกำรประเมนิประสทิธภิำพ 

ด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ 

สนับสนุนกำรพัฒนำ
เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

ในจังหวัดสระบุรี นครรำชสีมำ
ขอนแก่น อยุธยำ นครปฐม 

และรำชบุรี

ศึกษำ รวบรวมข้อมูล
เทคโนโลยีรีไซเคิล

เพื่อน�ำขยะ วัสดุเหลือใช้
และของเสีย

กลับมำใช้ประโยชน์ ใหม่
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   (๕) ประเมนิศกัยภาพการพฒันาและยกระดบั	

ชมุชนเป้าหมายสูก่ำรเป็นวสิำหกจิหรอืสถำนประกอบกำรคดัแยก 

ขยะอิเล็กทรอนิกส ์อย ่ำงถูกต ้อง ปลอดภัย และเป ็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสำหกรรมในประเทศ 

  ๖.๑.๓	 ส ่ง เสริมเ มืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ	

สูเ่มอืงต้นแบบส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื	โดยส่งเสรมิเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื 

ในพื้นที่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และพื้นที่รอบนิคมอุตสำหกรรม ซึ่งมีกำรขยำยตัวของเมือง 

ใน ๑๘ พืน้ที ่๑๕ จงัหวดั โดยมวีตัถปุระสงค์ เช่น ๑) สร้ำงควำมร่วมมอื 

กบัภำคีเครือข่ำยทีเ่ก่ียวข้องในพ้ืนที ่โดยใช้กลไกประชำรฐัในรปูแบบ 

4P คือ Public Private People และ Partnership ๒) ส่งเสริม

ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ของชมุชนและท้องถิน่ และ ๓) พัฒนำคนและเมอืงอย่ำงเป็นรปูธรรม 

และต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่ตัวอย่ำงในเทศบำลเมืองบ้ำนฉำง 

อ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ซึ่งโรงงำนได้ส่งเสริมให้ชำวบ้ำน 

ปลูกมันส�ำปะหลังอินทรีย์ สนับสนุนกำรแปรรูปมันส�ำปะหลัง 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หำตลำด และรับซื้อสินค้ำแปรรูป

	 ๖.๒	 การสนบัสนนุการลงทนุ	“เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก”	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	“เมืองใหม่อจัฉริยะ”	

และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

ใช้กลไกประชำรัฐ
ส่งเสริม

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

	 	 ๖.๒.๑	 ชกัจงูการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกและความร่วมมอื	
กับหน่วยงานต่างประเทศ	โดย 
   (๑) จดักิจกรรมเพือ่ชกัจงูกำรลงทุนและส่งเสรมิควำมร่วมมอืกบัองค์กรภำครฐัหรอืสมำคมกำรค้ำ 
ของต่ำงประเทศ โดยจัดประชุมและสัมมนำเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ำมำในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพื้นที่เขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จ�ำนวน ๑๘ ประเทศ และ ๔ องค์กรระหว่ำงประเทศ 
   (๒) ให้ข้อมลูและให้ควำมช่วยเหลอืแก่นกัลงทนุ ตลอดจนบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกบัหน่วยงำน
ภำครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ชกัจงูให้เกดิกำรลงทนุทัง้ในอตุสำหกรรมสุขภำพ อตุสำหกรรมดจิทิลั อตุสำหกรรมโลจสิติกส์ 
และเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว โดยจัดสัมมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหำรือร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

และนักลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
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   (๓) ด�ำเนินมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนและควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผลักดัน 

กำรลงทนุอตุสำหกรรมและบรกิำรทีเ่กีย่วข้องกบัเวชศำสตร์ฟ้ืนฟสูภำวะเส่ือม โดยเตรยีมแก้ไขปัญหำในเชิงกฎระเบียบ

ที่จ�ำเป็นเร่งด่วนและร่ำงกฎหมำยเพื่อรองรับกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม

   (๔) จัดท�ำแนวทำงกำรพิจำรณำและนโยบำยกำรก�ำหนดมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องกรณีกำรให้ 

สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑

   (๕) ชักจูงนักลงทุนที่ส�ำคัญให ้ เข ้ำมำ 

ด�ำเนินกิจกำรในพื้นที่ EEC เช่น โครงกำรผลิตแบตเตอรี่เพื่อเก็บ 

พลังงำนไฟฟ้ำ (Battery Cell production) ขนำดกำรผลิต  

๘ กกิะวตัต์ (GWh) หรอื ๘,๐๐๐ เมกะวตัต์ ซึง่เป็นระดบัทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

ในอำเซียน คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุน ๑.๐๖ พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

หรอืประมำณ ๓๓,๐๐๐ ล้ำนบำท สำมำรถรองรบัรถยนต์พลงังำนไฟฟ้ำ 

(Electric Vehicle: EV) ได้ ๑๕๐,๐๐๐ คัน โดยโครงกำรตั้งอยู่ที ่

นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  

รวมทั้งมีแผนกำรน�ำสวนสนุกและสวนน�้ำในธีมภำพยนตร์ชื่อดัง 

มำเปิดในพ้ืนที ่EEC เป็นแห่งแรกของโลก โดยจะมีกจิกรรมควำมบนัเทงิ 

ระดับมำตรฐำนสำกลเพื่ อ ดึ ง ดูดนักท ่อง เที่ ยวทั้ งชำวไทย 

และชำวต่ำงชำต ิซึง่คำดว่ำจะเปิดตวัโครงกำรในเดอืนตลุำคม ๒๕๖๔ 

  ๖.๒.๒	 สนับสนุนการลงทุน	 “เมืองใหม่อัจฉริยะ”	 โดยเตรียมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีเพียงพอ 

เพื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนและกำรขยำยจ�ำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งวำงแผนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ควบคู่กับกำรขยำยตัวของเมือง โดยมีกำรวำงผังเมืองที่มีคุณภำพ จ�ำนวน ๑๔ ผัง ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

เพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีชุมชน ตำมผังเมือง ๘ แห่ง พัฒนำแพลตฟอร์ม 

จัดเก็บและบริหำรข ้อมูลเมือง (City Data Platform)  

ด้ำนกำรท่องเท่ียว น�ำไปสูศู่นย์ข้อมลูเพ่ือประสำนงำน สัง่กำร ก�ำกบั

ติดตำม เมืองอัจฉริยะ (Intelligence Operation Centre: IOC) 

และจดัท�ำแผนส่ิงแวดล้อมในพืน้ที ่EEC เพือ่ให้เกดิกำรบรหิำรจดักำร 

ส่ิ งแวดล ้อมในพื้น ท่ี ได ้อ ย่ำงมีประสิทธิภำพ มุ่งสู ่กำรเป็น 

เมืองคำร์บอนต�่ำ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ 

วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ให้เป็นพื้นที่พัฒนำเมืองอัจฉริยะ

ประเภทเมืองใหม่ พื้นที่รวมประมำณ ๕๑๙ ไร่ โดยมีกำรพัฒนำ

เมืองอัจฉริยะ ๗ ด้ำน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ  

พลังงำนอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ กำรบริหำรภำครัฐอัจฉริยะ 

ขนส่งอัจฉริยะ พลเมืองอัจฉริยะ และกำรด�ำรงชีวิตอัจฉริยะ

วำงผังเมืองที่มีคุณภำพ
๑๔ ผัง ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

เพื่อพัฒนำพื้นที่ชุมชน ๘ แห่ง

โครงกำรผลิตแบตเตอรี่
เพื่อเก็บพลังงำนไฟฟ้ำ

ขนำดกำรผลิต ๘ กิกะวัตต์
เป็นระดับใหญ่ที่สุดในอำเซียน

มูลค่ำกำรลงทุน
๓๓,๐๐๐ ล้ำนบำท
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๖.๒.๓	 ปรบัปรงุและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทีทั่นสมยั	พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน ระบบสำธำรณปูโภค 

และระบบดิจิทัล เพ่ือยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโลจิสติกส์และคมนำคม พัฒนำศักยภำพสนำมบินอู่ตะเภำ 

มุ่งสู่เมืองกำรบิน พัฒนำท่ำเรือน�้ำลึก ถนน และทำงรถไฟ ให้มีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำรทั้งระบบอย่ำงไร้รอยต่อ

เชื่อมโยงระหว่ำงพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้

   (๑) ผลกัดนัโครงข่ำย 5G โดยมกีำรน�ำร่อง ๕ พืน้ทีส่�ำคญั เช่น บ้ำนฉำง เมอืงต้นแบบ 5G แห่งแรก 

ของประเทศไทย อยู่ในเทศบำลต�ำบลบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ EEC 

โดยได้ทดสอบระบบเทคโนโลยี 5G อย่ำงเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๔ เพ่ือจะใช้น�ำร่องเปิดบริกำร 

ในระยะต่อไป และ “Pattaya Smart City” อยู่ในพื้นที่เทศบำลเมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น

และมำตรฐำนกำรน�ำไปสู่ Tourism Smart City โดยได้ทดสอบระบบเทคโนโลยีแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) นอกจำกนี้ มีกำรก�ำหนดเงื่อนไข 

กำรช�ำระเงินในลักษณะ Grace Period เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ประกอบกำรลงทุนขยำยโครงข่ำยคมนำคม 5G

   (๒) ผลกัดันกำรใช้พลงังำนสะอำด โดยเปลีย่นกำรใช้พลงังำนในพืน้ท่ี EEC เป็นพลงังำนสะอำด 

(พลังงำนแสงอำทิตย์) ร้อยละ ๓๐ ของกำรใช้พลังงำนทั้งหมด และด�ำเนินกำรโครงกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำ

พลังงำนสะอำดเพื่อรองรับ Smart City ในพื้นที่บ้ำนฉำง โดยจะเป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบกำรกระจำย 

พืน้ทีน่�ำร่องทดลองขนำดประมำณ ๕๐ เมกะวตัต์ ในลกัษณะพลงังำนอจัฉรยิะและมลีกัษณะกำรผลติไฟฟ้ำเพ่ือใช้เอง  

โดยตลอดอำยโุครงกำร ๓๐ ปี พลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติได้ในโครงกำรจะเทยีบเท่ำกำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

ประมำณ ๑.๕ ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์ 

  ๖.๒.๔	 ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 โดยมี 

นักเรียน นักศึกษำ ที่จะจบกำรศึกษำในพื้นท่ี EEC ได้รับกำรแนะแนวเพื่อกำรมีงำนท�ำ จ�ำนวน ๓๕,๗๙๗ คน  

และให้บริกำรจัดหำงำนเชิงรุกส�ำหรับประชำชนท่ีประสงค์จะหำงำนท�ำ ผู ้ต ้องกำรเปลี่ยนงำน ผู ้ว ่ำงงำน  

และผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำใหม่ใน ๑๐ อุตสำหกรรมเป้ำหมำย เพื่อส่งเสริมกำรจ้ำงงำน ช่วยลดปัญหำกำรว่ำงงำน 

และกำรขำดแคลนแรงงำน จ�ำนวน ๕๑๑ คน รวมทั้งบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวบริเวณชำยแดนที่เข้ำมำท�ำงำน
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ในลักษณะไป-กลับ และตำมฤดูกำลอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำออกใบอนุญำต 

กำรท�ำงำนแก่แรงงำนต่ำงด้ำวในกลุ ่มช่ำงฝีมือหรือผู ้ช�ำนำญกำรและกลุ ่มท่ีไม่ใช่ช่ำงฝีมือหรือผู ้ช�ำนำญกำร  

เพ่ือลดปัญหำกำรลักลอบเข้ำมำท�ำงำนในเขตพื้นท่ีช้ันในอย่ำงผิดกฎหมำย โดยมีคนต่ำงด้ำวได้รับอนุญำตท�ำงำน 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวน ๖๔,๘๕๑ คน

	 	 ๖.๒.๕	 จัดตั้ง	 “สถาบันวิจัยป ัญญาประดิษฐ ์

แห่งประเทศไทย”	 เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรส�ำหรับ 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมและนวัตกรรมด้ำนปัญญำประดิษฐ์  

(Artificial intelligence: AI) และระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ 

(Cloud Computing) ที่ครบวงจร ทั้งกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  

กำรออกแบบ กำรวิเครำะห์ และกำรให้บริกำรด้ำนอปุกรณ์เครือ่งมอื 

นอกจำกน้ี ยงัเป็นสถำนทีส่�ำหรบักำรจดัอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้

และเป็นพ้ืนที่ส�ำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ กำรทดลอง กำรทดสอบ  

และกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัยทำงด้ำน AI 

วทิยำศำสตร์ข้อมลู (Data Science) และ Internet of Things (IoT) 

ให้แก่กลุ่มนักศึกษำและกลุ่มบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีเพื่อผลักดัน 

ให้เข้ำสู่อุตสำหกรรมดิจิทัล

  ๖.๒.๖ พฒันาศกัยภาพก�าลงัคนและบคุลากรดิจิทัล

โดยร่วมกับภำคเอกชนและสถำบันกำรศึกษำด�ำเนินกำร เช่น  

๑) จัดต้ังสถำบันพัฒนำศักยภำพด้ำนดิจิทัลเพื่อ EEC (Digital 

Academy Thailand: DAT) เพื่อพัฒนำแรงงำนขั้นสูง 

ด้ำนเทคโนโลยี AI และ Data Sciences ส�ำหรับพื้นที่ EEC  

และกำรพฒันำศักยภำพก�ำลงัคนและบคุลำกรด้ำนดจิทิลั ๒) ยกระดบั 

หลักสูตรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของสถำบันอำชีวศึกษำเพ่ือให้มี 

อุปกรณ์ฝ ึกฝนและทดลองใช้ในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล  

และ ๓) จัดตั้งสถำบันพัฒนำศักยภำพด้ำนปัญญำประดิษฐ์  

(AI University) เพื่อรองรับกำรพัฒนำและยกระดับทักษะก�ำลังคนดิจิทัลด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ โปรแกรมมิ่ง 

วิทยำกำรข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ โดยคำดว่ำจะสำมำรถสร้ำงก�ำลังคนและบุคลำกรดิจิทัลให้มีควำมเชี่ยวชำญ 

ในสำขำที่ขำดแคลนได้มำกกว่ำ ๕,๐๐๐ คน

  ๖.๒.๗	 ส่งเสรมิการลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยขยำยระยะเวลำของมำตรกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ

ในเขตพัฒนำเศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone: SEZ) ๑๐ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดักำญจนบรุ ีเชยีงรำย ตรำด 

ตำก นครพนม นรำธิวำส มุกดำหำร สงขลำ สระแก้ว และหนองคำย ออกไปอีก ๒ ปี (ปี ๒๕๖๕) โดยมำตรกำรนี้

ครอบคลุมทุกประเภทกิจกำรที่เปิดให้มีกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ�ำนวนกว่ำ ๓๐๐ กิจกำร โดยหำกเป็นกิจกำรที่อยู่ใน 

๑๔ กลุ่มกิจกำรเป้ำหมำย เช่น อุตสำหกรรมเกษตร ประมง เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ 

เครือ่งมอืแพทย์ และกจิกำรท่องเทีย่ว จะได้รบัสทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล ๘ ปี และลดหย่อนภำษี

เงินได้นิติบุคคล ร้อยละ ๕๐ อีก ๕ ปี

 สร้ำงบุคลำกรดิจิทัล
ในสำขำที่ขำดแคลน

ได้มำกกว่ำ ๕,๐๐๐ คน

จัดตั้งสถำบันวิจัย
ปัญญำประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้บริกำรพัฒนำ
AI และ Cloud Computing
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 ๖.๓	 การวางรากฐานการพฒันาเทคโนโลยีสือ่สารไร้สายในระบบ	5G	เพือ่พฒันาทกัษะของผู้ประกอบการ	

ส่งเสรมิการให้บรกิารสาธารณสขุ	และการศกึษาทางไกล	โดยส่งเสรมิกำรให้บรกิำรสำธำรณสขุผ่ำนระบบ 5G ดงันี้

	 	 ๖.๓.๑ ด�าเนนิโครงการน�าร่องรถไร้คนขบั ยกระดบักำรแพทย์ไทยสู ่5G เพือ่ใช้ในกำรขนย้ำยเวชภณัฑ์

และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดกำรสัมผัสและช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์

	 	 ๖.๓.๒ ด�าเนินโครงการน�าร่อง

โรงพยาบาลอัจฉริยะ	 (Smart	 Hospital)  

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G Cloud และ AI  

ในกำรให้บริกำรประชำชน เช่น กำรแพทย์ทำงไกล 

กำรแพทย์ฉกุเฉนิ และกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร 

ให ้มีประสิทธิภำพ ซึ่ ง ช่วย เพิ่ มคุณภำพ 

ในกำรบริกำรด ้ำนสุขภำพและเพิ่มโอกำส 

กำรเข ้ ำถึ งบริกำรสุขภำพของประชำชน 

ในพื้นที่ห่ำงไกล

	 	 ๖.๓.๓ ด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ	 5G	 ประกอบด้วย โครงกำรส่งข้อมูลภำพ 

กำรตรวจโรคตำทำงไกลผ่ำนระบบสือ่สำรแบบไร้สำยเพือ่กำรผ่ำตดัและโครงกำรพฒันำระบบสือ่สำรและส่งถ่ำยข้อมลู

กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในโรงพยำบำล เพื่อให้โรงพยำบำลต่ำง ๆ น�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์และขยำยผล 

ควำมส�ำเร็จของผลงำนวิจัยดังกล่ำวต่อไป

 ๖.๔	 การพฒันาทกัษะของผูป้ระกอบการอจัฉรยิะท้ังในส่วนผูป้ระกอบการขนาดกลาง	ขนาดย่อม	เกษตรกร	

รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่

	 	 ๖.๔.๑	 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่	ผู้ประกอบการ	และวิสาหกิจชุมชน	โดยมีกำรสอน 

กำรจัดท�ำบัญชี จ�ำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง วำงรูปแบบบัญชี จ�ำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง วำงระบบกำรควบคุมภำยใน  

จ�ำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง กำรพฒันำวิสำหกจิสูค่วำมเป็นมอือำชพี จ�ำนวน ๓๙๐ แห่ง รวมทัง้มกีำรอบรมด้ำนกำรบรหิำรจดักำร 

กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำเกษตรแปรรูป กำรตลำดยุคใหม่ 

จ�ำนวน ๑๑๖ แห่ง 

  ๖.๔.๒	 สนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	

and	Medium	Enterprises:	SMEs)	โดยพฒันำผูป้ระกอบกำรในคลสัเตอร์เป้ำหมำยให้เป็นผูป้ระกอบกำรยคุใหม่ 

ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขัน ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และงำนวิจัยมำประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริกำร 

ให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นและสำมำรถแข่งขันในตลำดได้ รวมถึงพัฒนำ

ศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

และสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรตลำดเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 

ที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับสภำวกำรณ์	 โดยมีผู้ประกอบกำร 

จ�ำนวน ๓,๖๕๑ รำย ได้รบักำรพฒันำองค์ควำมรูใ้นกำรด�ำเนินธรุกจิ 

แบบคลัสเตอร ์  เกิดเครือข่ำยรวมจ�ำนวน ๒๖ คลัสเตอร ์  

และมีแผนพัฒนำคลัสเตอร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวแล้ว  

จ�ำนวน ๓๔ แผน

ผู้ประกอบกำร
ได้รับองค์ควำมรู้
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

แบบคลัสเตอร์
๓,๖๕๑ รำย
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	 	 ๖.๔.๓	 ส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล	(SME	SCALE	UP)	โดยส่งเสริม 

และสนับสนนุผูป้ระกอบกำรให้ได้รบักำรต่อยอดกำรพฒันำด้วยกำรน�ำงำนวจิยั เทคโนโลย ีหรอืแนวทำงกำรพฒันำต่ำง ๆ  

ไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงธุรกิจ 

ให้แก่ผูป้ระกอบกำรในกำรแข่งขนัในตลำดสำกล และสร้ำงเครอืข่ำย 

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรพัฒนำวิจัยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม หรือแนวทำงกำรพัฒนำต่ำง ๆ สู ่เชิงพำณิชย์  

ทัง้นี ้ได้ประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ  ท้ังภำครฐัและเอกชนเพือ่เป็นหน่วยงำน 

เครือข่ำยด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งคัดกรอง 

ผู้ประกอบกำรที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน ๑๐๐ กิจกำร มีผู้ได้รับ

กำรต่อยอดกำรพัฒนำโดยกำรน�ำงำนวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

หรือแนวทำงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ไปใช้ในธุรกิจแล้ว จ�ำนวน ๗๑ กิจกำร

ผู้ประกอบกำร
ได้รับกำรต่อยอด

เพื่อขยำยธุรกิจสู่สำกล 
๗๑ กิจกำร

เรื่องที่	๗	การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	๒๑

	 ๗.๑	 การสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดจิทิลัเพือ่ส่งเสรมิให้เดก็ไทยยคุใหม่เก่งวิชา	“วิทยาศาสตร์”	
“เทคโนโลยี”“วิศวกรรม”“คณิตศาสตร์”“โปรแกรมเมอร์”“ภาษาต่างประเทศ”“ภาษาคอมพิวเตอร์	(Coding)”	
ตั้งแต่ระดับ	“ประถมศึกษา”	
  ๗.๑.๑ ส่งเสริมการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร์	(Coding) โดยจดัอบรมออนไลน์หลกัสตูรกำรจดักำรเรยีนรู้ 
วิทยำกำรค�ำนวณส�ำหรบัครู Coding for Teacher (C4T) รุน่ ๒ ให้แก่ครรูะดบัประถมศกึษำและมธัยมศกึษำทีร่บัผดิชอบ 
สอนรำยวิชำวิทยำกำรค�ำนวณหรือในรำยวิชำอื่น ๆ ที่มีควำมสนใจผ่ำน teacherpd.ipst.ac.th เพื่อมุ่งเน้น
กำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีทักษะที่ส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังพื้นฐำนควำมคิดเชิงค�ำนวณ 
(Computational Thinking) ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) และกำรรู ้เท่ำทันสื่อและข่ำวสำร 
(Media and Information Literacy) ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ�ำนวน ๑๙๗,๔๑๘ คน ผ่ำนกำรอบรม จ�ำนวน ๑๔๑,๓๕๔ คน 
(ผู้เข้ำรับกำรอบรม ๑ คน สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้มำกกว่ำ 
๑ หลักสูตร) นอกจำกนี้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค�ำนวณ (Coding) ครูผู้สอนวิชำเทคโนโลยี 
ในรปูแบบออนไลน์มผีูส้มคัรเข้ำรบักำรอบรม จ�ำนวน ๘๑๐ คน
	 	 ๗.๑.๒	 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 ส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ  
และอำชีวะ เช่น กำรอบรม Coding ระดับพื้นฐำนโดยใช้สื่อกำรเรียนรู้ KidBright กำรอบรมกำรออกแบบชิ้นงำน 
สำมมิติพื้นฐำนและทักษะกำรใช้เคร่ืองพิมพ์สำมมิติ (3D Printer) และกำรอบรมโครงงำนวิทยำศำสตร ์
และสิ่งประดิษฐ์จำก Coding และ 3D Printing รวมถึงด�ำเนินงำนพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
ส�ำหรับครู เช่น กำรอบรมกำรท�ำสื่อกำรสอนด้วย KidBright 
  ๗.๑.๓	 พฒันาดจิทิลัแพลตฟอร์มเพือ่การเรยีนรูแ้ห่งชาต	ิ(National	Digital	Learning	Platform)	
เป็นระบบจัดกำรกำรเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นรองรับกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำยและสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยจัดท�ำเป็นโครงกำรต่อเนื่อง ๔ ระยะ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร 
ในระยะที ่๒ คอื กำรพฒันำระบบกำรเรยีนแบบ ๒ ทำง (2-way Communication Learning) เกดิกำรเรยีนเชงิโต้ตอบ 
(Interactive) ระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๗.๑.๔	 พัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร	์	
และเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี	 ๒๑ เพื่อจัดอบรมครูผู ้สอนในโรงเรียนเอกชน 
ระดบัประถมศกึษำ โดยด�ำเนนิโครงกำรขบัเคลือ่นกำรจดักำรเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษำ (STEM Education) ในรปูแบบออนไลน์ 
มีผู้สมัคร จ�ำนวน ๘๓๘ คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ จ�ำนวน ๔๓๕ คน และครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ จ�ำนวน ๔๐๓ คน 
  ๗.๑.๕	 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณและการออกแบบเทคโนโลยี โดยพัฒนำ 
กำรเรยีนรู้วทิยำกำรค�ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยเีพือ่เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรคดิขัน้สงูและกำรจดักำรเรยีนรู้
แบบบูรณำกำรแนวคิดเชิงค�ำนวณเพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  
มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ ๑) อบรมครูหลักสูตร Coding for Teacher และหลักสูตร Coding for Teacher Plus 
รวม ๗ หลักสูตร ระหว่ำงวันท่ี ๘ มกรำคม-๘ เมษำยน ๒๕๖๔ ๒) จัดกำรประชุมออนไลน์เพ่ือช้ีแจงแนวทำง 
กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรขบัเคลือ่นกำรจดักำรเรยีนรูว้ทิยำกำรค�ำนวณ Coding ให้แก่ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำทกุเขตและผูอ้�ำนวยกำรสถำนศึกษำทกุโรงเรยีน รวมท้ังเผยแพร่วดีทิศัน์กำรประชมุผ่ำนช่องทำง YouTube 
ของสถำนีโทรทัศน์กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือ OBEC channel โดยมียอดผู้รับชมย้อนหลัง จ�ำนวน ๕๘,๘๐๑ ครั้ง  
๓) เผยแพร่และประชำสัมพันธ์วีดิทัศน์กำรจัดกำรเรียนรู้ Unplugged coding ส�ำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่ำงไกล 
ผ่ำนสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage และรำยกำรพธุเช้ำข่ำว สพฐ. ทำง YouTube ของ OBEC channel 
มียอดผู้เข้ำชม จ�ำนวน ๒๙,๔๔๒ ครั้ง และ ๔) อบรมครูและศึกษำนิเทศก์เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เกม 
เป็นฐำนเพื่อพัฒนำแนวคิดเชิงค�ำนวณ จ�ำนวน ๕ ภูมิภำค โดยมีครูจำก ๓๗๐ โรงเรียน และศึกษำนิเทศก ์
จำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ�ำนวน ๑๘๓ เขต เข้ำรับกำรอบรม 
  ๗.๑.๖ โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลโปรเจค	 ๑๔	
(Project	 14)	 โดยด�ำเนินกำรพัฒนำคลิปกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์และกลุ ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับ
ประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ ตำมหนังสือเรียนของ สสวท. อย่ำงต่อเนื่อง 
เพือ่ใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์ทีเ่รยีนฟรไีม่มค่ีำใช้จ่ำย โดยมีกำรปรบัปรงุ 
เนื้อหำแต่ละบทเรียนให้ทันสมัยเน้นควำมเข้ำใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง 
สอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน สำมำรถเรยีนรู้ 
ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลำผ่ำนช่องทำงที่สะดวก ได้แก่ Website 
Facebook YouTube และ DLTV โดยในภำคเรยีนที ่๑ ปีกำรศกึษำ 
๒๕๖๓ ได้เผยแพร่คลิปกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  
และเทคโนโลยี ในทุกระดับชั้ น  จ� ำนวน ๑,๕๑๖ คลิป  
และภำคเรยีนที ่๒ จ�ำนวน ๘๒๒ คลปิ โดยพบว่ำ มีกำรเข้ำชมคลปิ
ผ่ำนช่องทำง YouTube จ�ำนวน ๗,๘๙๗,๑๕๐ ครั้ง 

 ๗.๒	 โรงเรียนระดับต�าบลทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพ	 และต้องมี	 “หลักสูตรออนไลน์”		
ประกอบการเรยีนการสอน	และมคีวามเชือ่มโยงระหว่างระบบการศึกษากบัภาคธรุกจิ	โดยได้ด�ำเนนิโครงกำรโรงเรยีน
คณุภำพประจ�ำต�ำบล ซึง่เป็นกำรต่อยอดกำรพฒันำโรงเรยีนให้มคีณุภำพ โดยคดัเลอืกโรงเรียนจำกเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
เขตละ ๑ โรงเรียน เพื่อพัฒนำเป็นโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน stand alone  
และเป็นโรงเรียนศูนย์รวมกำรศึกษำทีมี่คุณภำพทัง้ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบคุลำกร และด้ำนงบประมำณ 
สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชน โดยโอนงบประมำณให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เขต ๑ เป็นเจ้ำภำพในกำรด�ำเนินกำรและสรุปผลเป็นภำพรวมจังหวัด สร้ำงกำรรับรู ้ ควำมเข้ำใจแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองที่ได ้รับคัดเลือก  
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และให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดร่วมจัดเก็บข้อมูล 
วิเครำะห์ สงัเครำะห์ กลุม่โรงเรยีนทีเ่หมำะสมทีจ่ะได้รบักำรพฒันำ 
ควำมพร ้อมของโรงเรียน รวมทั้ ง โครงสร ้ ำงพื้นฐำน 
ที่ต ้องได้รับกำรส่งเสริม พื้นที่ที่จะใช้ด�ำเนินกำรพัฒนำ 
ต้องเพียงพอ ครู ผู้บริหำร และนักเรียนพร้อมรับกำรพัฒนำ 
ผู ้ปกครองและชุมชนให้กำรยอมรับ เพื่อคัดเลือกโรงเรียน 
ทีเ่หมำะสมทีส่ดุทีจ่ะเข้ำร่วมโครงกำรควบคูก่บัด�ำเนนิกำรวจิยั 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
ของโรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบล เพื่อให้โรงเรียนสำมำรถน�ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ
ได้ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 

	 ๗.๓	 การสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 สื่อออนไลน์	 และเครือข่ายสังคมออนไลน	์	
เพือ่ป้องกนัผลกระทบในเชงิสงัคม	สร้างความปลอดภยั	ดแูลปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลย	ี
เป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง	 เกิดความสามัคคีในสังคม	 รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	
ในการด�าเนินชีวิต
	 	 ๗.๓.๑	 สร ้างความปลอดภัยและดูแลปัญหา
อาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยส่งเสริมให้สำมำรถใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข่ำวสำรที่ถูกต้อง เกิดควำมสำมัคคี
ในสังคม รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต 
ผ่ำนโครงกำรเฝ้ำระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมำย ดังนี้ 
   (๑) เฝ้าระวัง	รับแจ้ง	และจัดเก็บข้อมูล
ที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำมำรถด�ำเนินกำรได ้
จ�ำนวน ๑๐,๕๔๙ URLs/รำยกำร และน�ำข้อมลูดังกล่ำวมำตรวจสอบ 
คัดกรอง วิเครำะห์ เพื่อยื่นค�ำขอให้ศำลมีค�ำสั่งระงับกำรแพร่หลำย 
ซ่ึงมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำย จ�ำนวน ๔๐๐ ค�ำสั่งศำล  
รวมจ�ำนวน ๑๓,๒๐๒ URLs 
   (๒) สร้างเพจอาสาจับตาออนไลน์	เพือ่ให้
ประชำชนได้แจ้งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมำะสมและผิดกฎหมำย 
โดยมีกำรรับแจ้ง จ�ำนวน ๑๐๑,๓๐๒ URLs 
   (๓) จัดการปัญหาข่าวปลอม โดยเปิด 
ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	 (Anti-Fake	News) 
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ให้ประชำชนติดตำมและตรวจสอบข่ำวปลอมผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ 
๑) ทำงแอปพลิ เคชัน Line: @anti fakenewscenter มีผู ้ติดตำม จ�ำนวน ๒,๔๑๐,๕๙๗ บัญชี  
๒) ทำง https://www.antifakenewscenter.com มีผู้รับชม จ�ำนวน ๗,๖๔๖,๖๙๖ ครั้ง ๓) Facebook:  
Anti-Fake News Center Thailand มผีูต้ดิตำม จ�ำนวน ๘๔,๑๔๐ บญัชี และ ๔) ทำงทวติเตอร์ @AFNCTHAILAND 
มีผู้ติดตำม จ�ำนวน ๑๐,๙๙๙ บัญชี 
   (๔) พฒันาและจดัให้มเีครือ่งมอืในการตรวจวเิคราะห์พยานหลกัฐานทางเทคโนโลยดีจิทิลั
เพือ่สนบัสนุนกำรพสิจูน์กำรกระท�ำควำมผดิและผูก้ระท�ำควำมผดิในอำชญำกรรมท่ีใช้ระบบคอมพวิเตอร์เป็นเครือ่งมอื 
ในกำรกระท�ำควำมผิด เพื่อสนับสนุนงำนสืบสวนสอบสวนของพนักงำนสอบสวน โดยได้จัดท�ำกำรตรวจวิเครำะห์
พยำนหลักฐำน จ�ำนวน ๑๐๕ ชิ้น ส�ำหรับกำรสนับสนุนงำนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมอื่น เช่น กำรตรวจสอบ 
ข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ กำรเป็นพยำนผู้เชี่ยวชำญ จ�ำนวนกว่ำ ๖,๗๘๕ ครั้ง 

สร้ำงเพจอำสำ
จับตำออนไลน์
เพื่อให้ประชำชนแจ้ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ ไม่เหมำะสม
ผิดกฎหมำย
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๕) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยจัดให้มีกำรให้ค�ำปรึกษำและควำมรู้ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศนูย์บรกิำรประชำชน ชัน้ ๖ อำคำรรฐัประศำสนภกัด ีศนูย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษำ 
๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ กรุงเทพมหำนคร (ปัจจุบันปิดกำรให้บริกำร เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-๑๙ แต่ยังให้บริกำร 
ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๘๓ ๐๐๕ ๒๕๕๔) มีกำรให้ค�ำปรึกษำ จ�ำนวน ๓๙๓ ครั้ง และเผยแพร่ควำมรู ้
ผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน Line, Twitter และ Facebook 
	 	 ๗.๓.๒	 พฒันาทกัษะด้านดิจทิลัของข้าราชการและบคุลากรทางการศึกษา ตำมหลกัสตูรกำรพัฒนำ 
ทักษะด้ำนดิจิทัลส�ำหรับผู ้บริหำรสถำนศึกษำและศึกษำนิเทศก์สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย  
ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รองผู ้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ�ำนวน ๑๘๕ คน 
	 	 ๗.๓.๓	 ให้การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแล  
ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ ้มครองอย่ำงรอบด้ำนด้วยกระบวนกำรที่ถูกต้อง เหมำะสม และทันเหตุกำรณ์  
โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้ 
   (๑) ด�าเนินโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกกันในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย  
(Student Act Stop Bully in schools and on Social Media) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย โดยรับงบประมำณ
สนับสนุนจำกกองทุนสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนน�ำร่อง สร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจถึง 
ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดกำรล้อ แกล้ง รังแกกันในสถำนศึกษำ 
จัดอบรมเพื่อพัฒนำให้นักเรียนรู้จักและเข้ำใจเรื่องกำรรังแกกัน 
ในโรงเรียนด้วยโปรแกรมกำรเรียนออนไลน์ส�ำหรบันกัเรยีน (E-Learning) 
ผ่ำน http://www.thaistopbully.org แก่นักเรียนในโรงเรียน 
น�ำร่องในโครงกำร จ�ำนวน ๕๕ โรงเรียนทัว่ประเทศ ระดบัประถมศกึษำ 
จ�ำนวน ๒๒ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษำ จ�ำนวน ๒๒ โรงเรียน  
และสังกัดส�ำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ จ�ำนวน ๑๑ โรงเรียน และจัดท�ำ 
e-Training ในกำรพัฒนำครูเพือ่ให้มคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ และตระหนกั
ในเรื่องกำรรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียน แล้วน�ำไปออกแบบ 
สอดแทรกบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดท�ำแผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและยุติกำรรังแกกันของนักเรียน

   (๒) พัฒนาหลักสูตรการให้ความรู้และทักษะเพื่อการป้องกันยาเสพติดเข้ำสู่กระบวน 

กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยแต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำคู่มือหลักสูตรกำรสอนยำเสพติดศึกษำ  

จดัประชมุจัดท�ำหลกัสตูรกำรสอนยำเสพตดิในสถำนศกึษำ และทดลองใช้แผนกำรจดักำรเรียนรูย้ำเสพตดิในรำยวชิำ

สุขศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ  

โดยได้ทดลองใช้กับโรงเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ซึง่ได้น�ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูด้งักล่ำวมำจดัท�ำเป็นเอกสำรส�ำหรบัครผููส้อนในรำยวชิำสขุศกึษำ

ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมุ่งเน้นไปที่กำรสอน

แบบที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท�ำและได้ใช้กระบวนกำร (Active Learning) และจะเริ่มใช้ในปีกำรศึกษำ ๒/๒๕๖๔ 



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน334

   (๓) เตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติธรรมชาติ	 (Breadline	 Survey) เพื่อพัฒนำ 

โรงเรียนให้มีศักยภำพในกำรรับมือและลดควำมเสี่ยงภัยพิบัติทำงธรรมชำติ โดยจัดท�ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู ้

“กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติและกำรรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ” จัดท�ำหลักสูตร e-Training 

เพื่อพัฒนำครูในกำรลดควำมเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชำติและกำรปรับตัวรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

(National Safe School Online Training for Teacher) www.thaisafeschools.com ภำยใต้กรอบกำรท�ำงำน 

และกรอบมำตรฐำนสำกล Comprehensive School Safety ๓ ด้ำน คือ ๑) สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียน

ที่ปลอดภัย (Safe Learning Facilities) ๒) กำรจัดกำรภัยพิบัติในสถำนศึกษำ (School Disaster Management)  

และ ๓) กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงและกำรรู้รับปรับตัว (Risk Reduction and Resilience Education)  

รวมทัง้จดัท�ำแผนทีค่วำมเสีย่งภยัพบิตัธิรรมชำตขิองสถำนศกึษำในประเภทภยัต่ำง ๆ  เช่น แผ่นดนิไหว กำรกดัเซำะชำยฝ่ัง 

พื้นที่ดินเหนียวอ่อน พื้นที่ดินถล่ม พื้นที่น�้ำท่วมซ�้ำซำก และแนวรอยเลื่อน

  ๗.๓.๔	 ด�าเนินโครงการ	 Thai	 MOOC โดยจัดท�ำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง กำรเข้ำใจดิจิทัล  

เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล กำรท�ำธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์

กำรเรียนรู้และกำรสืบค้นจำกสื่อดิจิทัล กำรวิเครำะห์และรู้เท่ำทันสื่อ กำรน�ำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ 

ควำมปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่ำนช่องทำง  

https://thaimooc.org โดยเปิดให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไปที่สนใจสำมำรถเรียนได้ 

	 	 ๗.๓.๕	 สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(กิจกรรม	:	การพัฒนาคนไทย	

กลุ่มเป้าหมาย	 (เด็ก	 เยาวชน	 ผู้สูงอายุ)	 เพื่อเตรียมพร้อมเป็น	 Digital	 Citizen	 ที่คุ้นเคยกับการท�าธุรกรรม	

ทางอเิลก็ทรอนกิส์อย่างมัน่คงปลอดภยั)	สร้ำงควำมตระหนกัในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและอนิเทอร์เนต็อย่ำงมัน่คง 

ปลอดภยั เพ่ือเสรมิสร้ำงควำมเชือ่มัน่ในกำรท�ำธรุกรรมออนไลน์ โดยจดัท�ำเนือ้หำหลกัสตูรกำรเรยีนรู ้ผลติสือ่เผยแพร่ 

และให้ควำมรู้กับกลุม่เป้ำหมำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์อย่ำงต่อเนือ่ง 

รวมทั้งเน้นกำรใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือพัฒนำชุมชน  

ลดควำมเหล่ือมล�้ำ สร้ำงรำยได้ รวมถึงสร้ำงควำมตระหนัก 

และรู้เท่ำทนัต่อภัยคุกคำมทำงออนไลน์ เพือ่ลดปัญหำควำมสญูเสยี 

หรือควำมเสยีหำย โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มกีำรจัดท�ำ 

ส่ือกำรเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ในกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรใช้

อินเทอร์เน็ตแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๑๕ เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร 

เพื่อเผยแพร่บนช่องทำงออนไลน์ของ ETDA (Facebook,  

YouTube: ETDA Thailand) และช่องทำงอื่นที่เหมำะสม  

ทั้ง น้ี  เผยแพร ่แล ้ว จ�ำนวน ๑๐ เรื่อง มียอดกำรเข ้ำชม  

จ�ำนวน ๗,๓๘๒,๘๕๐ กำรเข้ำชม 

  ๗.๓.๖	 ด�าเนินโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์	(จ่าฮูกสอนเด็ก) เพื่อปลูกฝังค่ำนิยม 

ที่ถูกต้อง รู ้เท่ำทันภัยที่เคลือบแฝงมำกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังว่ำโรงเรียน ครูอำจำรย์  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำจะมีส่วนส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริม ผลักดันให้นักเรียน นักศึกษำได้เข้ำใจและตระหนักถึง 

เรื่องดังกล่ำว พร้อมเปิดใจรับข้อมูลควำมรู้ที่ถ่ำยทอดให้ผ่ำนโครงกำรเยำวชนร่วมใจต้ำนภัยไซเบอร์ (จ่ำฮูกสอนเด็ก) 

เพื่อน�ำไปปรับใช้ในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคำมทำงอินเทอร์เน็ตในเบ้ืองต้นได้  

ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด โดยด�ำเนินกำรอบรมแล้ว จ�ำนวน ๑,๒๐๐ คน 

เตรียมพร้อมเป็น
Digital Citizen 

ท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงมั่นคงปลอดภัย



335รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เรื่องท่ี	๘	การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง	

และฝ่ายราชการประจ�า

	 ๘.๑	 โครงการการสืบสวนสอบสวนคดีกระท�าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ		

ได้มีกำรสืบสวนสอบสวนคดีกระท�ำควำมผิดเก่ียวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ ส่งผลให้พนักงำนอัยกำร 

มีควำมเห็นพ้องในส�ำนวนคดีพิเศษ และรัฐหรือประชำชนที่ได้รับหรืออำจได้รับผลกระทบจำกกำรสืบสวน  

และอำชญำกรรมที่เก่ียวข้องกับคดีพิเศษได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเสมอภำค รวดเร็ว และเป็นธรรม จ�ำนวน ๕ คดี 

ได้แก่ ๑) กรณีกระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรกรณีบกพร่องหน้ำท่ีและอำจมีส่วนสนับสนุนหรือช่วยเหลือ 

ผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ ๒) กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์ จ�ำนวน ๓ โครงกำร  

ประกอบด้วย โครงกำรประชำสัมพันธ์บทบำทและภำรกิจด้ำนสุขภำพสัตว์ ปี ๒๕๕๕ โครงกำรจ้ำงเหมำจัดมหกรรม

ปศสุตัว์แห่งชำติ ปี ๒๕๕๗ (Thailand Livestock Expo 2014) และโครงกำรจดัจ้ำงงำนกำรขบัเคลือ่นวำระแห่งชำต ิ

ด้ำนกำรสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗ ๓) กรณีกล่ำวหำนำยชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวกรวม ๔ คน กระท�ำควำมผิด 

ต่อต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ๔) กรณีข ้ำรำชกำรเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

จำกเจ้ำของร้ำนมีส บี-เฮฟเว่น ซึ่งกระท�ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ เป็นคดีพิเศษต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษ  

ที่ ๑๖๘/๒๕๖๑ ตำมมำตรำ ๒๑ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และ ๕) กำรทุจริตประมูลโครงกำรของทำงรำชกำรผ่ำนระบบกำรประมูลทำงอินเทอร์เน็ตของกรมบัญชีกลำง

 ๘.๒	 การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	

เป็นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐให้สำมำรถน�ำผลกำรตรวจพิสูจน์ทำงพยำนเอกสำรไปใช้

ประกอบส�ำนวนกำรสืบสวนสอบสวน และเพื่อด�ำเนินกำรเอำผิดข้ำรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต

ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยสถำบนันติวิทิยำศำสตร์ได้ด�ำเนนิกำรตรวจพสิจูน์และวเิครำะห์ด้ำนเอกสำรเพือ่สนบัสนนุ 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐจ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๔ คดี

 ๘.๓	 การจัดตั้งศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 (ศอตช.)	 เพื่อให้กำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทจุริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ โดย ศอตช. เป็นกลไกระดบันโยบำยในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำ 

กำรทุจริตในภำครัฐ โดยมีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส�ำนักงำน ป.ป.ท.) 

เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ตำมค�ำส่ังส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได ้รับมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร และมีหัวหน้ำส่วนรำชกำร ได้แก่  

ปลัดกระทรวงมหำดไทย ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ 

เลขำธิกำรศำลยุติธรรม เลขำธิกำรกองอ�ำนวยกำร 

รักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.)  

ผู ้แทนส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เลขำธิกำร

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตแห่งชำติ (ส�ำนักงำน ป.ป.ช.) ตลอดจน 

ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคเอกชน
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 ๘.๔	 การตรวจสอบคดีทุจริตที่ส�าคัญและสถิติการด�าเนินคดีทุจริต

  ๘.๔.๑ จดัซ้ือพสัดุส�ำหรับกำรป้องกนั ควบคมุ หรือรกัษำโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มกีำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรำคำทีส่งูเกินกว่ำทีค่วรจะเป็นหรอืไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำร

ตำมสถำนกำรณ์ที่แท้จริง 

  ๘.๔.๒ ด�ำเนินโครงกำรเพื่อบรรเทำปัญหำภัยแล้งและน�้ำท่วม งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลำง รำยกำรเงินส�ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น จ�ำนวน ๑.๑๘ หมื่นล้ำนบำท

  ๘.๔.๓ ด�ำเนินโครงกำรที่มีวัตถุประสงค ์เพื่อฟ ื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได ้รับผลกระทบ 

จำกกำรระบำดของโควิด-๑๙ แผนงำนที่ ๓ กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท โดยกลไก ศอตช.

  ๘.๔.๔ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร 

  ๘.๔.๕ ด�ำเนนิกำรด้ำนคดทีจุรติของคณะกรรมกำร ป.ป.ท. รบัเรือ่งร้องเรยีน/กล่ำวหำ จ�ำนวน ๕๙๙ คด ี

ด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง จ�ำนวน ๑,๒๙๙ คดี รับไต่สวนข้อเท็จจริง/ตั้งอนุกรรมกำรไต่สวนข้อเท็จจริง  

จ�ำนวน ๕๓๒ คด ีส่งคืนพนักงำนสอบสวน จ�ำนวน ๓๔ คด ีส่งส�ำนกังำน ป.ป.ช. จ�ำนวน ๒๐๗ คด ีไม่รับไต่สวนข้อเท็จจรงิ 

จ�ำนวน ๒,๔๓๐ คดี ตรวจสอบเพิ่มเติม/อื่น ๆ จ�ำนวน ๓๓ คดี และชี้มูลควำมผิด จ�ำนวน ๓๒๓ คดี

	 ๘.๕	 การส่งเสริมมาตรการที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ

  ๘.๕.๑ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กลไกศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง  

จ�ำนวน ๓๙ ศูนย์ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและสั่งกำรในเรื่องกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตตำมนโยบำย 

ของรัฐบำล 

  ๘.๕.๒ ขับเคลื่อนให้หน่วยงำนภำครัฐ ระดับกรม/เทียบเท่ำ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน จังหวัด  

และกรุงเทพมหำนคร โดยได้ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตเพื่อก�ำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

และเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงกำรทุจริต (Fraud Risk Culture)

  ๘.๕.๓ ส่งเสรมิธรรมำภบิำลในหน่วยงำนภำครัฐ (Good Governance) โดยกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ

ผ่ำนหลักสูตรกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐและเฝ้ำระวังกำรทุจริตเชิงรุก 

ในเขต ๙ พื้นที่

  ๘.๕.๔ พฒันำและยกระดับควำมเข้มแข็งให้ภำคประชำชนด้วยกำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนเป็นกลไก 

เฝ้ำระวังกำรทุจริต ซึ่งจะส่งผลให้ภำครัฐต้องปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใสมำกขึ้น เนื่องจำก 

มีภำคประชำชนคอยตรวจสอบ ท�ำให้วงจรกำรทุจริตถูกบีบลงและท�ำได้ยำกขึ้นโดยไม่ต้องรอให้มีกำรร้องเรียน 

หรอืแจ้งเบำะแส ทัง้นี ้ปัจจบุนัมีศนูย์ประสำนงำนเครอืข่ำยภำคประชำชนทัง้ในส่วนกลำงและ ๙ เขตพืน้ทีส่�ำนกังำน ป.ป.ท. 

  ๘.๕.๕ ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุนชำวต่ำงชำติ

และเสริมสร้ำงควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งช่องทำงกำรร้องเรียนกรณีไม่ได้รับ

ควำมเป็นธรรมหรือถูกเรียกรับผลประโยชน์จำกเจ้ำหน้ำที่รัฐแก่นักลงทุนชำวต่ำงชำติ 

  ๘.๕.๖ บังคับใช ้มำตรกำรทำงวินัย โดยกำรก�ำกับและขับเคลื่อนให้หัวหน้ำส ่วนรำชกำร 

ต้องด�ำเนินมำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด 

ที่ถูกกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำประพฤติมิชอบหรือกระท�ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด 

เพ่ือสร้ำงผลกระทบต่อผู้กระท�ำผิดให้เห็นผลโดยเร็วและป้องปรำมไม่ให้มีกำรกระท�ำผิด และเพื่อเป็นกำรส่งเสริม

ให้มีกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล ในกำรด�ำเนินทำงมำตรกำรทำงกำรบริหำร ให้เกิดควำมเชื่อมั่นในระบบกำรตรวจสอบ 

และลงโทษผู้กระท�ำกำรทุจริต
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๘.๖	 การป้องกันการฟอกเงิน รฐับำลได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรประสำนควำมร่วมมอืกบัองค์กรต่ำง ๆ  ทัง้ภำครฐั 

ภำคเอกชน ตลอดจนประชำชนทั่วไป ซึ่งมีผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันกำรฟอกเงินที่ส�ำคัญ ดังนี้

  ๘.๖.๑ รบัเรือ่งรำวร้องเรยีน ร้องทกุข์ แจ้งเบำะแส 

โดยได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแส  

พร้อมก�ำหนดหมำยเลขโทรศัพท์ ๔ ตัว เพื่อควำมสะดวกและง่ำย 

ต่อกำรจดจ�ำของประชำชน “สำยด่วน ปปง. ๑๗๑๐” เพือ่ให้บรกิำร 

รับเร่ืองร้องเรยีน ร้องทกุข์ แจ้งเบำะแสเก่ียวกบักำรกระท�ำควำมผดิ 

เกี่ยวกับกำรฟอกเงินและกำรก่อกำรร้ำย โดยมีกำรรับเรื่องรำว 

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแส มูลฐำนทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที ่

ตำมมำตรำ ๓ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 

กำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จ�ำนวน ๒,๑๕๒ เรื่อง

  ๘.๖.๒ ส่งเสรมิและประสำนควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยในและต่ำงประเทศ เช่น กำรแลกเปลีย่นข้อมลู 

กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน รวมท้ังเผยแพร่ควำมรู ้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินให้แก ่

หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และมกีำรจัดท�ำบนัทกึควำมเข้ำใจ (MOU) หรอืบนัทกึข้อตกลง เพือ่ประโยชน์ในกำรประสำนงำน 

และกำรด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินกับหน่วยงำนภำยในประเทศ  

จ�ำนวน ๔๕ ฉบับ และกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ จ�ำนวน ๕๔ ฉบับ

  ๘.๖.๓ ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือจำกภำคประชำชน เช่น ๑) จัดตั้งโครงกำรสำยลับ ปปง. 

เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือของภำคประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรสอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำ 

ควำมผิดมูลฐำน ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยมีสำยลับ ปปง. จ�ำนวนทั้งสิ้น ๗๕,๔๒๒ คน และ ๒) จัดโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 

แก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง เพื่อให้ประชำชน เยำวชน และเครือข่ำย 

ภำคประชำชน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ท�ำให้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของกำรฟอกเงิน ไม่หลงเป็นเหยื่อ

ของกลุ่มมิจฉำชีพหรือผู้กระท�ำควำมผิด และมีส่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแสผู้กระท�ำควำมผิด

	 ๘.๗	 การปราบปรามการฟอกเงิน	ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยำนหลักฐำน 

เพื่อด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินผู้กระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยมีกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับมูลฐำนทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีกำรออกค�ำสั่งมอบหมำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบธุรกรรม 

หรือทรัพย์สิน จ�ำนวน ๕๕ ค�ำสั่ง และมีกำรออกค�ำสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน จ�ำนวน ๔ ค�ำสั่ง ๔ รำยคดี  

มูลค่ำทรัพย์สิน ๒๙.๘๘ ล้ำนบำท

	 ๘.๘	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปราบปราม	

การฟอกเงิน	

  ๘.๘.๑ จัดท�ำระบบ Web Service เพื่อตรวจสอบรำยชื่อบุคคล 

ทีม่คีวำมเสีย่งสงูด้ำนกำรฟอกเงนิและรำยชือ่บุคคลทีถู่กก�ำหนด (AMLO Person 

Screening System: APS) เพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำนของผู้มีหน้ำที่รำยงำน 

ในกำรตรวจสอบรำยชือ่บคุคลทีม่คีวำมเสีย่งสงูด้ำนกำรฟอกเงนิและรำยชือ่บคุคล 

ที่ถูกก�ำหนด โดยได้พัฒนำ Web Service จ�ำนวน ๗ รำยกำร

รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแส 

ผ่ำนสำยด่วน 
ปปง. ๑๗๑๐ 
๒,๑๕๒ เรื่อง
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  ๘.๘.๒ พัฒนำระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำรภำครัฐของส�ำนักงำนป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (AMLink Center) โดยเชื่อมโยงระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำร

ภำครัฐ (Linkage Center) จ�ำนวน ๑๐ หน่วยงำน ๒๑ ฐำนข้อมูล 

เพื่อลดกำรขอเอกสำรจำกประชำชนที่ซ�้ำซ้อน

  ๘.๘.๓ พัฒนำระบบคุ ้มครองสิทธิผู ้ เสียหำย 

เพือ่รองรับกำรด�ำเนนิกำรยืน่ค�ำร้องขอคุ้มครองสทิธจิำกกำรกระท�ำ 

ควำมผิดมูลฐำนของผู ้เสียหำย โดยมีรำยคดีที่เปิดรับค�ำร้อง 

กำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำยผ่ำนระบบดังกล่ำว จ�ำนวน ๕ รำยคดี 

และมีผู้เสียหำยยื่นค�ำร้องผ่ำนระบบกว่ำ ๑๐,๐๐๐ รำย

เรื่องที่	๙	การแก้ไขปัญหายาเสพติด	และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

	 ๙.๑	 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนบงัคับใช้	“กฎหมาย”	อย่างเคร่งครัด	สร้างความร่วมมอื	

กับประเทศเพื่อนบ้านท�าลาย	“แหล่งผลิต”	และ	“เครือข่าย”

	 	 ๙.๑.๑	 สร้างชมุชนเข้มแขง็และอาสาสมคัร	มุง่เน้นกระตุ้นความต่ืนตัวของชมุชนให้เป็นพลงัจิตอาสา	

แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง ดังนี้ 

   (๑) ขับเคลื่อนมวลชนญำลันนันบำรู โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมมวลชนญำลันนันบำรู 

ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เพื่อสร้ำงฐำนมวลชนให้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน 

จ�ำนวน ๕๕ รุ่น รวม ๔,๔๐๐ คน ฝึกอบรมวิทยำกรญำลันนันบำร ู

โดยมีกลุ ่ ม เป ้ ำหมำยเป ็นมวลชนท่ี เคยผ ่ำนกำรฝ ึกอบรม 

จำกฐำนมวลชน เพื่อยกระดับเป็นวิทยำกรกระบวนกำรให้เกิด 

ชุมชนเข้มแข็งและน�ำควำมรู้ไปขับเคลื่อนงำนกำรป้องกันแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่หมู ่บ้ำนเป้ำหมำย ๑,๕๓๒ หมู ่บ้ำน  

จ�ำนวน ๓๐ รุ ่น รวม ๒,๔๐๐ คน และจัดกิจกรรมส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภำพชีวิตตำมรอยศำสตร์พระรำชำ  

จ�ำนวน ๑๔ รุ่น รวม ๑,๔๐๐ คน

   (๒) ขับเคลื่อนโครงกำรเยำวชนญำลัน

นันบำรู โดยจัดกิจกรรมค่ำยเยำวชนญำลันนันบำรู เพื่อป้องกัน 

ภัยยำเสพติดในกลุ่มเยำวชนอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๕๐ รุ่น 

รวม ๓,๖๐๐ คน จัดกิจกรรมค่ำยเยำวชนญำลันนันบำรูจูเนียร์  

เพื่อป ้องกันภัยยำเสพติดในกลุ ่มเยำวชนอำยุ ๑๐-๑๔ ป ี  

จ�ำนวน ๖๐ รุ่น รวม ๓,๖๐๐ คน และจดักจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ์

ญำลันนันบำรตู้ำนภัยยำเสพตดิ เพือ่ให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั

โทษพิษภัยยำเสพติด จ�ำนวน ๘ รุ่น รวม ๘๐๐ คน

จัดกิจกรรมค่ำยเยำวชน
ญำลันนันบำรู 

๕๐ รุ่น มีเยำวชนเข้ำร่วม 
๓,๖๐๐ คน

มีผู้เสียหำยยื่นค�ำร้อง
ผ่ำนระบบคุ้มครองสิทธิ

กว่ำ ๑๐,๐๐๐ รำย
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   (๓) จัดท�ำเวทปีระชำคมหมูบ้่ำนเข้ำสูเ่วทีระดบัต�ำบล เพือ่ให้สอดรับกบัแผนงำนต�ำบลมัน่คง 

มัง่คัง่ ยัง่ยนื โดยได้จัดท�ำเวทปีระชำคมหมูบ้่ำนเข้ำสูเ่วทรีะดบัต�ำบล จ�ำนวน ๒ ครัง้ จ�ำนวน ๕๗๖ เวท ีจำก ๒๘๘ ต�ำบล 

มีผู้เข้ำร่วมจัดท�ำเวทีประชำคม จ�ำนวน ๔๖,๐๘๐ คน โดยสำมำรถรับสมัครอำสำชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดของแต่ละหมู่บ้ำนได้ จ�ำนวน ๔,๕๓๙ คน

  ๙.๑.๒	 สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด มีกำรด�ำเนินกำร เช่น ๑) จับกุมผู ้ค้ำยำเสพติด  

๒) กำรตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด โดยมีคดีท่ีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

มีค�ำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวม ๑๐๑ คดี มูลค่ำทรัพย์สิน จ�ำนวน ๕๑.๕๑ ล้ำนบำท  

และ ๓) ด�ำเนนิกำรต่อข้อร้องเรียน จ�ำนวนทัง้สิน้ ๑๙๓ เรือ่ง โดยด�ำเนนิกำรแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๑๕๘ เรือ่ง (ร้อยละ ๘๑.๘๗) 

 	 ๙.๑.๓	 ป้องกันยาเสพติด มีกำรด�ำเนินกำร เช่น ๑) สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้เด็กและเยำวชน 

๒,๙๗๙ แห่ง จำกเป้ำหมำย ๓,๓๘๕ แห่ง ได้แก่ กลุ่มเด็กปฐมวัย ๑,๕๒๕ แห่ง กลุ่มประถมศึกษำ ๑,๑๒๙ แห่ง 

และกลุ ่มอำชีวะและอุดมศึกษำ ๒๓๕ แห่ง และ ๒) สร ้ำงภูมิคุ ้มกันยำเสพติดในสถำนประกอบกำร  

โดยได้ให้ควำมรู้ในสถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ ๑๑๑ แห่ง โรงงำนสขีำว ๒๘ แห่ง และสถำนประกอบกำรขนำดเลก็ 

โดยอำสำสมัครแรงงำน ๔๕๐ แห่ง รวม ๒,๐๑๗ คน

  ๙.๑.๔	 บ�าบัดรักษายาเสพติด สำมำรถน�ำผู ้เสพเข้ำรับกำรบ�ำบัดฟื้นฟู จ�ำนวน ๔,๔๔๐ คน  

จำกเป้ำหมำย ๑๔,๙๖๕ คน ประกอบด้วย ระบบสมคัรใจ จ�ำนวน ๒,๓๐๖ คน ระบบบังคบับ�ำบัด จ�ำนวน ๑,๖๒๕ คน 

และระบบต้องโทษ จ�ำนวน ๕๐๙ คน 

 	 ๙.๑.๕	 ติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิต สำมำรถติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด รวมจ�ำนวน ๔,๖๑๕ คน  

ประกอบด้วย ระบบสมัครใจ จ�ำนวน ๒,๗๙๘ คน ระบบบังคับบ�ำบัด จ�ำนวน ๑,๑๗๙ คน และระบบต้องโทษ  

จ�ำนวน ๖๗๔ คน รวมทั้งได้ให้กำรช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดได้ จ�ำนวน ๙๖ คน

	 ๙.๒	 การฟื้นฟู	ดูแล	รักษา	“ผู้เสพ”	พร้อมสร้าง	“โอกาส”	“อาชีพ”	และ	“รายได้”	ให้สามารถกลับมา

ใช้ชีวิตปกติในสังคมได้

	 	 ๙.๒.๑	 จัดโปรแกรมการฟื้นฟูผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรับเปลี่ยน 

ควำมคิดและพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดีควำมมั่นคงให้ลดแนวคิดกำรใช้ควำมรุนแรงในพื้นที่ โดยมีผู้ต้องขังเข้ำรับ 

กำรอบรม รวม ๖๕๐ รำย โดยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีกำรด�ำเนินกำร ได้แก่ ๑) จัดท�ำโครงกำรอบรม 

ภำษำมลำยูถิ่น (ยำวี) และวัฒนธรรมมุสลิมส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีเรือนจ�ำในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๒) จัดอบรม 

ผู้ต้องขังคดีควำมมั่นคงตำมโปรแกรมกำรฟื้นฟูผู้ต้องขังฯ และ ๓) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้ต้องขังคดีควำมมั่นคง

  ๙.๒.๒	 ตดิตาม	สงเคราะห์	และช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนภายหลงัปล่อยตวั	โดยมเีดก็และเยำวชน 

ได้รบักำรปล่อยตัว รวม ๒,๙๓๐ คน ติดตำมแล้ว จ�ำนวน ๑,๗๕๖ คน และอยูใ่นระหว่ำงกำรตดิตำม จ�ำนวน ๑,๑๗๔ คน 

โดยได้ติดตำมเด็กและเยำวชนได้เรียนหนังสือ/มีงำนท�ำ และมีท่ีอยู ่อำศัยเป็นหลักแหล่งและปลอดภัยแล้ว  

จ�ำนวน ๑,๓๗๘ คน

	 ๙.๓	 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้	 คือ	 น้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน		

“เข้าใจ	 เข้าถึง	พัฒนา”	 เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ	 จัดสวัสดิการ	

ทีเ่หมาะสมส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัในพืน้ที	่และการแก้ไขปัญหายึดหลกั	“กฎหมายไทย”	และ	“หลักการสากล”

	 	 ๙.๓.๑	 เพิม่ประสทิธภิาพงานการข่าวและบูรณาการฐานข้อมลูความมัน่คงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

โดยวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ๖๑๗ เรื่อง และตรวจพิสูจน์ข้อมูลทำงนิติวิทยำศำสตร์ 

๒,๐๗๙ รำยกำร เพื่อสนับสนุนงำนกำรข่ำวและกำรคดีให้แก่หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ  

และกองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ภำค ๔ ส่วนหน้ำ
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	 	 ๙.๓.๒	 เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันแนวคิดการใช้ความรุนแรงกับกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ	 และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการคุ ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแก้ไขฟื ้นฟูผู ้ต้องขัง 

คดีควำมมั่นคงด้วยโปรแกรมเฉพำะเพื่อลดแนวคิดควำมรุนแรง (๔ ด้ำน คือ กำรศึกษำ อำชีพ ครอบครัว  

และนันทนำกำร) จ�ำนวน ๒๖๓ รำย ติดตำมผู้ถูกคุมประพฤติคดีควำมมั่นคงและคดียำเสพติด ซ่ึงเป็นกลุ่มเสี่ยง 

ให้ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรประกอบอำชีพและด�ำเนินชีวิต จ�ำนวน ๙๘๕ รำย แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยำวชน 

ในสถำนควบคุมเพื่อเรียนรู ้ทักษะพหุวัฒนธรรมและกำรอยู่ร่วมกัน จ�ำนวน ๒๖๓ รำย และอบรมให้ควำมรู ้

และเพ่ิมทักษะกำรคุ้มครองพยำนแก่เจ้ำหน้ำที่ทหำรหน่วยเฉพำะกิจและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนคุ้มครองพยำน  

จ�ำนวน ๕๗ รำย

 	 ๙.๓.๓	 อ�านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ โดยส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

ผ่ำนกลไกศนูย์ยตุธิรรมชมุชนภำคประชำชน ๑๐๖ แห่ง ในกำรจดักจิกรรมให้ควำมรูก้ฎหมำยเบือ้งต้นแก่เดก็และเยำวชน 

ในชุมชนและสถำนศึกษำ จ�ำนวน ๓,๖๑๐ คน ช่วยเหลือทำงกฎหมำยเบื้องต้นแก่ประชำชน จ�ำนวน ๙,๘๕๐ เรื่อง 

มีทนำยอำสำให ้ค�ำปรึกษำกฎหมำยและช่วยเหลือทำงคดี  

จ�ำนวน ๙,๒๔๕ คน ส่งเสริมให้ควำมรู้กฎหมำยบังคับคดแีก่ประชำชน 

จ�ำนวน ๔๐๓ คน ให้บริกำรเยี่ยมญำติ (ผู ้ต้องขัง) ผ่ำนระบบ  

Video Conference แก่ประชำชนทีอ่ยูห่่ำงไกล จ�ำนวน ๕,๑๗๓ คน 

และส่งเสริมสตรีมสุลมิให้มบีทบำทในกำรท�ำหน้ำทีผู่ช่้วยผูไ้กล่เกลีย่ 

ประจ�ำศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิำทครอบครวัและมรดกประจ�ำส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำจงัหวดัในพืน้ทีจ่งัหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๕ แห่ง สำมำรถช่วยเหลือกำรไกล่เกลี่ยได้ จ�ำนวน ๑,๐๑๑ เรื่อง 

ตลอดจนขยำยให ้ควำมรู ้ เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถำนศึกษำ  

จ�ำนวน ๒,๔๙๗ คน

	 	 ๙.๓.๔	 ด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัเพือ่สนัตสิขุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	ตดิตำมดแูล 

ช่วยเหลือ และสงเครำะห์ผู้กระท�ำผิดซึ่งเป็นเด็ก เยำวชน ผู้ใหญ่ ผู้ได้รับกำรพักกำรลงโทษและลดวันต้องโทษจ�ำคุก 

ที่ผ่ำนกิจกรรมค่ำยแก้ไขฟื้นฟูส�ำหรับผู ้ถูกคุมควำมประพฤติในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้สำมำรถด�ำรงชีวิต 

ได้อย่ำงปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ โดยมีผู้ผ่ำนค่ำยแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในพื้นที่จังหวัดชำยแดน 

ภำคใต้ จ�ำนวน ๙๘๕ คน เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนชุมชนมีกำรติดตำมผู้ผ่ำนค่ำยแก้ไขฟื้นฟูฯ ครบถ้วนทุกคน  

รวมทัง้ผู้ผ่ำนค่ำยแก้ไขฟ้ืนฟฯู ทีม่กีำรติดตำมและได้รบักำรช่วยเหลอืให้เป็นผูม้อีำชพี จ�ำนวน ๙๕๓ คน และไม่มอีำชพี 

และว่ำงงำน จ�ำนวน ๓๒ คน

  ๙.๓.๕	 ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง	

พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลท้ังหมด ๑๖๔ เรื่อง แบ่งออกเป็น ๓ ด้ำน ได้แก่  

๑) ข้อมลูด้ำนควำมมัน่คง จ�ำนวน ๗๗ เรือ่ง ๒) ข้อมลูด้ำนภยัแทรกซ้อน จ�ำนวน ๘๒ เรือ่ง และ ๓) ข้อมลูด้ำนควำมยตุธิรรม 

จ�ำนวน ๕ เรื่อง โดยกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ส่งผลให้ประชำชนได้รับประโยชน์ เช่น ท�ำให้ประชำชนมีฐำนข้อมูล 

ฐำนข้อมูลควำมมั่นคงคือ ข้อมูลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในระดับต่ำง ๆ สภำองค์กรน�ำ แกนน�ำระดับสั่งกำร  

หรือผู้ใช้จ้ำงวำน จนถึงตัวกำรระดับปฏิบัติกำร (ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกำรณ์กำรกระท�ำผิด กำรติดต่อสื่อสำร  

ควำมสัมพันธ์ขององค์กร และเส้นทำงกำรเงินที่ใช้สนับสนุนกำรก่อเหตุรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ)

จัดกิจกรรม

ให้ควำมรู้
กฎหมำยเบื้องต้น 

แก่เด็กและเยำวชน
๓,๖๑๐ คน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๙.๓.๖	 ด�าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	 เพ่ือการขยาย

งานการข่าวในคดีอาชญากรรม	 และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู ่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต	้	

มีวัตถุประสงค์ เช่น ๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร์ สำมำรถยืนยันพฤติกรรม  

ยืนยันตัวบุคคล เครือข่ำย และโครงสร้ำงองค์กร เพื่อสนับสนุนงำนข่ำวได้อย่ำงรวดเร็วและชัดเจน และ ๒) ส่งผลให ้

ผลกำรตรวจพิสูจน์สำมำรถก�ำหนดเป็นหัวข้อข่ำวสำรส�ำคัญในงำนกำรข่ำวในกำรยืนยันตัวบุคคล กลุ่มบุคคล  

โครงสร้ำงอำชญำกรรม และน�ำไปสูก่ำรขยำยผลกำรตดิตำมเครอืข่ำยอำชญำกรรม โดยมกีำรรวบรวมวเิครำะห์ข้อมลู

ทำงนิติวิทยำศำสตร์ในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และ ๔ อ�ำเภอของจังหวัดสงขลำ รวม ๓๒๖ ครั้ง

  ๙.๓.๗	 เสริมสร้างการรับรู ้ให้กับประชาชนและการลดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงบริการ	

ของประชาชน ได้ด�ำเนินกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมและขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

โดยกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู ้ให้กับประชำชนและกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรเข้ำถึงบริกำรของประชำชน  

มกีำรด�ำเนนิกำร เช่น ๑) จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงกำรรบัรูแ้ละควำมเข้ำใจกฎหมำยด้ำนกำรบงัคบัคด ีกำรไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพำทชั้นบังคับคดี และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน มีผู้เข้ำรับกำรอบรมรวมจ�ำนวน ๑,๐๐๓ คน  

และ ๒) จัดโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำนกำรบังคับคดี กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทและลดควำมเหล่ือมล�้ำ 

ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑,๑๕๕ คน ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม  

ได้แก่ กจิกรรมเสรมิสร้ำงควำมรู ้กจิกรรมกำรไกล่เกลีย่ข้อพพิำทชัน้บังคบัคด ีและกจิกรรมขำยทอดตลำดบ้ำนมอืสอง 

ส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อยใน ๓ จังหวัดชำยแดนใต้

	 	 ๙.๓.๘	 จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ได้จัดท�ำแผนกำรป้องกันภัยชุมชน 

ตำมยทุธศำสตร์กำรพฒันำ “เข้ำใจ เข้ำถงึ และพฒันำ” ณ จงัหวดัปัตตำน ีโดยใช้แนวทำงทนุปรชัญำเพือ่ควำมมัน่คง 

ซึง่เป็นแนวคิดทีใ่ช้ในกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมและพฒันำพืน้ทีด้่วยระบบเครอืข่ำยกจิกำรพลเรอืน โดยใช้กระบวนกำร

เรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนจริงแบบบูรณำกำรเป็นหลักในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน 

ในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวัดชำยแดนภำคใต้ และจดัชุดปฏิบัตกิำรกจิกำรพลเรอืนร่วมกบัอำสำสมัคร 

กจิกำรพลเรอืน หน่วยงำนภำครฐั และภำคเอกชนในพืน้ท่ี อบรมให้ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจร่วมกนัถงึปัญหำภยัคกุคำม 

ในพื้นที่จังหวัดยะลำและปัตตำนีในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันภัยชุมชนระดับต�ำบลตำมตัวแบบ  

“ทุนปรัชญำเพื่อควำมมั่นคง” เพื่อพัฒนำเป็นแผนปฏิบัติกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่

  ๙.๓.๙	 ด�ารงความต่อเนื่องการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดน  

โดยมีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในพื้นที่จับกุมกำรกระท�ำควำมผิด 

เกี่ยวกับยำเสพติด มีผลกำรจับกุมผู้กระท�ำควำมผิด ๑๓๖ ครั้ง มีผู ้ต้องหำ ๑๕๕ รำย มีกำรยึดของกลำง  

ได้แก่ ยำบ้ำ ๖,๕๑๗,๙๙๙ เมด็ เฮโรอนี ๓๕.๕๐ กิโลกรมั 

ไอซ์ ๔๒๓.๘๐ กโิลกรมั กญัชำแห้ง ๒,๔๙๗.๘๐ กิโลกรมั 

ฝิ ่ น  ๒๐๐ .๑๖  กิ โ ลกรั ม  และพื ชกระ ท่อม  

๒,๓๕๕.๕๐ กิโลกรัม
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เรื่องที่	๑๐	การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	

	 ๑๐.๑	 การพัฒนาระบบจัดเก็บเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ	 การอนุมัติหรืออนุญาตทางราชการ	

ด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต

	 	 ๑๐.๑.๑	 ยกระดับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Biz	 Portal)  

เป็นแพลตฟอร์มกลำงในกำรให้บริกำรออกหนังสือรับรอง ใบอนุญำต และเอกสำรแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์  

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนหรือผู ้ประกอบกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลบริกำรภำครัฐและท�ำธุรกรรม 

ผ่ำน bizportal.go.th แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยมีจ�ำนวนใบอนุญำตที่ให้บริกำรผ่ำนระบบ Biz Portal  

จ�ำนวน ๗๘ ใบอนุญำต ครอบคลุม ๒๕ ประเภทธุรกิจ 

เช่น ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ค้ำปลีก สปำ คำร์แคร ์

และให้บริกำรในต่ำงจังหวัด จ�ำนวน ๑๘ ใบอนุญำต 

ใน ๑๐ ประเภทธุ รกิ จ  ป ัจจุบันได ้ยกระดับ 

ระบบ Biz Portal ให้บริกำรดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

(Fully Digital) และสำมำรถย่ืนค�ำขอ ช�ำระค่ำธรรมเนยีม 

และออกใบอนุญำตผ่ำนระบบออนไลน์ได ้ ต้ังแต  ่

ต้นจนจบ โดยเร่ิมให้บริกำรในกำรขอใบอนุญำต

ประกอบกำรขนส่งไม่ประจ�ำทำงด้วยรถบรรทุก 

ของกรมกำรขนส่งทำงบกและบริกำรขอใบอนุญำต 

ในกำรประกอบโรคศิลปะ (สำขำกำยอุปกรณ์)  

ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ และอยู ่ระหว่ำง 

กำรพฒันำอกี ๑๘ งำนบรกิำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

	 	 ๑๐.๑.๒	 พฒันาระบบศนูย์กลางการบรกิารประชาชนในการตดิต่อราชการแบบเบด็เสร็จครบวงจร	

(Citizen	 Portal)	 เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภำยใต้แนวคิด “รู้	 ยื่น	 จ่าย	 รับ”  

โดยให้บริกำรบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งเปิดให้บริกำรแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ โดยมีงำนบริกำร

ประชำชนกว่ำ ๒๐ งำนบริกำร เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อกำรเล้ียงดูเด็กแรกเกิด กำรตรวจสอบ 

ข้อมลูเครดติบโูร สทิธหิลกัประกันสขุภำพ รวมถงึบรกิำรช�ำระค่ำน�ำ้ ค่ำไฟฟ้ำผ่ำน QR Code ขณะนีอ้ยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำร 

เพิ่มงำนบริกำรอีก ๓๐ งำนบริกำร 

	 	 ๑๐.๑.๓	 เชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูล

ประชาชนและการบริการภาครฐั	(Linkage	Center) ปัจจบุนัมจี�ำนวน 

ทั้งสิ้น ๒๒๖ ประเภทธุรกรรม จำก ๗๖ หน่วยงำน และหน่วยงำน 

ภำครัฐท่ีได้รับอนุญำตในกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล

ทะเบียนกลำงของกรมกำรปกครองแล้ว จ�ำนวน ๒๗๑ หน่วยงำน 

โดยมีผู ้ ใช ้งำน (Office User) ระบบ Linkage Center 

จ�ำนวน ๑๘๖,๔๔๓ รำย มีป ริมำณกำรใช ้ งำน จ�ำนวน 

๑๔๙,๙๙๓,๗๔๑ รำยกำร 

มีผู้ ใช้งำน
ระบบ Linkage Center 

๑๘๖,๔๔๓ รำย
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๑๐.๑.๔	 พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ	(แอปพลิเคชัน	D.DOPA) เพื่อใช้ยืนยันตัวตน 

ส�ำหรับกำรท�ำธุรกรรมต่ำง ๆ รองรับกำรใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน

ใช้งำนแอปพลิเคชัน D.DOPA แล้ว จ�ำนวน ๓,๐๐๐ คน และมีหน่วยงำนขอเข้ำร่วมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 

ของกรมกำรปกครองในกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรส�ำหรับประชำชน โดยกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

ผ่ำนแอปพลเิคชนั D.DOPA จ�ำนวน ๑๑ หน่วยงำน ประกอบด้วย ๑) ส�ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิิทลั (องค์กำรมหำชน) 

๒) สถำบันส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ ๓) ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  

๔) ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ๕) ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ๖) กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  

๗) ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม ๘) ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ๙) กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ๑๐) ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และ ๑๑) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

	 	 ๑๐.๑.๕	 พัฒนาระบบต้นแบบในการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์	 แบบครบวงจร		

(DOPA	 E-Service	 Portal) ซึ่งปัจจุบันพร้อมใช้งำน ๑๓ ระบบงำน ได้แก่ ระบบลงทะเบียนขอรับบริกำร 

ทำงทะเบียนรำษฎรล่วงหน้ำ Q-Online กำรแจ้งย้ำยปลำยทำงอตัโนมตั ิกำรปลกูสร้ำงบ้ำนใหม่ กำรตรวจสอบข้อมลู

เลือกตัง้ท้องถิน่ กำรแจ้งเหตจุ�ำเป็นผูไ้ม่ไปใช้สทิธ ิกำรตรวจสอบข้อมลูผูเ้สยีสทิธ ิกำรยืน่ค�ำร้องขอใบอนญุำตโรงแรม 

กำรย่ืนค�ำร้องขอใบอนญุำตอำวธุปืน กำรย่ืนค�ำร้องขอใบอนญุำตสถำนบรกิำร กำรย่ืนค�ำร้องขอใบอนญุำตโรงรบัจ�ำน�ำ 

กำรยื่นค�ำร้องขอใบอนุญำตค้ำของเก่ำ กำรยื่นค�ำร้องขอใบอนุญำตกำรพนัน และกำรยื่นค�ำร้องขอหนังสือผ่ำนแดน 

	 	 ๑๐.๑.๖	 ด�าเนินโครงการจัดท�าข้อมูลเปิดของการประปานครหลวง	 (Open	Data)	 เพ่ือเพ่ิม

ขีดควำมสำมำรถองค์กรให้พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท�ำระบบ  

Open Data เพื่อเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลเปิดภำครัฐ data.go.th ที่ส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)  

ได้พัฒนำขึ้น รวมทั้งจัดท�ำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ๑ ชุดข้อมูล คือ ข้อมูลสถิติกำรใช้น�้ำในภำพรวม  

ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติประกำศใช้งำน

	 	 ๑๐.๑.๗	 ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ	 (โทรมาตร) โดยติดตั้งระบบตรวจวัด 

และบันทึกข้อมูลสภำพอำกำศ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม-ธันวำคม ๒๕๖๓ ครบทั้ง ๑๕๐ แห่ง ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงภัย

และไม่ซ�้ำซ้อนกับจุดติดตั้งโทรมำตรของหน่วยงำนอื่น โดยตรวจสอบข้อมูลสภำพภูมิอำกำศในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย  

เช่น ควำมกดอำกำศ ปริมำณน�ำ้ฝน และคณุภำพอำกำศ (ค่ำฝุน่ละอองในอำกำศ PM
2.5

 และ PM
10
) เพือ่เพิม่ควำมแม่นย�ำ 

ของข้อมูลกำรพยำกรณ์เพื่อกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ ซึ่งจะส่งมำยังระบบวิเครำะห์และคำดกำรณ์สภำพอำกำศ 
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ทกุ ๆ  ๑๐ นำท ีเพือ่ใช้ในกำรประมวลผลและแสดงผลสภำพภมูอิำกำศ  โดยใช้โปรแกรมแบบจ�ำลองพยำกรณ์สภำพอำกำศ 

เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส�ำหรบัวเิครำะห์ คำดกำรณ์ในกำรแจ้งเตอืนอทุกภยั น�ำ้ป่ำไหลหลำกและดนิโคลนถล่ม หมอกควนั 

รวมถงึให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องและประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูกำรตรวจวดัได้ผ่ำนแอปพลเิคชนับน Smart Phone 

โดยสำมำรถแสดงผลข้อมลูทำงด้ำนลกัษณะอำกำศและข่ำวสำรแจ้งเตอืน ๕ หมวดหมู ่ได้แก่ ๑) ข้อมลูลกัษณะอำกำศ 

(สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ ๗ วัน) ๒) ข้อมูลโทรมำตร (ประกอบด้วยรูปภำพโทรมำตรและข้อมูลที่วัดได้จำกสถำนี) 

๓) ข้อมลูข่ำวสำรเตอืนภยั ๔) ข้อมลูพยำกรณ์อำกำศ (WRF) และ ๕) ข้อมลูปรมิำณน�ำ้ในเขือ่น ทัง้นี ้ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่ำงติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบโทรมำตรเพิ่มเติม จ�ำนวน ๑๙๐ แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย

ทั่วประเทศมำกขึ้น ส่งผลให้ประชำชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและสำมำรถช่วยเหลือ

ตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ

	 	 ๑๐.๑.๘	 สร้างฐานข้อมูล	 Big	Data	 ส�าหรับค่าฝุ่น	 PM
2.5
	 เพื่อคำดกำรณ์กำรเกิดค่ำฝุ่น PM

2.5
 

เกินมำตรฐำนและแจ้งเตือนประชำชน โดยเฉพำะพื้นที่ซึ่งมีประชำกรกลุ่มเสี่ยงอยู่หนำแน่น และสำมำรถน�ำมำใช้ 

ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูล Big Data ของประเทศต่อไปได้ นอกจำกนี้ มีกำรตรวจวัดเทียบระหว่ำงเคร่ืองตรวจวัดฝุ่น

ละอองขนำดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) แบบ Low Cost Sensor กบัเครือ่งตรวจวัดฝุน่ละออง PM
2.5

 และเครือ่งวดั 

ค่ำฝุน่ละออง PM
2.5

 เทคนิค Light Scattering ทีผ่่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนจำก US EPA เพือ่ท�ำกำรตดิตัง้เครือ่งตรวจวดั 

ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5

) แบบ Low Cost Sensor ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีปัญหำ	

	 	 ๑๐.๑.๙	 พัฒนาระบบการ ให ้ บริ ก าร	

ผูใ้ช้ไฟฟ้ารปูแบบ Digital	Service จ�ำนวน ๑๓ กระบวนกำร 

เพือ่ยกระดบัคณุภำพบรกิำรให้ประชำชนสำมำรถขอรบับรกิำร

เรื่องต่ำง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลำ ท�ำให้ประชำชนได้รับบริกำร 

ทีส่ะดวก รวดเรว็ และประหยดัค่ำใช้จ่ำย โดยจดัท�ำแอปพลเิคชนั

ที่พัฒนำบนระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android และระบบ 

กำรขอใช้ไฟฟ้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 

	 	 	 (๑) Web	 Application ได้แก่ ๑) MEASY ส�ำหรับกำรขอใช้ไฟฟ้ำใหม่ส�ำหรับ 

บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล ขอติดต้ังไฟฟ้ำชั่วครำว ขอเพิ่มลดขนำดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ  

และ ๒) MEA e-Service ส�ำหรับกำรตรวจสอบยอดค่ำไฟฟ้ำค้ำงช�ำระ กำรช�ำระค่ำไฟฟ้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต  

กำรตรวจสอบค่ำไฟฟ้ำย้อนหลัง ๖ เดือน และกำรสมัครรับกำรแจ้งเตือนค่ำไฟฟ้ำทำงอีเมล

	 	 	 (๒)	 Mobile	Application ได้แก่ ๑) MEA Smart Life ส�ำหรบักำรให้บริกำรช�ำระค่ำไฟฟ้ำ 

ตรวจสอบประวัติกำรใช้ไฟฟ้ำย้อนหลัง ๖ เดือน ค้นหำสถำนที่รับช�ำระ รับข่ำวสำรแจ้งเตือน กำรประกำศดับไฟฟ้ำ 

แจ้งไฟฟ้ำขัดข้อง ๒) MEA EV ส�ำหรับกำรให้บริกำรตรวจสอบสถำนีชำร์จและจองหัวชำร์จ พร้อมแสดงเส้นทำง 

ไปสถำนีชำร์จด้วยระบบแผนที่ GIS ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และ ๓) MEA E-Fix ส�ำหรับกำรให้บริกำร 

ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ได้แก่ งำนติดต้ังระบบแสงสว่ำง วงจรเต้ำรับ ระบบไฟฟ้ำเครื่องท�ำน�้ำอุ่น วงจรกริ่งไฟฟ้ำ 

และระบบต่อลงดินตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้ำ

	 	 	 (๓)	 จัดท�าระบบ	“MEA	e-Bill” กำรรบัเอกสำรในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์แทนกระดำษ

ผ่ำน SMS หรอื e-Mail ได้แก่ ใบแจ้งยอดค่ำไฟฟ้ำ (e-Invoice) ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก�ำกับภำษี (e-Receipt/e-Tax Invoice) 

และหนังสือเตือนให้ช�ำระค่ำไฟฟ้ำ (e-Notification)
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๑๐.๑.๑๐ ด�าเนินโครงการ	Demand	Driven	by	DATA	(DDD) สร้ำงฐำนข้อมูลควำมต้องกำร

สนิค้ำเกษตรของกรมรำชทณัฑ์ เพือ่สร้ำง Smart Farmer ทีผ่ลติสนิค้ำเกษตรแบบอตุสำหกรรมทีต่รงกบัควำมต้องกำร

ของตลำดเพื่อจ�ำหน่ำยให้แก่กรมรำชทัณฑ์ ซึ่งรวมถึงกำรจัดท�ำเมนู กำรตรวจติดตำมคุณภำพ ปริมำณ โภชนำกำร 

เพื่อเป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรวำงแผนกำรปลูกและกำรขำยให้แก่เกษตรกร 

  ๑๐.๑.๑๑ ด�าเนนิโครงการ	O2O-E-Commerce เช่ือมโยงกำรค้ำขำยของตลำดเครอืข่ำยพนัธมติร

เข้ำสูร่ะบบ E-commerce (Offline to Online) เพือ่เชือ่มโยงตลำดสดในปัจจบุนัให้สำมำรถค้ำขำยสนิค้ำผ่ำนช่องทำง 

ออนไลน์ได้ ท�ำให้ผู้ซื้อผู้ขำยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและกำรขนส่ง

	 ๑๐.๒	 การลดข้อจ�ากัดด้านกฎหมายทีเ่ป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท�าธรุกจิและการด�ารงชวีติของประชาชน	

แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม	ล้าสมัย	ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	

	 	 ๑๐.๒.๑	 ลดข้อจ�ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรค ดังนี้

   (๑) ผลักดันพระรำชกฤษฎีกำกำรก�ำหนดให้ผู ้รับใบอนุญำตช�ำระค่ำธรรมเนียม 

กำรต่ออำยุใบอนุญำตแทนกำรยื่นค�ำขอต่ออำยุใบอนุญำต พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เพื่อท�ำให้ 

กำรช�ำระค่ำธรรมเนียมเท่ำกับกำรต่ออำยุใบอนุญำต เป็นกำรช่วยลดขั้นตอน ลดเวลำและค่ำใช้จ่ำย โดยก�ำหนดให้

ผู้รับใบอนุญำตตำมบัญชีรำยช่ือกฎหมำยแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำฯ จ�ำนวน ๑๑ พระรำชบัญญัติ ๓๑ ประเภท  

เช่น ใบอนุญำตจัดต้ังตลำด (พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕) ใบรบัจดแจ้งกำรน�ำเข้ำเพือ่ขำยเครือ่งส�ำอำง  

(พระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘) สำมำรถช�ำระค่ำธรรมเนียมและได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตได้ทันท ี

โดยไม่จ�ำเป็นต้องยืน่ค�ำขอต่ออำยใุบอนญุำต ท�ำให้ธรุกจิสำมำรถด�ำเนนิกำรไปได้อย่ำงต่อเนือ่ง หรอืจนกว่ำจะมคี�ำส่ัง 

ไม่ให้ต่ออำยุใบอนุญำต

   (๒)	 แก้ไขหรอืทบทวนกฎหมำยทีเ่ป็น 

อุปสรรคต่อกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Service) จ�ำนวน ๔๘ ฉบับ เช่น กำรออกประกำศกรมสนับสนุน

บริกำรสุขภำพตำมพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำรแก้ไขประกำศส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติ 

ในกำรน�ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำในรำชอำณำจกัรด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์

แก้ ไขกฎหมำย
กำรให้บริกำรด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) ๔๘ ฉบับ
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	 	 	 (๓)	 ปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่ำประเภทพิเศษ “SMART Visa” เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 

แก่บคุลำกรทกัษะสงู/ผูเ้ชีย่วชำญ นกัลงทนุ ผูบ้รหิำร และผู้ประกอบกำรวสิำหกจิเริม่ต้น (Startup) ท่ีประสงค์จะเข้ำมำ 

ท�ำงำนหรือลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศผ่ำนวีซ่ำประเภทพิเศษ เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ นักลงทุน  

ผู้บริหำร และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น ให้เข้ำมำท�ำงำนหรือลงทุนในไทย โดยจะขยำยขอบข่ำยให้กว้ำงขึ้น 

และจูงใจมำกข้ึน รวมถึงผ่อนปรนหลักเกณฑ์ที่มีอยู ่เดิม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

	 	 ๑๐.๒.๒	 ปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบให ้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล  

เพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรมและลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ของประเทศและสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย  

เช่น พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ยกเลิกพืชกระท่อมออกจำกยำเสพติดให้โทษ)  

ร่ำงพระรำชบัญญัติฐำนข้อมูลสำรพันธุกรรม พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) ร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (กระบวนพจิำรณำเกีย่วกับกำรฟ้ืนฟกิูจกำรของลกูหนี)้	ร่ำงพระรำชบัญญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมำย

ยำเสพติด พ.ศ. .... ร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันกำรกระท�ำควำมผิดซ�้ำของผู้กระท�ำควำมผิดอุกฉกรรจ์ท่ีใช้ควำมรุนแรง พ.ศ. ....  

ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท�ำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... 

	 	 ๑๐.๒.๓	 ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายด้านทรพัย์สนิทางปัญญา	ได้แก่ ๑) ร่ำงพระรำชบญัญตัลิขิสทิธิ์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับปรุงข้อยกเว้นควำมรับผิดของผู้ให้บริกำรและน�ำกระบวนกำร Notice and Takedown 

มำใช้แทนกำรขอค�ำส่ังศำล กำรก�ำหนดควำมผิดและบทก�ำหนดโทษส�ำหรับกำรให้บริกำร ผลิต ขำย หรือแจกจ่ำย 

ซึ่งบริกำร ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่ท�ำให้มำตรกำรทำงเทคโนโลยีไม่เกิดผล รวมทั้งขยำยอำยุควำมคุ้มครอง 

งำนภำพถ่ำย ๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับปรุงขั้นตอนกำรตรวจสอบ 

ค�ำขอรับสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภำพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องกำรบังคับใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร (CL)  

ให้ชัดเจน และก�ำหนดให้ผู ้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยแหล่งที่มำของทรัพยำกรพันธุกรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ในค�ำขอรับสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกำรเข้ำเป็นภำคีควำมตกลง 

กรุงเฮกว่ำด้วยกำรจดทะเบียนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ และ ๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติ

ยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับทีห่มดควำมจ�ำเป็นหรอืซ�ำ้ซ้อนกบักฎหมำยอืน่ พ.ศ. .... โดยก�ำหนดให้ยกเลกิพระรำชบัญญตั ิ

กำรผลิตผลิตภณัฑ์ซดี ีพ.ศ. ๒๕๔๘ เนือ่งจำกเป็นกฎหมำยทีห่มดควำมจ�ำเป็น หรอืไม่มกีำรใช้บงัคบัในสภำวกำรณ์ปัจจบุนั 

หรือมีควำมซ�้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่นที่ตรำขึ้นในภำยหลัง

	 	 ๑๐.๒.๔	 ขับเคลื่อนกิจกรรมการด�าเนินการตามข้อเสนอของโครงการศึกษาวิเคราะห์

ทบทวนกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับและกระบวนงานท่ีเกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดข้ันตอนกำรด�ำเนินกำร 

และกำรอนุญำตทีไ่ม่จ�ำเป็นหรอืเป็นอปุสรรคต่อกำรประกอบอำชพีและกำรด�ำเนนิธรุกจิของประชำชน รวมทัง้เพือ่ให้ 

เหมำะสมกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยน�ำข้อเสนอจำกรำยงำนกำรศึกษำจำกสถำบันวิจัย 

เพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) จ�ำนวน ๑,๐๙๔ กระบวนงำน มำขบัเคลือ่นให้เกดิผลลพัธ์อย่ำงเป็นรปูธรรมและน�ำไปสู่ 

กำรปฏิบัติได้จริง นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรด�ำเนินกำรภำยใต้ประเด็นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

ต่อประชำชนอย่ำงมนัียส�ำคัญ (Big Rock) ตำมแผนกำรปฏริปูประเทศด้ำนกฎหมำย (ฉบบัปรบัปรงุ) โดยมกีระบวนงำน 

ทีด่�ำเนินกำรแล้วเสรจ็ มกีำรขบัเคลือ่นให้มผีลสมัฤทธ์ิ หรอือยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำขับเคลือ่น จ�ำนวน ๘๘๕ กระบวนงำน 

คดิเป็นร้อยละ ๘๐.๙๐ ของกระบวนงำนทัง้หมด ดังนี ้๑) กระบวนงำนทีห่น่วยงำนขบัเคลือ่นและบรรลผุลสมัฤทธิแ์ล้ว 

เช่น กำรออกกฎกระทรวงรถยนต์รบัจ้ำงผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงก�ำหนดเครือ่งแต่งกำย 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เครื่องหมำย ประวัติคนขับรถ บัตรประจ�ำตัวคนขับรถ และกำรแสดงบัตรประจ�ำตัวคนขับรถยนต์สำธำรณะ  

รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บริกำร ทัศนำจร และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

เพือ่ให้มกีำรก�ำกบัดูแลบริกำรรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีสำมำรถด�ำเนนิกำรผ่ำนระบบแอปพลเิคชันได้ กำรประกำศแพทยสภำ 

ที่ ๕๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติกำรแพทย์ทำงไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) และคลินิกออนไลน์  

และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง มำตรฐำนกำรให้บรกิำรของสถำนพยำบำลโดยใช้ระบบบรกิำรแพทย์ทำงไกล 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือแก้ไขกำรขอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำมำรถเปิดใช้บริกำร 

โทรเวชกรรมได้ และ ๒) กระบวนงำนที่มีแผนกำรด�ำเนินงำนชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรตำมขั้นตอน 

ของกฎหมำย เช่น กำรแก้ไขประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

เรื่อง กระบวนกำรออกใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคม แบบอัตโนมัติ (Automatic License) รวมไปถึง 

ปรับปรุงแก้ไขแบบค�ำขอที่เกี่ยวข้องและกำรจัดท�ำ 

ประกำศ กสทช. เรือ่ง กำรอนญุำต รบัรอง เหน็ชอบ 

หรอืกำรด�ำเนนิกำรอืน่ โดยวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนกิส์

กำรยกเลกิพระรำชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ทั้งฉบับ โดยรวมไว้ในบัญชีท้ำยร่ำงพระรำชบัญญัติ

ยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ�ำเป ็น 

หรือซ�้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรื่องที่	๑๑	การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย	

	 ๑๑.๑	 การด�าเนนิมาตรการป้องกนั	“ก่อน”	เกดิภยั	การให้ความช่วยเหลอื	“ระหว่าง”	เกดิภยั	การแก้ไขปัญหา	

ใน	“ระยะยาว”	โดยเฉพาะ	“ระบบเตือนภยั”	ต้องมกีารจดัระบบตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึก�าหนดมาตรการ	

“บรรเทาความเดือดร้อน”	ของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที

	 	 ๑๑.๑.๑	 ก่อนเกิดภัย	

	 	 	 (๑) ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบสาธารณภัย โดยมีบุคลำกร 

ฝ่ำยปกครองในส่วนภูมิภำค ได้แก่ นำยอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ ก�ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน เป็นผู้ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติ  

ปัจจบุนัได้ด�ำเนนิกำรแล้ว ทัง้ ๗๖ จงัหวดั ๘๗๘ อ�ำเภอ ท�ำให้ประชำชนท่ีประสบสำธำรณภยัในพืน้ท่ีได้รบักำรแก้ไขปัญหำ 

และบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

	 	 	 (๒) จัดตัง้ศนูย์บรรเทาสาธารณภยั	(กระทรวงกลาโหม)	เพือ่ตดิตำมสถำนกำรณ์ภยัแล้ง/

อุทกภัย และสรุปผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ�ำทุกวัน โดยบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

เพือ่จัดท�ำ/พัฒนำแผนทีบ่รูณำกำรด้ำนควำมมัน่คง (แผนทีส่ถำนกำรณ์น�ำ้) ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแผนบรรเทำสำธำรณภยั 

ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับร่ำงแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐) 

ปรับปรุงกำรแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบในกำรบรรเทำสำธำรณภัย รวมท้ังจัดเตรียมก�ำลังพลและยุทโธปกรณ ์

ให้พร้อมใช้สนับสนุนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งทำงบก ทำงเรือ และทำงอำกำศ ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย 

และให้กำรช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที 
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	 	 	 (๓) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับสาธารณภัย 

	 	 	 	 (๓.๑) ภัยแล้ง ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ ๑) ส�ารวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้า	

เพ่ือกำรอปุโภคบรโิภคให้ครอบคลมุถงึระดับหมูบ้่ำน/ชมุชน พร้อมทัง้ประสำนกำรปฏบิตัร่ิวมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 

ในกำรก�ำหนดแผนรองรบั เช่น เร่งเกบ็กักน�ำ้ จดัท�ำแหล่งส�ำรองน�ำ้ดบิ แผนกำรวำงท่อน�ำ้ประปำ และปฏบัิตกิำรฝนหลวง 

เพ่ือเติมน�้ำ ๒) ทบทวนและจัดท�าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ๓) จัดสรรน�้า	

เพ่ือการเกษตรตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัด้ำนกำรเกษตรในช่วงฤดแูล้ง ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และวำงแผน

เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ๔) เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน�้าเสียลงแม่น�้า	 คู	 คลอง	 หรือแหล่งน�้าต่าง	 ๆ		

พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภำคอุตสำหกรรมจัดกำร 

น�้ำเสียตำมหลัก 3R (Reduce ลดกำรใช้ Reuse 

กำรใช้ซ�้ำ และ Recycle น�ำกลับมำใช้ใหม่)  

และ ๕) สร้างการรับรู ้ความเข้าใจและให้	

ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหำ

ควำมเดอืดร้อน โดยเฉพำะกรณกีำรขำดแคลนน�ำ้ 

เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและน�้ำเพื่อกำรเกษตร 

ให้ประชำชนเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์น�้ำในพื้นที่ 

    (๓.๒) อุทกภัย ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ ๑) ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสาร	

จำกรำชกำรอย่ำงใกล้ชดิเตรยีมควำมพร้อมเผชญิเหต ุตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ๒) ทบทวนและปรบัปรงุแผนเผชญิเหตุอทุกภยั	

ของจังหวัดให้เหมำะสม เช่น ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รำยกำรเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสำธำรณภัย 

ให้มคีวำมพร้อมใช้งำน และก�ำหนดจดุ/พ้ืนทีป่ลอดภยัเพือ่รองรบักำรอพยพ และเตรยีมแผนกำรจัดตัง้ศนูย์พกัพงิชัว่ครำว 

ที่สอดคล้องกับแนวทำงมำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ๓) การระบายน�้าและเพิ่มพื้นที่รองรับน�้า

เช่น ก�ำจดัผกัตบชวำ เร่งท�ำกำรขดุลอกท่อระบำยน�ำ้ 

ดดูเลน ท�ำควำมสะอำดร่องน�ำ้ คู คลอง เพ่ือก�ำจัด 

สิ่งกีดขวำงออกจำกทำงระบำยน�้ำในพ้ืนที่เสี่ยง 

ในเขตชุมชน ทั้งนี้ น�้ำที่มีกำรระบำยได้ก�ำหนด

แนวทำงกำรกักเก็บน�้ำไว้ใช้กรณีเกิดสถำนกำรณ์

ฝนทิง้ช่วงหรอืวิธกีำรในกำรล�ำเลยีงน�ำ้ไปยงัพืน้ที่ 

รองรับน�้ำต่ำง ๆ ๔) ตรวจสอบความมั่นคง	

แข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน�้า/กั้นน�้า ส�ำรวจ

ตรวจสอบและปรับปรุงให ้ เกิดควำมมั่นคง 

แข็งแรง ๕) แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ	

ในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำร 

และไม่เป็นทำงกำร และ ๖) เตรียมความพร้อม	

เผชิญเหตุ เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดตำมแผน 

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและ

บรรเทำสำธำรณภัย 



349รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 (๔)	 บรหิารจดัการน�า้ในพืน้ทีช่ลประทานเดิม โดยกำรซ่อมแซม/บ�ำรุงรักษำ/เพิม่ประสทิธภิำพ 

ระบบชลประทำนและกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ จ�ำนวน ๒๗.๓๒ ล้ำนไร่ 

	 	 	 (๕)	 ด�าเนนิการเพือ่ลดผลกระทบจากธรณพีบิตัภิยัทีเ่กดิจากธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลง	

สภาพภูมิอากาศ	ดังนี้ 

    (๕.๑) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรตัดสินใจจัดกำร 

ธรณีพิบัติภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย โดยส�ำรวจและวิเครำะห์ปัจจัยทำงธรณีวิทยำ  

รวมทัง้องค์ประกอบทีส่�ำคญัเพือ่จ�ำแนกพืน้ทีอ่่อนไหวต่อกำรเกดิธรณพีบัิตภิยัดินถล่มระดบัภมูภิำค ส�ำหรบัสนบัสนนุ

กำรจัดกำรธรณีพิบัติภัยดินถล่มในระดับท้องถิ่น (จังหวัด) ในพื้นที่เป้ำหมำย ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่ำน อุตรดิตถ์ 

อุทัยธำนี ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่

    (๕.๒) จัดท�าแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	 ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

และน�้ำป่ำไหลหลำกทั้งระบบต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด�ำเนินกำร 

ในพื้นที่เป้ำหมำย ๗๕ ต�ำบล ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ลพบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

พังงำ และภูเก็ต และในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด�ำเนินกำรในพื้นที่เป้ำหมำย ๓๕ ต�ำบล ใน ๑๔ จังหวัด ได้แก่  

จงัหวดัก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธำน ีขอนแก่น หนองคำย อดุรธำน ีนครรำชสมีำ นครนำยก สระแก้ว สพุรรณบรุี 

ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด และกระบี่ 

    (๕.๓) สร้างโครงข่ายชุมชนเข้มแข็งในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มและน�้าป่าไหลหลาก 

โดยด�ำเนนิโครงกำรเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืของชมุชนให้ปลอดภยัจำกธรณพิีบัตภิยัและโครงกำรเสรมิสร้ำงกำรเรยีนรู้ 

ธรณีพิบัติภัยให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด�ำเนินกำร 

ในพื้นที่เป้ำหมำย ๔ ลุ่มน�้ำ ได้แก่ ลุ่มน�้ำสำละวิน ลุ่มน�้ำโขง ลุ่มน�้ำยม และลุ่มน�้ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก (จังหวัดตำก 

เชียงใหม่ แพร่ เลย ตรัง และระนอง) และในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย ๔ ลุ่มน�้ำ  

ได้แก่ ลุ่มน�้ำแม่กลอง ลุ่มน�้ำชี ลุ่มน�้ำชำยฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ และลุ่มน�้ำชำยฝั่งทะเลตะวันออก (จังหวัดอุทัยธำนี 

จันทบุรี เพชรบุรี และเลย) 

	 	 ๑๑.๑.๒	 ระหว่างเกิดภัย	 ได ้ให ้ควำมช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตำมระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้ังแต่วันที่  

๑ ตุลำคม ๒๕๖๓-๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

   (๑) ภัยแล้ง ประกอบด้วย เงินในเชิงป ้องกันภัยหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ในอ�ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด วงเงิน ๑๐ ล้ำนบำท จ�ำนวน ๑๘ จังหวัด เป็นเงินรวมท้ังสิ้น ๔๕.๕๕ ล้ำนบำท 

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอ�ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด วงเงิน ๒๐ ล้ำนบำท และวงเงินขยำย  

จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตร เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๙๐๐ บำท 

   (๒) อุทกภัย ประกอบด้วย เงินในเชิงป้องกันภัยหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ในอ�ำนำจผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั วงเงนิ ๑๐ ล้ำนบำท จ�ำนวน ๗ จงัหวดั รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน ๒๐.๔๗ ล้ำนบำท และเงนิช่วยเหลอื 

ผู้ประสบภัยพบิตักิรณฉีกุเฉนิในอ�ำนำจผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั วงเงนิ ๒๐ ล้ำนบำท และวงเงนิขยำย จ�ำนวน ๕๑ จงัหวดั 

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๖๓.๘๓ ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ได้มีกำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ต่ำง ๆ 

เช่น ด�ำเนินโครงกำรบรรเทำอุทกภัยอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ นครศรีธรรมรำช และชัยภูมิ ด�ำเนินโครงกำร 

คลองระบำยน�ำ้หลำกบำงบำล-บำงไทร จังหวดัพระนครศรีอยธุยำ และด�ำเนนิโครงกำรประตรูะบำยน�ำ้ล�ำน�ำ้พงุ-น�ำ้ก�ำ่ 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดสกลนคร 
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	 	 ๑๑.๑.๓ การแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

   (๑) เตรียมความพร้อมด้านการแจ้งเตือน 

    (๑.๑) ได้จัดให้มีหอเตือนภัยในพ้ืนที ่

เส่ียงภัย จ�ำนวน ๓๒๘ แห่ง เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรแจ้งเตือนภัย 

ให้ประชำชนได้อย่ำงทัว่ถงึและทนัท่วงท ีสำมำรถลดควำมสญูเสยีต่อชวีติ 

และทรพัย์สนิของประชำชนและเป็นกำรสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่ทัง้ชำวไทย 

และชำวต่ำงประเทศในเรือ่งควำมปลอดภยัเมือ่เกดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำติ 

ทั้งน้ี ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงภัย 

จ�ำนวน ๑๐ แห่ง 

    (๑.๒) ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ 

(Early Warning System) ในพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัยและดินถล ่ม  

เช่น พ้ืนที่ลำดชันและพื้นที่รำบเชิงเขำ เพื่อเป็นกลไกในกำรติดตำม

สถำนกำรณ์เฝ้ำระวังและเตือนภัยที่เกิดจำกน�้ำท่วมฉับพลัน ปัจจุบัน 

มีกำรติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้ำแล้ว จ�ำนวน ๑,๗๙๖ สถำนี  

ครอบคลมุ ๕,๔๙๓ หมูบ้่ำน โดย ณ วนัที ่๑ ตุลำคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎำคม 

๒๕๖๔ มผีลกำรแจ้งเตือนภยั รวม ๖๔๑ ครัง้ ครอบคลมุ ๒,๑๐๑ หมูบ้่ำน 

ดังนี้ 

ระดับการแจ้งเตือน จ�านวน	(ครั้ง) จ�านวน	(หมู่บ้าน)

ระดับเฝ้ำระวัง (สีเขียว) ๒๙๓ ๙๑๙

ระดับเตรียมพร้อม (สีเหลือง) ๒๕๖ ๘๖๓

ระดับเฝ้ำอพยพ (สีแดง) ๙๒ ๓๑๙

   (๒) เตรียมความพร้อมด้านการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	 เครือข่าย	 อาสาสมัคร		

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

    (๒.๑) จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภำพอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  

จ�ำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน และอบรมหลักสูตรกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง จ�ำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ 

ระหว่ำงวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันท่ี ๑๐-๑๕ มกรำคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดชัยนำท  

มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมและมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ จ�ำนวน ๘๐ คน

    (๒.๒) จัดฝ ึกอบรมในโครงกำรรวมพลคนกู ้ภัยขององค ์กำรสำธำรณกุศล  

จ�ำนวน ๔ รุ ่น ด�ำเนินกำรเสร็จแล้ว จ�ำนวน ๒ รุ ่น ได้แก่ รุ ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๓-๔ มีนำคม ๒๕๖๔  

ณ จังหวัดนครรำชสีมำ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑๐๐ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖ มีนำคม ๒๕๖๔ 

ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๑๐๐ คน 

    (๒.๓) ด�ำเนินโครงกำรศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ�ำชุมชน/หมู ่บ ้ำน 

ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ยโสธร และจังหวัดอุบลรำชธำนี ด�ำเนินกำรแล้ว ๑ จังหวัด  

คือจังหวัดนครศรีธรรมรำช รวม ๓ รุ่น
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   (๓) เตรยีมความพร้อมด้านการฝึกกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ	

(ส่วนหน้า) ในพื้นที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต ๑-๑๘ (ศปภ. เขต) ได้แก่ ๑) การฝึกในรูปแบบ	

การฝึกเฉพาะหน้าที่	 (Function	 Exercise:	 FEX) โดยกำรใช้สถำนกำรณ์สมมติแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนำ 

แผนปฏิบัติกำรสนับสนุนและทดสอบกำรปฏิบัติงำนในกองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ  

(ส่วนหน้ำ) โดยด�ำเนินกำรฝึกเรยีบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศนูย์ ปภ. เขต ๑๐ ล�ำปำง และ ศปภ. เขต ๑๒ สงขลำ 

และ ๒) การฝึกในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ	(The	Table	Top	Exercise:	TTX) เป็นกำรฝึกทบทวนกระบวนกำร

เตรียมกำรด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เพื่อพัฒนำแผนปฏิบัติกำรสนับสนุนและทดสอบ 

กำรปฏิบติังำนในกองบญัชำกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัแห่งชำต ิ(ส่วนหน้ำ) ผ่ำนระบบถ่ำยทอดสญัญำณภำพ 

และเสียงประชุมทำงไกล โดยด�ำเนินกำรฝึกเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ ศปภ. เขต ๒-๔, ๖-๗, ๑๓-๑๔  

และ ศปภ. เขต ๑๗-๑๘ 

   (๔) เตรยีมความพร้อมด้านเครือ่งจกัรกลสาธารณภยั เป็นกำรเตรยีมพร้อมด้ำนครภุณัฑ์

เครือ่งจักรกล ยำนพำหนะ และเครือ่งมอือปุกรณ์สำธำรณภยั ทีม่คีวำมพร้อมใช้งำนจำกระบบบรหิำรจดักำรฐำนข้อมลู 

เครื่องจักรกลด้ำนสำธำรณภัย กำรซ่อมปรับปรุงสภำพ (ซ่อมใหญ่) เครื่องจักรกล และกำรจัดหำเครื่องจักรกล  

ยำนพำหนะ และเครือ่งมอือปุกรณ์ ให้เพยีงพอต่อกำรช่วยเหลอืประชำชน ซึง่ปัจจบุนัมจี�ำนวนเครือ่งจกัรกล ยำนพำหนะ 

และอุปกรณ์สำธำรณภัย มีควำมพร้อมในกำรป้องกันและฟื้นฟูสำธำรณภัยรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๙,๒๔๐ รำยกำร  

ประจ�ำอยูใ่นศูนย์ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั เขต ๑-๑๘ ท่ีครอบคลมุในพืน้ท่ี ๗๖ จงัหวดั ท้ังน้ี ได้จดัเตรียมก�ำลังคน 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสำธำรณภัยให้มีควำมพร้อมปฏิบัติงำนตำมแผนเผชิญเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

หรือเมื่อมีกำรร้องขอจำกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ โดยบรูณำกำรหน่วยปฏบิตักิำร 

ทั้งฝ่ำยพลเรือน หน่วยทหำร ตลอดจน 

ภำคเอกชนเข้ำด�ำเนินกำรในกำรแก้ไข

ปัญหำโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไข

ป ัญหำกรณีน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค

ของประชำชนเป็นล�ำดับแรก พร้อมท้ัง

ก�ำหนดแบ่งพื้นที่ที่อำจได้รับผลกระทบ  

และมอบหมำยหน่วยงำน/ภำรกจิ ตลอดจน

หน่วยสนับสนุนให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ 

	 ๑๑.๒	 การเร ่งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวง	 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้พืชผลทำงกำรเกษตร 

ได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรขำดแคลนน�ำ้ โดยได้ด�ำเนนิโครงกำรปฏบิตักิำรฝนหลวงในพืน้ทีก่ำรเกษตรทีป่ระสบภัยแล้ง 

จ�ำนวน ๒๑๕.๐๖ ล้ำนไร่ และสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงและบริกำรด้ำนกำรบิน โดยจัดต้ังหน่วย 

ปฏบิตักิำรฝนหลวง จ�ำนวน ๑๘ หน่วย ปัจจบุนัได้ปฏบิตักิำรฝนหลวงในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย โดยขึน้บนิปฏบิตักิำรฝนหลวง 

๑,๓๘๐ วัน ส่งผลให้มีฝนตก ๑,๓๐๒ วัน 



นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน352

	 ๑๑.๓	 ผลการบริหารจัดการน�้าท่วม-แล้ง	

	 	 ๑๑.๓.๑	 ความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์ภัยแล้ง	 จำกสถิติภัยแล้งในรอบ ๑๐ ปีท่ีผ่ำนมำ  

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน พบว่ำ ปี ๒๕๖๒ เป็นปีที่มีสถำนกำรณ์ภัยแล้งรุนแรงเป็นล�ำดับ ๒ รองจำกปี ๒๕๕๘  

แต่กำรบริหำรจัดกำรน�้ำในเชิงป้องกัน โดยกำรวิเครำะห์คำดกำรณ์พื้นท่ีเสี่ยงขำดแคลนน�้ำล่วงหน้ำ น�ำไปสู ่

กำรก�ำหนดมำตรกำรและจัดหำแหล่งน�้ำส�ำรอง ท�ำให้มีหมู ่บ ้ำนท่ีได้รับกำรประกำศสถำนกำรณ์ภัยแล้ง 

เพียง ๓๐ จังหวัด ๘๙๑ ต�ำบล ใน ๗,๖๖๒ หมู ่บ้ำน น้อยกว่ำกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในหลำยปีท่ีผ่ำนมำ  

ที่ส�ำคัญ คือ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ มีกำรประกำศภัยแล้งเพียง ๙ หมู่บ้ำน

	 	 ๑๑.๓.๒	 ความเสียหายท่ีเกิดจากสถานการณ์น�้าท่วมและอุทกภัย	 รัฐบำลใช้แนวทำงกำรท�ำงำน 

เชิงป้องกัน ตั้งแต่กำรวิเครำะห์พื้นที่เสี่ยง กำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำ และกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน�้ำที่แต่ละหน่วยงำน 

รับผิดชอบร่วมกัน เช่นเดียวกับกำรบริหำรจัดกำรในฤดูแล้ง ท�ำให้ปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีแรกที่รัฐบำลเข้ำมำบริหำรงำน 

มีควำมเสียหำยเพียง ๙๔ ล้ำนบำท ต�่ำสุดในรอบ ๙ ปี และปี ๒๕๖๓ มีพื้นท่ีประสบอุทกภัย ๕๘ จังหวัด  

มูลค่ำควำมเสียหำย ๒๒๓ ล้ำนบำท ต�่ำสุดเป็นล�ำดับที่ ๓ ในรอบ ๙ ปี นับตั้งแต่เกิดมหำอุทกภัยในปี ๒๕๕๔

เรื่องที	่๑๒	การสนบัสนนุให้มกีารศกึษา	การรบัฟังความเหน็ของประชาชน	และการด�าเนนิการ	

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	

	 ๑๒.๑	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ได้ก�ำหนดจดักำรฝึกอบรม “กำรเสรมิสร้ำงวฒันธรรมทำงกำรเมอืงและวถิชีวีติแบบประชำธปิไตยในโรงเรยีนเอกชน” 

จ�ำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๒๐๐ คน ทั้งนี้ ได้จัดอบรมแล้ว ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๔-๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔  

และรุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๓-๕ เมษำยน ๒๕๖๔ 

	 ๑๒.๒	 การจัดประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น	 การจัดอบรมเจ้าหน้าที่	 และการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	 ในช่วงเดือนตุลำคม ๒๕๖๓-เมษำยน ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑) จัดกำรประกวด 

หมู่บ้ำนต้นแบบประชำธิปไตยดีเด่น จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๓ รำงวัล (๒๒๘ หมู่บ้ำน) ๒) จัดอบรมผู้ช่วยจ่ำ 

จ�ำนวน ๔๒ จังหวัด จังหวัดละ ๑ คน และวิทยำกรแกนน�ำระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน ๕๐๙ อ�ำเภอ รวม ๕๕๑ คน  

และ ๓) หมู่บ้ำนจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตยผ่ำน “๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู่บ้ำน” ในช่วงเดือน

ตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๒๒๓,๔๒๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๔,๑๐๘,๙๙๕ คน 
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สรุปผลการด�าเนินงานบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และมาตรการช่วยเหลือเยียวยา

๑. การบริหารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	ท่ีเร่ิมต้นข้ึนในเดอืนธนัวาคม	๒๕๖๒	โดยพบคร้ังแรกในเมืองอูฮ่ัน่ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี	และเริม่มกีารระบาดในประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี	๑๒	มกราคม	๒๕๖๓	โดยพบผูป่้วยยนืยนั	๑	ราย 

ต่อมาเมื่อวันที่	 ๓๐	 มกราคม	๒๕๖๓	 องค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	Organization:	WHO)	 ได้ประกาศ 

ให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่	๒๐๑๙	เป็น	“ภาวะฉกุเฉนิด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ”	(Public	Health	

Emergency	of	International	Concern)	ซึง่ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙	 จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

ในหลาย	ๆ	ด้าน	เช่น	ด้านสังคม	การด�าเนินชีวิต	สุขภาพ	และเศรษฐกิจของประเทศ

	 รัฐบาลได้จัดตั้ง	“ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.)”	 และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 

และได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อบริหารสถานการณ์	 ซึ่งได้ก�าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาด	 มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	 

ท�าให้ประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบัจากสถาบนัโลวี	่(Lowy	Institute)	(ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	๒๘	มกราคม	๒๕๖๔)	เป็นประเทศ

ทีส่ามารถบรหิารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดอยูใ่นอนัดบัท่ี	๔	ของโลก	จากประเทศท่ีส�ารวจท้ังหมด	๙๘	ประเทศ	 

รวมทัง้	Global	COVID-19	Index	(GCI)	จัดให้ประเทศไทยเป็นอนัดบั	๑	การฟ้ืนตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์

ของโควดิ-๑๙	จาก	๑๘๔	ประเทศทัว่โลก	ด้วยคะแนนรวม	๘๒.๒๗	และจดัอยูใ่นกลุม่เรตติง้	๕	คอื	ประเทศทีบ่รรเทา

การระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก

	 ในช่วงต้นปี	๒๕๖๔	ประเทศไทยและทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ระลอกใหม่ 

และการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 สายพันธุ์ใหม่	 โดยในประเทศไทยได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม ่

ในช่วงเดอืนธันวาคม	๒๕๖๓	และช่วงเดอืนเมษายน	๒๕๖๔	และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	สายพนัธุเ์ดลต้า 

ในช่วงเดือนมิถุนายน	๒๕๖๔	ซึ่งเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงและลุกลามไปทั่วประเทศ	เป็นการติดเชื้อ 

ในสถานประกอบการ	 โรงงาน	 แคมป์คนงาน	 ตลาด	 ชุมชน	 และครอบครัว	 ท�าให้มีจ�านวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิต 

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระจายไปทั่วประเทศ	 โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพ้ืนท่ี 

ทีม่กีารแพร่ระบาดอย่างมากและกระจายเป็นวงกว้าง	นายกรฐัมนตรใีนฐานะผูอ้�านวยการศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-๑๙ 

จงึได้มคี�าส่ังนายกรฐัมนตร	ีที	่๖/๒๕๖๔	ลงวนัที	่๕	พฤษภาคม	๒๕๖๔	จดัตัง้	“ศูนย์บรูณาการแก้ไขสถานการณ์โควดิ-๑๙ 

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ขึ้นภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 เพื่อก�าหนดแนวทาง 

การบูรณาการ	 ขับเคลื่อน	 เร่งรัด	 และติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้คลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย	แนวทาง	หลักเกณฑ์	และมาตรการที่รัฐบาล

หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	ก�าหนด และค�าสั่งนายกรัฐมนตรี	ที่	๗/๒๕๖๔	ลงวันที่	๕	พฤษภาคม	๒๕๖๔	 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 เพื่อบูรณาการ	 ขับเคลื่อน	 

เร่งรัด	 และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

เพื่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
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	 รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	ได้มีการด�าเนินงานในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

 ๑.๑ การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วไป ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้มีการติดตาม

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดเป็นประจ�าทุกวัน	 และน�าข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดมาประกอบ 

การพิจารณาก�าหนดมาตรการในด้านต่าง	ๆ	โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

        ๑.๑.๑ สถานการณ์ทั่วโลก (ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔) 

   -  พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙	สะสม	๑๙๔,๔๑๐,๐๓๔	ราย	

   -  ยอดผู้เสียชีวิต	จ�านวน	๔,๑๖๘,๔๕๙	ราย	(อัตราเสียชีวิตร้อยละ	๒.๑๔)

   -  รักษาหายแล้ว	 จ�านวน	 ๑๗๖,๔๖๙,๙๖๗	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๐.๗๗	 ของผู้ติดเชื้อ 

โควิด-๑๙	ทั้งหมด	

        ๑.๑.๒  ล�าดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสม

																							 -		 สหรัฐอเมริกา	จ�านวน	๓๕,๑๘๔,๖๗๑	ราย	

																							 -		 สาธารณรัฐอินเดีย	จ�านวน	๓๑,๓๗๑,๔๘๖	ราย	

																							 -		 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	จ�านวน	๑๙,๖๗๐,๕๓๔	ราย	

																							 -		 สหพันธรัฐรัสเซีย	จ�านวน	๖,๑๐๒,๔๖๙	ราย	

																					 -		 สาธารณรัฐฝรั่งเศส	จ�านวน	๕,๙๗๘,๖๙๕	ราย	

	 	 					 -		 ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ ๔๗ มีผู้ติดเชื้อสะสม	จ�านวน	๔๙๗,๓๐๒ ราย 

ผังโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙
(ศบค.)

ระดับนโยบาย

ระดับอ�านวยการ

ระดับพื้นที่/ปฏิบัติการ (เฉพาะจังหวัดและปริมณฑล)

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ส�านักงานเลขาธิการ

ศปก.จังหวัด ศปก.กทม. ภาคเอกชน/
ประชาสังคม/ชุมชน บังคับบัญชา

ประสานงาน

พ.ร.บ. โรคติดต่อ

(ปรับปรุงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

คกก.โรคตดิต่อจงัหวดั คกก.โรคติดต่อ กทม.

ศปก.อ�าเภอ ศปก.เขต

ศปก.ศบค ศบค.มท.
ศปก. 

ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

ศปก. นวัตกรรม
ด้านการแพทย์และ
การวิจัยและพัฒนา

ศปก. มาตรการ
เดินทางเข้า-ออก

ประเทศฯ

ศปก. แก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง

คณะกรรมการต่าง ๆ
ที่ ผอ.ศบค. แต่งตั้ง

ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-๑๙ 
ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

คณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขใน ศบค.

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
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 ๑.๒ การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย และการก�าหนดมาตรการส�าคญัทีใ่ช้ในการแก้ไขปัญหา 

การแพร่ระบาด

              ๑.๒.๑ พื้นที่และห้วงการระบาดและมาตรการส�าคัญ

พื้นที่/
ห้วงการระบาด

สถานการณ์ มาตรการส�าคัญ ผลการด�าเนินงาน

จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓

พบการระบาดคลัสเตอร์ใหม่
ในจังหวัดสมุทรสาคร	
ซึ่งเป็นแรงงานจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาเป็นหลัก	
โดยเป็นแรงงานส�าคัญ
ในอุตสาหกรรมประมง
ของประเทศ	มีผู้ติดเชื้อ
มากกว่า	๑,๓๐๐	คน

รัฐบาลและจังหวัด

๑.	ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน	(ล็อกดาวน์)	

ในเขตพื้นที่ระบาดและระงับ

การเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง

๒.	จัดตั้งที่กักกันในพื้นที่

ระบาด	ตลาด	และในโรงงาน

๓.	ตรวจหาเชื้อเชิงรุก

๔.	ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับ

การรักษาที่โรงพยาบาล

และโรงพยาบาลสนาม

ควบคุมการระบาดได้
ในช่วงเดือนมีนาคม	๒๕๖๔

จังหวัดระยอง                    
ในช่วงปลายเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓

พบคลัสเตอร์การระบาด
ที่จังหวัดระยอง	
ซึ่งเชื่อมโยง
กับบ่อนการพนัน

รัฐบาลและจังหวัด
๑.	ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในพื้นที่ระบาด	
ระงับการเข้า-ออกในจังหวัด
และพื้นที่เสี่ยง	
๒.	ตรวจหาเชื้อเชิงรุก	
๓.	ส่งผู้ป่วยไปรับการรักษา
ที่โรงพยาบาล

-	แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระท�าผิด
กรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมาย	
และคณะกรรมการตรวจสอบ
การกระท�าความผิดกรณี
สถานที่เล่นการพนัน	
โดยมีการรายงานความคืบหน้า
ทุก	๑	เดือน	
-	แต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของ
ข้าราชการต�ารวจ	
จ�านวน	๒๔๙	นาย	
(ตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการลงมา)	
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการของคณะกรรมการฯ
-	สามารถควบคุมการระบาดได้
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พื้นที่/
ห้วงการระบาด

สถานการณ์ มาตรการส�าคัญ ผลการด�าเนินงาน

ถนนทองหล่อ 
กรุงเทพมหานคร
ในช่วงเดือน
เมษายน ๒๕๖๔
ถึงปัจจุบัน

พบคลัสเตอร์การระบาดใหม่
จากสถานบันเทิง	
ย่านทองหล่อ-เอกมัย
เป็นสายพันธุ์ใหม่

รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร 
-	ประกาศเพิ่มมาตรการ
และข้อก�าหนดส�าคัญ	เช่น	
ปิดสถานบันเทิงและ
ปิดสถานที่เสี่ยง	
-	ตรวจหาเชื้อเชิงรุก
-	จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/
แก้ปัญหาการเข้าระบบ
รักษาพยาบาล	
-	ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในเขตพื้นที่ระบาด
และเพิ่มมาตรการควบคุม

อยู่ระหว่างการควบคุม
การระบาด

  ๑.๒.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย  

   (๑)  สถานการณ์ผู้ตดิเชือ้/ผูป่้วย/ผูเ้สยีชวีติ โดย	ณ	วนัที	่๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔	มผีูต้ดิเชือ้/

ผู้ป่วยโควิด-๑๙	รายใหม่	จ�านวน	๑๕,๓๓๕	ราย	เป็นการรายงานจากระบบบริการ	จ�านวน	๑๔,๖๗๕	ราย	ผู้ต้องขัง 

ในทัณฑสถาน/เรือนจ�า	 จ�านวน	 ๖๔๑	 ราย	 และผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ	 จ�านวน	 ๑๙	 ราย	 รวมผู้ติดเชื้อ 

ยนืยนัสะสม	จ�านวน	๔๙๗,๓๐๒	ราย	ทัง้นี	้มผีูป่้วยรกัษาหายแล้ว	จ�านวน	๓๓๔,๖๙๓	ราย	เพิม่ขึน้	จ�านวน	๖,๙๐๔	ราย 

และมีผู้เสียชีวิต	จ�านวน	๔,๐๕๙	ราย	เพิ่มขึ้น	จ�านวน	๑๒๙	ราย	คิดเป็นร้อยละ	๐.๘๒

   (๒)	 มาตรการส�าคญัของรฐับาล จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙	ทีม่กีารกลายพันธ์ุ 

เป็นหลายสายพันธุ ์ยังคงทวีความรุนแรงมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ดังนั้น	 รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องยกระดับความเข้มข้น

ของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มขึ้นจากข้อก�าหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า	เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทา 

สถานการณ์ฉุกเฉินให้คล่ีคลายลงโดยเรว็ทีส่ดุ	โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๙	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	และมาตรา	๑๑	แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	๒๕๓๔	

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 ได้ออกข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	 ๙ 

แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 (ฉบับท่ี	 ๒๘)	 โดยให้มีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต่วันที่	 ๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔	 เป็นเวลาอย่างน้อย	๑๔	วัน	มีสาระส�าคัญ	 เช่น	การก�าหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

และเข้มงวดเป็น	๑๓	จังหวัด	การลดและจ�ากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางโดยเฉพาะการเข้า-ออกพื้นที่	๑๓	จังหวัด 

การห้ามออกนอกเคหสถานตัง้แต่เวลา	๒๑.๐๐-๐๔.๐๐	น.	การให้เปิดกจิการ/กจิกรรมทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการใช้ชีวติ 

ประจ�าวนัเท่านัน้	โดยให้มมีาตรการทางสาธารณสขุอย่างเคร่งครัด	และการปฏบิตังิานนอกสถานทีต้ั่ง	(Work	From	Home) 

ขั้นสูงสุดเต็มจ�านวน	ทั้งนี้	จะได้มีการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด	
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 ๑.๓ การก�าหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

  ๑.๓.๑ มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการน�าเชื้อไวรัสเข้าสู่ประเทศไทย

   (๑)	 เข้มงวดกวดขันและเฝ้าระวังพืน้ทีช่ายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านทีมี่การแพร่ระบาด 

เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโรค	 โดยมีกองก�าลังป้องกันชายแดน 

ทีม่กีารจดัและวางก�าลงัรอบประเทศ	ทัง้ทางบก	ทางทะเล	และตามแนวล�าน�า้ท่ีเป็นเส้นเขตแดน	โดยท�าการจดัตัง้จดุตรวจ 

ตามช่องทาง/เส้นทางจากแนวชายแดน	 การจัดก�าลังลาดตระเวนและเฝ้าตรวจบริเวณช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ

ที่เป็นช่องทางเสี่ยงหรือล่อแหลมในการลักลอบเข้ามา	 การใช้เครื่องมือพิเศษในการเฝ้าตรวจพื้นที่ที่ไม่สามารถ 

วางก�าลังหรือไม่สามารถเข้าถึงได้	 เช่น	 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ	 

(Unmanned	Aerial	Vehicle:	UAV)	บนิตรวจการตามห้วงระยะเวลา	ทัง้กลางวนัและกลางคนื	รวมทัง้การเพิม่ระบบ

ส่องสว่างในพื้นที่ตรวจการณ์	

	 	 	 (๒)	 เสริมสร้างศกัยภาพการรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ในประเทศเพือ่นบ้าน 

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน	เช่น	แนวชายแดนไทย-กัมพูชา	แนวชายแดนไทย-ลาว	

และแนวชายแดนไทย-เมียนมา

	 	 	 (๓)	 สกดักัน้การลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย	โดยเข้าตรวจโรงงานและสถานประกอบการ

ต่าง	ๆ 	ทัง้นี	้จะใช้ก�าลงัต�ารวจเป็นหลกัในการกวดขนั	สบืสวน	สอบสวน	จบักมุกลุม่ผูก้ระท�าความผดิ/ผูล้กัลอบเข้าเมอืง/ 

ผู้น�าพา	โดยจะด�าเนนิการทางคดแีละกระบวนการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น	รวมทัง้บรูณาการการด�าเนนิการร่วมกบั 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ	 จุดสกัด	 และชุดสายตรวจร่วมตามเส้นทางคมนาคมต่าง	 ๆ 

ในพื้นที่ตอนในเพื่อตรวจค้น	 สกัดกั้น	 และจับกุมยานพาหนะที่น�าพาผู้ลักลอบเข้าเมือง	 รวมถึงการตรวจสถานที่ 

ซึ่งอาจเป็นแหล่งพักพิงของผู้ลักลอบเข้าเมือง

	 	 	 (๔)	 บริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก	 โดยให้คนสัญชาติไทยเดินทาง 

ผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนใน	๒๒	จงัหวดั	๒๔	ช่องทาง	ได้ตัง้แต่วนัท่ี	๑๘	เมษายน	๒๕๖๓	เป็นต้นมา 

วันละไม่เกินช่องทางละ	๑๐๐	คน	ซึ่งผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการเดินทาง	และให้จังหวัด

ตรวจคัดกรองและกักกันผู้เดินทางในสถานที่กักกันตัวในพื้นที่ของจังหวัดตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคก�าหนด

	 	 	 (๕) สนธกิ�าลังพลและยุทโธปกรณ์พิเศษต่าง ๆ 	ในการตรวจคดักรองโรคบรเิวณแนวชายแดน

ที่เป็นจุด/ช่องทางผ่านแดนเข้า-ออก	ทั้งในพื้นที่ทางบก	ทางน�้า	รวมถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง

	 	 	 (๖) ด�าเนินการเกี่ยวกับพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) และสถานที่กักกัน 

โรคระดับพ้ืนที่ (Local Quarantine) โดยได้จัดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ในการควบคุมและดูแลผู ้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานและเข้ารับการกักกันตัว	 

ณ	 พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ	 จัดเตรียมสถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด	 ประกอบด้วย	 สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ 

ทีพ่ร้อมใช้งาน	จ�านวน	๓,๔๗๕	แห่ง	รองรบัได้	๗๒,๐๓๑	คน	และสถานทีก่กักนัโรคทางเลอืก	(Alternative	Quarantine) 

จ�านวน	 ๑๑๕	 แห่ง	 รองรับได้	 ๗,๗๖๐	 คน	 รวมท้ังได้จัดตั้งสถานกักกันโรคในหน่วยทหารเป็นพ้ืนที่กักกันโรค	 

จ�านวน	 ๒	 แห่ง	 ได้แก่	 ที่อาคารรับรองกองทัพเรือสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 และโรงเรียนการบินก�าแพงแสน	 

จังหวัดนครปฐม	 ทั้งนี้	 ผลการด�าเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๓-กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 มีผู้เข้ารับการกักตัว	 

จ�านวนทั้งสิ้น	๒๑๖,๔๘๙	คน	สามารถตรวจคัดกรองและตรวจพบผู้ติดเชื้อ	จ�านวน	๑,๗๕๘	คน
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         ๑.๓.๒ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิค-๑๙ ภายในประเทศ

                 (๑)	 บงัคบัใช้มาตรการป้องกนัโรค การห้ามออกนอกเคหสถาน และห้ามรวมกลุม่ชมุนมุมัว่สุม 

โดยการตัง้จดุตรวจ/ด่านตรวจร่วมตามพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	เพือ่ควบคุม/

จ�ากัดการเคลื่อนย้าย/การอ�านวยความสะดวก/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการตระหนัก 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด	รวมทั้งจัดชุดสายตรวจร่วม	ลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง/ 

ล่อแหลมต่อการรวมกลุ่ม/มั่วสุมเพื่อกระท�ากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและการก่ออาชญากรรมต่าง	 ๆ	 

โดยการปฏิบัติจะเน้นการตักเตือนและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

	 	 	 (๒)	 ยกระดับการบังคับใช ้มาตรการควบคุมในการตรวจคัดกรอง การชะลอ  

หรือการสกัดกั้นการเดินทางของประชาชนในพื้นท่ีรอยต่อระหว่างจังหวัดจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยัง

พื้นที่จังหวัดอื่น	ๆ	จ�านวน	๑๓	จังหวัด ตามข้อก�าหนดฯ	ฉบับที่	๒๘	โดยได้เข้มงวดกวดขันการเดินทางข้ามจังหวัด 

เพ่ิมมากขึ้น	 รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการด�าเนินการตามมาตรการต่าง	 ๆ	 อย่างเคร่งครัด	 ทั้งนี	้ 

ผลการด�าเนินงานเปรยีบเทยีบกบัห้วงการบังคบัใช้ข้อก�าหนดฯ	ฉบับท่ี	๒๗	(ค่าเฉลีย่การเดนิทาง	๗๔๓,๙๕๓	คนต่อวัน) 

มีสถิติลดลงร้อยละ	๑๐

	 	 	 (๓)	 จดัชดุตรวจสถานประกอบการ/กจิการ/กจิกรรมทีไ่ด้รับการผ่อนคลายตามข้อก�าหนดฯ 

โดยได้จัดต้ังชดุตรวจฯ	จ�านวน	๘๙๐	ชดุ	เพ่ือควบคมุ	ตดิตาม	ก�ากบัดแูล	การรณรงค์	ประชาสมัพนัธ์	และให้ค�าแนะน�า 

แก่สถานประกอบการและประชาชนท่ัวไปในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีก�าหนด	 โดยในช่วงแรก 

ของการบังคับใช้มาตรการพบว่า	 ร้อยละของกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการมีอัตราสูง	แต่เมื่อได้รับการตรวจชี้แจง 

ท�าความเข้าใจพบว่า	ร้อยละของกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการมีอัตราลดลง	

  ๑.๓.๓ มาตรการดูแลและให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ	 โดยได้อ�านวยความสะดวก 

ให้คนไทยเดินทางกลับประเทศผ่านช่องทางต่าง	ๆ	รวมทั้งสิ้น	๒๔๖,๓๖๒	คน	ดังนี้

ช่องทางการเดินทาง
ยอดสะสมคนไทยเดินทาง

กลับประเทศ (คน)
ห้วงเวลา

ท่าอากาศยาน ๒๐๑,๐๘๓ ๕	เมษายน	๒๕๖๓-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

ด่านชายแดนทางบก ๔๒,๔๑๘ ๑๖	เมษายน	๒๕๖๓-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

ด่านทางน�้า ๒,๘๖๑ ๙	พฤษภาคม	๒๕๖๓-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 	 	 นอกจากนี้	 ได้อ�านวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร	 

(Certificate	of	Entry:	COE)	เพ่ือรองรับมาตรการคดักรองผูเ้ดินทางจากต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙	 และพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับ	 COE	 โดย	 ณ	 วันที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 

มียอดสะสมการออก COE ให้คนไทย	 จ�านวน ๒๐๑,๕๙๐	 คน	 และให้ชาวต่างชาติ	 จ�านวน	 ๒๐๒,๔๘๐	 คน	 

รวมทั้งการออก	 COE	 ให้แก่คนไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในโครงการ	 Phuket	 Sandbox	 

และ	 Samui	 Plus	 Model	 นับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 เพื่อรองรับนโยบายเปิดประเทศต้อนรับ 

นักท่องเที่ยวด้วย
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 ๑.๔ มาตรการด้านการรักษาพยาบาลและความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และยา

   ๑.๔.๑ มาตรการด้านการรกัษาพยาบาล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	ในประเทศไทย	

ระลอกเดอืนเมษายน	๒๕๖๔	มกีารระบาดเพิม่ขึน้โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ซ่ึงพบผูต้ดิเช้ือ 

และผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก	 และพบการระบาดของโรคในชุมชนและครอบครัวขยายเป็นวงกว้าง	 ส่วนในพื้นท่ี 

ต่างจงัหวดัพบผูต้ดิเชือ้เดนิทางกลบัภมูลิ�าเนาอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้คาดการณ์สถานการณ์เตยีงรองรบัผูป่้วยโควดิ-๑๙	

และอัตราการครองเตียงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยในอนาคต	ศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-๑๙	 จึงมีการปรับรูปแบบและวิธีการการดูแลรักษาผู้ป่วย	 โดยการจัดระบบบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙	 

ที่ไม่มีอาการหรือกลุ่มที่มีอาการน้อยแยกกักรักษาตัวที่บ้าน	(Home	Isolation:	HI)	หรือโรงพยาบาลสนามในชุมชน	

(Community	 Isolation:	 CI)	 เพื่อปรับให้เตียงรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมีความเพียงพอต่อการให้การรักษา 

กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเส่ียง	 มีอาการปานกลาง	 และมีอาการรุนแรงท่ีมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต	 พร้อมท้ังจัดระบบ 

รักษาพยาบาลในภูมิภาครองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับไปรักษาพยาบาล 

ยงัภมูลิ�าเนา	นอกจากน้ี	กรงุเทพมหานครมกีารปรบัรปูแบบให้มบีรกิารในชมุชนเป็นทมีบรกิารปฐมภมู	ิหรอื	Comprehensive 

COVID-19	Response	Team:	CCR	Team	จ�านวน	๒๖๐	ทีม	ด�าเนินการทั้งตรวจคัดกรอง	ฉีดวัคซีน	ตรวจรักษา

พยาบาลที่บ้าน	และส่งต่อการรักษา	ท�าให้สามารถจัดบริการได้ถึงในชุมชน	อีกทั้งยังมีการปรับวิธีการตรวจคัดกรอง	

โดยใช้ชุดตรวจ	Antigen	Test	Kit	(ATK)	ซึ่งท�าให้ทราบผลได้เร็วขึ้น

   ๑.๔.๒ สถานการณ์เตียงรองรับผู ้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่รวม	 ๑๒	 เขตสุขภาพ	 โรงพยาบาล	 

โรงพยาบาลสนาม	และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ	(Hospitel)

พื้นที่/สถานที่ จ�านวน (เตียง)
การครองเตียง คงเหลือ

จ�านวน (เตียง) ร้อยละ จ�านวน (เตียง) ร้อยละ

รวม ๑๒ เขตสุขภาพ ๑๑๑,๔๕๔ ๘๐,๖๔๐ ๗๒.๓๕ ๓๐,๘๑๔ ๒๗.๖๕

โรงพยาบาล ๕๘,๗๘๙ ๔๘,๐๘๘ ๘๑.๘๐ ๑๐,๗๐๑ ๑๘.๒๐

โรงพยาบาลสนาม ๓๕,๓๔๙ ๒๒,๓๖๔ ๖๓.๒๗ ๑๒,๙๘๕ ๓๖.๗๓

หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ 
(Hospitel)

๑๗,๓๑๖ ๑๐,๑๘๘ ๕๘.๘๔ ๗,๑๒๘ ๔๑.๑๖

	 	 	 การเตรียมความพร้อมเตียงส�าหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๒๒๒,๙๐๘	 เตียง	

ปัจจุบันมีการครองเตียงไปแล้ว	 จ�านวน	๑๖๑,๒๘๐	 เตียง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๗๒.๓๕	 คงเหลือเตียงท่ีสามารถรองรับ 

ผู้ป่วยได้	จ�านวน	๖๑,๖๒๘	เตียง	คิดเป็นร้อยละ	๒๗.๖๕

              ๑.๔.๓ สถานการณ์เตียงรองรับผู ้ป ่วยโควิด-๑๙ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ของสถานพยาบาลทุกสังกัด	จ�านวน	๙	หน่วยงาน	จ�านวน	๓๖,๙๗๗	เตียง	รับผู้ป่วยแล้ว	จ�านวน	๓๗,๖๖๘	เตียง	 

และรองรับได้เพิ่มเติม	จ�านวน	๖๙๑	เตียง	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
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  ๑.๔.๔ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม	 โดยได้จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมเป็นศูนย์กลางการดูแล 

ผู้ป่วยโควิด-๑๙	 เกณฑ์สีเหลือง	 (อาการปานกลาง)	ณ	 อาคารชาเลนเจอร์	 ๓	 เมืองทองธานี	 ขนาด	๑,๒๐๐	 เตียง	 

ขยายได้ถงึ	๕,๐๐๐	เตยีง	เริม่เปิดด�าเนนิการเมือ่วนัที	่๑๔	พฤษภาคม	๒๕๖๔	ระยะแรกเปิดให้บรกิาร	จ�านวน	๑,๐๙๒	เตยีง 

และมีการขยายโรงพยาบาลบุษราคัม	เฟส	๒	รับผู้ป่วยเพิ่มอีก	จ�านวน	๑,๐๗๖	เตียง	พร้อมติดตั้งเต็นท์ความดันลบ 

ส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	จ�านวน	๑๐๑	เตียง	เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๖๔	รวมทั้งได้ขยายเตียง 

เพิ่มอีก	๑,๕๐๐	เตียง	ท�าให้โรงพยาบาลบุษราคัมสามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า	๓,๗๐๐	เตียง	

      ๑.๔.๕ ด�าเนินการด้านการจัดหายารักษาโรค 

	 	 	 (๑) ยาฟาวิพิราเวียร์	 คงเหลือ	 จ�านวน	 ๗,๓๒๓,๕๗๔	 เม็ด	 มียอดการใช้ประมาณ	 

๓๑๗,๔๒๘	เมด็ต่อวนั	มเีพยีงพอให้สามารถใช้ได้ต่อเน่ือง	๒๓	วนั	มแีผนการจดัหาเพิม่เตมิ	จ�านวน	๑๖,๑๐๐,๐๐๐	เมด็ 

ทั้งน้ี	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติทะเบียนยาให้องค์การเภสัชกรรมผลิตได้เองแล้ว 

เดือนละ	๒,๐๐๐,๐๐๐	เม็ด	โดยจะเริ่มกระจายยาตั้งแต่เดือนสิงหาคม	๒๕๖๔	

	 	 	 (๒)		 ยาเรมเดซิเวียร	์คงเหลือ	จ�านวน	๙,๖๑๑	ขวด	มียอดการใช้ประมาณ	๑๐๐	ขวดต่อวัน	

ซึ่งมีเพียงพอให้สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง	๙๖	วัน	โดยมีแผนการจัดซื้อเพิ่มเติม	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	ขวด	ทั้งนี้	จากการพบ

ผู้ป่วยโควิด-๑๙	ที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น	ส่งผลให้อัตราการใช้ยาเรมเดซิเวียร์มีปริมาณมากขึ้น

            ๑.๔.๖ ส่งเสริมการน�าสมุนไพรไทยมาใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ได้สนับสนุนการใช้ 

พืชสมนุไพรไทยโดยเฉพาะยาฟ้าทะลายโจรให้แก่ผูป่้วยท่ีไม่มอีาการหรือมอีาการน้อย	(ผูป่้วยกลุ่มสเีขียว)	โดยให้บรรจุ

อยู่ในชุด	Home	Isolation	Set	ซึ่งผู้ป่วยรับประทานในปริมาณ	Andrographolide	จ�านวน	๑๘๐	มิลลิกรัมต่อวัน	

ติดต่อกันไม่เกิน	๕	 วัน	 ทั้งนี้	 รัฐบาลได้มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในกลุ่มผู้ป่วยในเรือนจ�าในห้วงท่ีผ่านมา	ปรากฏว่า	 

ได้ผลดียิ่งช่วยให้ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อหายจากอาการป่วยทุกคน	

รายงานสถานการณ์เตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อัตราครองเตียง

	 ๑๐๐.๙

	 ๘๗.๙

	 ๑๑๖.๘

	 ๑๙๖.๓

	 ๑๐๔.๒

	 ๙๑.๐

	 ๑๐๐.๕

	 ๘๗.๘

	 ๘๑.๔

 ๑๐๑.๙

+๑.๘

หน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนแพทย์

กระทรวงกลาโหม

โรงพยาบาลต�ารวจ

เอกชน

กรมการแพทย์

ส�านักงานปลัดกระทรวง สธ.

กรมควบคุมโรค

กรมสุขภาพจิต

รวม

เตียงทั้งหมด

	 ๓,๕๙๔

	 ๒,๗๕๘

	 ๘๕๓

	 ๑๘๘

	 ๒๒,๘๔๒

	 ๒,๖๖๕

	 ๓,๖๒๙

	 ๓๑๙

	 ๑๒๙

 ๓๖,๙๗๗

 -๓๖๒

ครองเตียงทั้งหมด

	 ๓,๖๒๗

	 ๒,๔๒๔

	 ๙๙๖

	 ๓๖๙

	 ๒๓,๗๙๕

	 ๒,๔๒๕

	 ๓,๖๔๗

	 ๒๘๐

	 ๑๐๕

 ๓๗,๖๖๘

+๓๒๒

เตียงว่าง

	 -๓๓

	 ๓๓๔

	 -๑๔๓

	 -๑๘๑

	 -๙๕๓

	 ๒๔๐

	 -๑๘

	 ๓๙

	 ๒๔

 - ๖๙๑

-๖๘๔
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  ๑.๔.๗ สถานการณ์ด้านเวชภัณฑ์	 รายการเวชภัณฑ์ท่ีมีอัตราส�ารองคงคลังมากท่ีสุด	 ได้แก่ 
หน้ากากอนามยัทางการแพทย์	(Surgical	Mask)	มอีตัราส�ารองคงคลงั	จ�านวน	๑๒	เดอืน	ส�าหรบัรายการเวชภณัฑ์อืน่ 
มีอัตราส�ารองคงคลัง	จ�านวน	๑-๓	เดือน	ซึ่งมีจ�านวนที่เพียงพอและมีการจัดหาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
  ๑.๔.๘ แนวทางการใช้ชุดตรวจ ATK
																				 (๑)	 รัฐบาลได้อนุมติัให้องค์การเภสชักรรมออกประกาศให้สถานพยาบาลและประชาชนท่ัวไป 
สามารถใช้ชุดตรวจ	ATK	ส�าหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙	ซึ่งใช้เวลาในการตรวจประมาณ	๑๐-๓๐	นาที	เร็วกว่าวิธ ี
การตรวจแบบ	 RT-PCR	 (Real	 Time	 Polymerase	 Chain	 Reaction)	 ที่ใช้เวลาประมาณ	 ๒๔-๔๘	 ชั่วโมง	 
แต่การตรวจแบบ	ATK	เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น	รวมทั้งต้องพิจารณาผลตรวจ	(ผลเป็นบวก/ผลเป็นลบ)	
ที่อาจมีความคลาดเคลื่อน	 ผลลัพธ์จะยืนยันได้ต่อเมื่อเข้ารับการตรวจยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการตรวจ
แบบ	RT-PCR	เท่านั้น	ทั้งนี้	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจ	ATK 
เพ่ือน�าไปตรวจได้เอง	 จ�านวน	 ๑๑	 ยี่ห้อ	 เพ่ือให้สถานพยาบาลและประชาชนทราบผลตรวจเร็วข้ึน	 และคัดกรอง 
เข้าระบบการรักษาพยาบาลได้เร็วขึ้น	 นอกจากนี้	 รัฐบาลได้มอบให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 
จัดหาชุดตรวจ	ATK	จ�านวน	๘.๕	ล้านชุด	ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
	 	 	 (๒)	 แนวทางปฏิบัติกรณีทราบผลการตรวจ	ATK	ณ	โรงพยาบาลของรัฐ	โรงพยาบาลเอกชน 
และหน่วยบริการคลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยหากมีผลเป็นบวก	 
สถานพยาบาลนั้น	ๆ	จะต้องท�าการตรวจด้วย	RT-PCR	ซ�้าอีกครั้ง	รวมทั้งจะประเมินอาการและแบ่งประเภทผู้ป่วย 
เพื่อเข้ารับการรักษา	 กรณีท�าการตรวจ	 	 ATK	 ด้วยตนเองแล้วพบว่า	 มีผลเป็นบวก	 (ติดโควิด-๑๙)	 ให้โทรสายด่วน	
๑๓๓๐	กด	๑๔	เพื่อน�าเข้าระบบการรักษาต่อไป

       ๑.๕ สถานการณ์ด้านวัคซีนโควิด-๑๙  
  ๑.๕.๑ ก�าหนดยุทธศาสตร์วัคซีนส�าคัญ ๒ ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 การน�าวัคซีนต้นแบบท่ีมีศักยภาพสูง 
จากต่างประเทศมาทดสอบในประเทศไทยและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิต	 รวมทั้งก�าหนด 
ให้มีการน�าเข้าวัคซีนที่มีการพัฒนารุ่นที่	๒	(Generation	2)	ด้วย	และ	๒)	การพัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทย 
ตั้งแต่ต้นน�้าในการบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงวัคซีนให้ทันท่วงที	
  ๑.๕.๒ ก�าหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ของประเทศไทย ก�าหนดให้ประชากรที่อาศัย 
อยู ่ในประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ	๗๐	ได้รับการฉดีวคัซีนโควิด-๑๙	เพือ่สร้างภมูคิุม้กันหมู่ให้สงูเพยีงพอต่อการป้องกัน 
การแพร่กระจายเชื้อภายในปี	๒๕๖๔
  ๑.๕.๓ ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีนโควิด-๑๙	 ในระยะแรกที่วัคซีนมีปริมาณจ�ากัดจึงได้มี 
การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายการรบัวคัซีนให้แก่บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุด่านหน้า	บคุคลทีม่โีรคประจ�าตวั	 
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่	 ๖o	 ปีขึ้นไป	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคท่ีมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยก่อนเป็นล�าดับแรก	 
ส�าหรบัในระยะทีส่องเมือ่วคัซนีมปีรมิาณมากขึน้และเพยีงพอจงึได้ขยายไปยงักลุม่เป้าหมายอืน่	ๆ 	ตามปรมิาณวคัซนี
ที่ได้รับมอบ
  ๑.๕.๔ จัดหาวัคซีนโควิด-๑๙	ในระหว่างวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ประเทศไทย 
มีวัคซีนโควิด-๑๙	ให้บรกิารรวม	๓	ชนดิ	ได้แก่	วคัซนีซโินแวคและแอสตร้าเซนเนก้า	ซึง่จดัหาโดยกระทรวงสาธารณสุข	
และวัคซีนซิโนฟาร์ม	ซึ่งจัดหาโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 โดยได้มีการจัดส่งวัคซีนไปยังหน่วยบริการทั่วประเทศแล้ว 
กว่า	 ๑๗	 ล้านโดส	 รวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ 
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี	 โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีที่ได้สานไว้กับประเทศต่าง	 ๆ	 
เช่น	สาธารณรฐัประชาชนจีน	สหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	และประเทศญีปุ่น่	นอกจากนี	้ยงัด�าเนนิการจดัหาวคัซนี 
ผ่านความร่วมมือในกรอบพหุภาค	ีเช่น	กลไกกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-๑๙	
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    ๑.๕.๕ ข้อมูลการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔	สรุปได้	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ภาพรวมการฉีดวัคซีน

ซิโนแวค (โดส) แอสตร้าเซนเนก้า (โดส) ซิโนฟาร์ม (โดส) รวม (โดส)

จัดซื้อ ๘,๔๗๖,๙๖๐ ๗,๑๔๐,๕๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๖๑๗,๔๖๐

รับบริจาค ๙๙๘,๔๐๐ ๑,๐๕๓,๐๐๐ - ๒,๐๕๑,๔๐๐

รวม ๙,๔๗๕,๓๖๐ ๘,๑๙๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๖๖๘,๘๖๐

ฉีดเข็ม ๑ ๔,๗๒๒,๐๒๓ ๖,๘๕๘,๓๑๔ ๖๔๖,๕๐๘ ๑๒,๒๒๖,๘๔๕

ฉีดเข็ม ๒ ๓,๓๘๕,๑๐๓ ๒๒๔,๔๗๕ ๓๓,๔๒๑ ๓,๖๔๒,๙๙๙

รวม ๘,๑๒๙,๒๑๕ ๗,๒๒๘,๑๐๗ ๗๔๑,๗๔๘ ๑๕,๘๖๙,๘๔๔

หมายเหต ุ: ความสามารถในการฉีดวัคซนีทัว่ประเทศโดยเฉลีย่วนัละ	๓๐๐,๐๐๐	โดส	สามารถขยายได้ถงึวนัละ	๗๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	โดส

	 	 	 (๒)	 การฉีดวัคซีนจ�าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
จ�านวนเป้าหมาย 

(คน)

จ�านวนผู้ที่ได้รับวัคซีน

เข็มที่ ๑ (คน) ร้อยละ เข็มที่ ๒ (คน) ร้อยละ

บุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข

๗๑๒,๐๐๐ ๘๐๗,๙๔๗ ๑๑๓.๕ ๗๐๐,๔๗๖ ๙๘.๔

เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๘๓๘,๙๑๑ ๔๔.๒ ๕๐๐,๑๕๒ ๒๖.๓

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๔๒,๗๕๔ ๔๔.๓ ๒๐๕,๖๘๔ ๒๐.๖

ผู้มีอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๔,๓๖๒ ๒๐.๐ ๑๖๐,๗๗๕ ๑.๓

ผู้มีโรคเรื้อรัง	๗	กลุ่มโรค ๕,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๐๑,๖๙๙ ๒๔.๓ ๒๓๘,๐๓๘ ๔.๔

ประชาชนทั่วไป ๒๘,๕๓๘,๐๐๐ ๖,๓๓๑,๑๔๕ ๒๒.๒ ๑,๘๓๗,๘๗๔ ๖.๔

รวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๒๒๖,๘๔๕ ๒๔.๕ ๓,๖๔๒,๙๙๙ ๗.๓

  ๑.๕.๖  ก�าหนดแผนการจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ โดยปรับกรอบการก�าหนดเป้าหมายการจัดหาวัคซีน 

จาก	๑๐๐	 ล้านโดส	 ภายในปี	 ๒๕๖๔	 เป็นจ�านวน	 ๑๕๐	 ล้านโดส	 ภายในปี	 ๒๕๖๔	 เพื่อให้ครอบคลุมประชาชน 

และกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	 รวมท้ังรองรับการใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคหรือกรณีอื่นใดท่ีต้องมีการใช ้

วัคซีนเพิ่มเติม

  ๑.๕.๗  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ในประเทศไทยร่วมกับ	 

๑๑	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

บรษิทั	ไบโอเนท-เอเชยี	จ�ากดั	ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	กรมการแพทย์	กรมควบคุมโรค	กรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	องค์การเภสชักรรม	และสถาบันวคัซีนแห่งชาต	ิเพือ่เป็นทีมไทยแลนด์ 

พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙	และโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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  ๑.๕.๘ พัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา 

ได้ระดมก�าลังจากทกุภาคส่วนขบัเคลือ่นให้มกีารวจิยั	พฒันา	และผลติวคัซนีใช้งานได้อย่างรวดเรว็และเพยีงพอโดยใช้	

๓	แนวทางควบคูก่นั	คอื	การสนบัสนนุการวจัิยในประเทศ	การร่วมมอืกบัเครอืข่ายนานาชาต	ิและการท�างานจตรุภาค ี

(Quadruple	 Helix)	 กับผู้ผลิต	 ภาควิชาการ	 ภาครัฐ	 และเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ตั้งแต่ช่วงแรก 

ของการระบาดส�านกังานการวจิยัแห่งชาตไิด้ให้ทนุวจิยัเรือ่งวคัซีนโควดิ-๑๙	แล้ว	จ�านวน	๔	โครงการ	ซ่ึงได้เริม่ด�าเนนิการ 

ทดสอบวัคซีนที่ผลิตโดยคนไทย	“ChulaCov19”	ในมนุษย์	ระยะที่	๑	แล้ว	คาดว่าจะสามารถน�ามาใช้ในปี	๒๕๖๕	

นอกจากนี้	ยังได้มีการประสานงานและเจรจากับหลายประเทศทั่วโลก	เช่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน	สหรัฐอเมริกา	

สหพันธรัฐรัสเซีย	สาธารณรฐัอนิเดีย	และรฐัอสิราเอล	เพือ่วจิยัและพฒันาวคัซนีเพือ่เป็นทางเลอืกทีค่นไทยจะมโีอกาส

ในการเข้าถึงวัคซีนได้ในที่สุด	

  ๑.๕.๙ ติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 

โควิด-๑๙ รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-๑๙	เพื่อสร้างความมั่นใจ 

แก่ประชาชน	 โดยเมื่อวันที่	 ๑๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๔	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศ	 

เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยเหลอืเบือ้งต้นกรณผีูร้บับรกิารได้รบัความเสยีหายจากการรบัวคัซนี

ป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	หรอืโรคโควดิ-๑๙	[Coronavirus	Disease	2019	(COVID-19)]		พ.ศ.	๒๕๖๔	 

(เฉพาะวคัซนีทีร่ฐัจดัให้	ไม่รวมถงึวคัซนีทางเลอืกทีใ่ห้บริการโดยโรงพยาบาลเอกชนและมีการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเกดิข้ึน) 

โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในระดับเขตเพื่อพิจารณา 

วนิิจฉยัค�าร้อง	และจ่ายเงินช่วยเหลอืได้ไม่เกินอตัราทีก่�าหนด	คอื	กรณเีสยีชีวติ	หรือทุพพลภาพถาวร	หรือเจบ็ป่วยเรือ้รงั 

ที่ต้องรักษาตลอดชีวิต	 จ่ายไม่เกิน	 ๔๐๐,๐๐๐	 บาท	 สูญเสียอวัยวะหรือพิการท่ีมีผลกระทบกับการด�าเนินชีวิต	 

จ่ายไม่เกิน	 ๒๔๐,๐๐๐	 บาท	 และบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง	 จ่ายไม่เกิน	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 ท้ังน้ี	 ผู้ท่ีมีสิทธิ 

ยื่นค�าร้อง	ได้แก่	ผู้รับวัคซีน	ทายาท	ผู้อุปการะ	หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการ	โดยสามารถยื่นได้ที่โรงพยาบาลนั้น	ๆ	 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่	 โดยมีระยะเวลายื่นค�าร้อง 

ได้ภายใน	๒	ปี	นับแต่วนัทีท่ราบความเสยีหาย	โดยการจ่ายเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้นทีเ่ป็นความเสยีหายจากการรบัวคัซนี

โควิด-๑๙	ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สิทธิบัตรทอง	ประกันสังคม	และสวัสดิการข้าราชการ

 ๑.๖ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบปัญญาประดิษฐ์มาสนับสนุนการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์	 ตลอดจนสนับสนุน 

การใช้ชีวิตในสมดุลวิถีใหม่	 รวมถึงงานวิจัยด้านสังคมและการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙	 และเมื่อสถานการณ์เริ่มควบคุมการแพร่ระบาดได้จึงมีการสนับสนุนการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบ 

ทางสังคมและเศรษฐกจิจากการระบาดของโควดิ-๑๙	รวมทัง้ยงัสนบัสนนุการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สร้างความมัน่คง

ด้านสาธารณสุขของประเทศที่ยังมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการ	 เช่น	การพัฒนาห้องความดันลบ	 โรงพยาบาลสนาม	

และหุ่นยนต์ทางการแพทย์	

	 	 ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ในด้านการติดตาม	 เฝ้าระวัง	 

พฒันานวตักรรมด้านการแพทย์และสาธารณสขุ	และการแก้ไขปัญหาด้านสงัคมและเศรษฐกจิในช่วงเกดิสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 และในระยะหลังวิกฤตโควิด-๑๙	 ซ่ึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙	ในด้านการติดตาม	เฝ้าระวัง	และพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข	และข้อเสนอแนะ 

ในเชิงมาตรการและแผนการรับมือส�าหรับโรคอุบัติใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ของประเทศไทยในอนาคต	 ท้ังนี	้ 

ผลการด�าเนินการส�าคญัทีไ่ด้สนบัสนนุทนุวจิยัและได้ขบัเคลือ่นการน�าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปสูก่ารใช้ประโยชน์

ในการแก้ไขปัญหาประเด็นโควิด-๑๙	เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้	ดังนี้



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

365

  ๑.๖.๑ ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs 

Powered Air Purifying Respirator System: PAPRs COVID-19)	 ที่ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริม 

การรับช่วงการผลิตไทย	 (THAI	 SUBCON)	 ภายใต้การสนับสนุนทุนจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 มีลักษณะ 

เป็นชดุพดัลมและหน้ากากครอบศีรษะ	ส�าหรบักรองอนภุาคและเชือ้โควดิ-๑๙	ขนาด	๐.๓	ไมครอน	ด้วยไส้กรองอากาศ 

คุณภาพสูง	 หรือเฮปป้า	 (HEPA	 FILTER)	 โดยดูดลมผ่านไส้กรองด้วยพัดลมขนาดเล็ก	 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี	่ 

ใช้งานร่วมกบัหน้ากากครอบศรีษะ	โดยในระยะแรกได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(UHosNet)	 เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข	 ปัจจุบันยังมี 

ความต้องการใช้เพิ่มอีกเป็นจ�านวนมาก	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติจึงสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อผลิตชุดเพิ่มอีก	 

จ�านวน	๓,๐๐๐	ชุด	เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรม	 และกรุงเทพมหานคร	 โดยคาดว่าจะผลิตและส่งมอบครบภายในเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๔	 

ซ่ึงหากประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ในปัจจุบันคาดว่าจ�านวนชุดท่ีผลิตเพื่อแจกจ่าย 

ให้แก่โรงพยาบาลจะมีเพียงพอต่อการใช้งาน	

  ๑.๖.๒ นวตักรรมชดุท่ีนอนยางพารา	ผลงานต่อยอดจากโครงการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

หมอนยางพาราระดับชุมชนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน	จังหวัดพัทลุง	คุณภาพร้อยละ	๑๐๐	 

มคีณุสมบัตทิีส่ามารถระบายอากาศได้ด	ีมคีวามนุม่และยดืหยุน่สงู	รองรบัสรรีะเวลานอน	ไม่สะสมฝุน่ละออง	เช้ือแบคทเีรยี	

และเชื้อโรค	 สะดวกต่อการท�าความสะอาด	 เหมาะแก่การน�ามาดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙	นอกจากนี้	 ยังมีอายุการใช้งาน 

ที่ยาวนานถึง	 ๑๐	 ปี	 โดยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติได้มอบนวัตกรรมดังกล่าวให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย 

และนวัตกรรมในการรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙	โดยได้มอบไปแล้วกว่า	๑,๐๐๐	ชุด

  ๑.๖.๓ พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ประเมินการใส่หน้ากากอนามัย (AiMask) ซ่ึงสามารถ

ประมวลผลภาพเคลือ่นไหวในรปูแบบคลปิวดีทิศัน์ทีไ่ด้จากกล้องวงจรปิด	เพือ่ท�าการประเมนิการใส่หน้ากากอนามยั 

ของประชาชนที่สัญจรในที่ต่าง	 ๆ	 โดยระบบสามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องและนับจ�านวนและค�านวณอัตรา

การสวมหน้ากากอนามัยได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปนับด้วยตนเองในพื้นที่หรือผ่านกล้องวงจรปิด	 มีต้นทุนต�่า 

และท�างานได้ตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วย 

ในการดูแลสขุภาพประชาชน	เช่น	การส่งเสรมิการสวมใส่หน้ากากอนามยั	การเว้นระยะห่าง	การล้างมอื	การหลกีเลีย่ง 

การสัมผัสกัน	และการวัดอุณหภูมิเพื่อรับรู้สุขภาพของประชาชน	โดยเน้นการพัฒนาระบบตรวจจับหน้ากากอนามัย	

การพัฒนาระบบวัดการเว้นระยะห่าง	 และระบบหลังบ้านท่ีใช้ในการบริหารการเฝ้าระวัง	 รวมท้ังจัดท�าชุดข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัยและระยะห่างระหว่างผู ้ ท่ีสัญจรในท่ีสาธารณะ	 เพื่อน�าไปใช ้

ในการป้องกันและการสนับสนุนการใส่หน้ากากอนามัยแบบเรียลไทม์

  ๑.๖.๔ ต้นแบบห้องความดันลบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อใช้เป็นห้องผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต 

(Intensive Care Unit: ICU) ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่จ�าเป็น	 

เช่น	 ระบบควบคุมความดัน	 ระบบกรองอากาศใช้เวลาติดตั้งที่หน้างานไม่เกิน	 ๑	 ชั่วโมง	 ท�าให้สามารถเคล่ือนย้าย

ไปในสถานที่ต่าง	 ๆ	 ได้	 และสามารถติดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามได้	 โดยได้น�าห้องดังกล่าวไปติดต้ังท่ีโรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโควิด-๑๙



ภาคผนวก ก
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  ๑.๖.๕ นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองนาโนน�้ายาฆ่าเชื้อ	 ซึ่งจะพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

ทีม่ศีกัยภาพในการก�าจัดเชือ้ไวรสั	เชือ้แบคทเีรยี	เชือ้รา	และสปอร์ของเชือ้ราได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยไม่ทิง้สารเคมี 

ตกค้างที่เป็นอันตราย	 สามารถก�าจัดได้ทั้งเชื้อในอากาศและเช้ือท่ีอยู่บนพื้นผิววัสดุ	 และนักวิจัยได้พัฒนานวัตกรรม

เครื่องพ่นละอองนาโนน�้ายาฆ่าเชื้อ	 ๒	 รุ่น	 คือ	 เครื่อง	 VQ20	 ท่ีพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 

ร้อยละ	๓-๗	เพื่อฆ่าเชื้อ	และเครื่อง	VQ20+HP35	ที่พ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดเล็กกว่า	๕	ไมโครเมตร	 

และล่องลอยในอากาศได้นาน	ทัง้นี	้นวตักรรมเครือ่งพ่นละอองนาโนน�า้ยาฆ่าเชือ้เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์โควดิ-๑๙	

เป็นผลงานวจิยัโดย	ศาสตราจารย์	ดร.	สนอง	เอกสทิธ์ิ	และคณะ	ซ่ึงได้รบัรางวลัการวจิยัแห่งชาต	ิ:	รางวลัสิง่ประดษิฐ์คดิค้น 

ประจ�าปี	๒๕๖๔	และได้รับคัดเลือกเป็น	๑	ใน	๑๑	ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัว 

อนัเนือ่งมาจากภาวะวิกฤตโควดิ-๑๙	จากกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	โดยได้มกีารส่งมอบ 

นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองนาโนน�้ายาฆ่าเชื้อเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙	 ให้กับกองอ�านวยการรักษา 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีการระบาดของโควิด-๑๙

  ๑.๖.๖ เปิดใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์ม “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ประเทศไทย ๒๐๒๐”	โดยส�านักงาน

การวิจัยแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ผสานความร่วมมือ 

กับบริษัท	 ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น	 จ�ากัด	 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	พัฒนาและเปิดใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์ม	“ระบบจัดการเวชภัณฑ์

ประเทศไทย ๒๐๒๐”	เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเวชภณัฑ์และการบรหิารสนิค้าคงคลงัท่ีขาดสมดุล	ท�าให้สามารถ 

บริหารการจัดซ้ือ-รับ-กระจายเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ขนส่งอย่างครบวงจร	 ครอบคลุมท้ังการบริจาคอัจฉริยะ	 

(Smart	Donation)	และระบบจัดซื้อกลาง	พร้อมส่งมอบระบบจัดการเวชภัณฑ์ดังกล่าวให้กับกระทรวงสาธารณสุข	

ซ่ึงนวัตกรรมดังกล่าวได้น�ามาใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ	

จ�านวน	๒,๖๔๑	แห่ง	ผลทีไ่ด้รบัจากระบบจดัการเวชภณัฑ์ประเทศไทย	๒๐๒๐ นี	้ท�าให้ประเทศไทยมฐีานข้อมลูกลาง 

ด้านสาธารณสุขส�าหรับสินค้าเวชภัณฑ์	 สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และตอบโต้สถานการณ์โรคระบาดได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพทั้งด้านการใช้	 จ�านวนคงคลังของเวชภัณฑ์	 และสามารถประมาณการความต้องการใช้ในอนาคตได	้ 

รวมทัง้หน่วยงานจะสามารถประหยดัต้นทนุด้านสาธารณสขุและสร้างความโปร่งใสในการบรหิารจดัการการกระจาย

เวชภัณฑ์ด้วยระบบ	Matching	 บนสถานการณ์และข้อมูลที่แท้จริง	 ส�าหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศจะได้รับสินค้า 

ตรงตามต้องการจริงในเวลาท่ีรวดเรว็	ลดภาระต้นทนุ	ในการมคีงคลงัเวชภัณฑ์ท่ีขาดหรอืเกนิความต้องการ	ด้านผูจ้ดัหา

ผลิตภัณฑ์สามารถวางแผนบริหารจัดการการผลิตเวชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม	 ไม่ต้องขนส่งสินค้าเข้ามาท่ีส่วนกลาง 

สามารถกระจายสินค้าไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการโดยตรงได้ทันที	 ส่วนผู ้บริจาคสามารถบริจาคเวชภัณฑ  ์

ที่ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาลและจ�านวนที่ใช้จริง

  ๑.๖.๗ พัฒนาแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”	 พัฒนาโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	 

และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายเพื่อให้ธุรกิจต่าง	ๆ	ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้	 

โดยควบคมุไม่ให้แต่ละกจิการมผีูม้าใช้บรกิารมากเกนิไปจนเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรค	โดยค�านงึถึงความปลอดภยั

และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของประชาชน	 ซึ่งเป็นมาตรการในการสอบสวนโรคเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า	

บคุคลน้ันมกีารเดนิทางไปทีใ่ด	ช่วงเวลาใด	และมบีคุคลใดบ้างอยูใ่นสถานท่ีดงักล่าวในช่วงเวลานัน้	ๆ 		เมือ่พบว่ามผีูต้ดิเช้ือ 

จะได้ตดิต่อผู้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่นช่วงเวลาเดยีวกนัเพือ่ด�าเนนิมาตรการด้านสาธารณสขุให้เข้าสูก่ระบวนการตรวจคดักรอง	

แยกกกั	และรกัษาได้ทนัการณ์	ซึง่มผู้ีเข้าใช้งานแอปพลเิคชัน	“ไทยชนะ”	จ�านวน	๖๓,๗๕๗,๗๐๙	เครือ่ง	(นบัจากจ�านวน 

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)	และมีกิจการ/ร้านค้าลงทะเบียนใช้งาน	จ�านวน	๔๐๕,๘๕๑	แห่ง	
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 ๑.๗ การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

  ๑.๗.๑  ด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหา 

จากโรคติดเช้ือโควิด ๑๙ (ศปข.)	 เช่น	 จัดแถลงข่าวประจ�าวัน	 โดยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 

และการแถลงข่าวประจ�าวนัของศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-๑๙	ภาคภาษาองักฤษ	[Center	for	COVID-19	Situation 

Administration	 (CCSA)	 Daily	 Briefing	 on	 COVID-19	 Situation]	 โดยรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษก 

กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทน	 ถ่ายทอดการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 ผ่านช่องทาง 

สือ่ออนไลน์	สถานีวทิยโุทรทศัน์	NBT	2HD	สถานโีทรทัศน์	ช่อง	9	MCOT	HD	สถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย	

Facebooks	 live	 :	 Live	 NBT	 2HD	 และส�านักข่าวไทย	 สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมถึงจัดท�า	 Facebook	 ศูนย์ข้อมูล	 COVID-19	 ผลิตคลิปแถลงข่าวจากข้อมูล 

ศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-๑๙	เพือ่เผยแพร่ผ่านเพจดงักล่าว	และสือ่ออนไลน์ของกรมประชาสมัพนัธ์	ผลติสือ่โทรทศัน์ 

และสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่าง	 ๆ	 ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอม	 (Fake	 news)	 ให้ทันสถานการณ	์

ตอบโต้ข่าวปลอมหรือการสร้างกระแสที่เป็นเท็จ	 รวมทั้งประสานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการผลิตสื่อต่าง	ๆ	เช่น	การ์ตูนขายหัวเราะ	YouTuber	และ	Blogger	ที่มีผู้ติดตามสูงเข้ามามีบทบาทในการผลิต

คลิปวีดิโอเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและให้ความรู้แก่ประชาชนในทุกระดับ

	 	 	 ทั้งน้ี	 ข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือโควิด-๑๙  

เสนอในมิติต่าง	ๆ	จะน�าไปใช้ก�าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและป้องกันปัญหาด้านต่าง	ๆ	ท�าให้ประเทศ

สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ดี	 เช่น	 การปิดสถานที่ต่าง	 ๆ	 มาตรการเคลื่อนย้ายคนทั้งภายในประเทศ

และการน�าคนไทยกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง	และการก�าหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านการเงิน	

  ๑.๗.๒ ด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

(ศปก.วช.) ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 รายงานสถานการณ์โควิด-๑๙	 เป็นประจ�าทุกวันให้กับสื่อสารมวลชน	 และช่องทาง 

การสื่อสารอื่น	 ๆ	 ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ	 สร้างการเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนมากกว่า	 ๓๐	 ล้านคน	

ซึ่งเกิดจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารจากหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 

เช่น	กรมควบคมุโรค	องค์การอนามยัโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	โดยข้อมลูดงักล่าวได้รบัความสนใจ 

และน�าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งให้ข้อมูลโดยตรงคือ	Facebook	ของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	ซึ่งมีผู้เข้าถึงข้อมูล 

เฉลี่ย	 ๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐	 คนต่อผลงาน	 มีการอ้างอิงและน�าไปใช้ประโยชน์โดยตรงและการกล่าวซ�้า	 เผยแพร่

ประกอบการน�าเสนอข่าวสถานการณ์ของส�านกัข่าวออนไลน์และสือ่หลักของประเทศ	โดยมค่ีาเฉลีย่สถติกิารเยีย่มชม 

เว็บไซต์	(Truehits)	ประมาณ	๓,๔๐๐	คนต่อส�านักข่าว	รวมถึงผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการที่ส�าคัญ	(Social	Influencers) 

เช่น	 โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 

ในสาขาวิชาการต่าง	 ๆ	 มากกว่า	 ๒๐	 เพจ	 ได้ใช้ข้อมูลรายงานสถานการณ์ผู ้ติดเชื้อรายวันและแบบจ�าลอง 

ทางคณิตศาสตร์	 ประกอบการวิเคราะห์และน�าเสนอความเห็นของกลุ่มคนที่มีอิทธิิพลต่อความคิิดและการตัดสินใจ 

ของกลุม่เป้าหมายต่าง	ๆ 	(Influencers)	ซึง่มผีูต้ดิตามเฉลีย่มากกว่า	๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐	คน	ส่งผลให้มผีูเ้ข้าถงึข้อมลู 

มากกว่า	๔,๐๐๐,๐๐๐	คนต่อรายการ		
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																			 (๒)	 น�าเสนอสรุปสถานการณ์ในรูปแบบกราฟจากแบบจ�าลองเพื่อคาดการณ์การระบาด	

แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์การระบาด	 จ�านวนผู้ติดเช้ือ	 ระยะเวลา	 เพ่ือวางแผนจัดการและประเมินผล 

ของมาตรการที่ใช้	 และผลจากการวิจัยด้านสังคม	 การรับรู้ข้อมูล	 ผลกระทบทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการฟื้นฟ	ู 

เช่น	ข้อมูลของประเทศไทยกับประเทศอื่น	ๆ	ทั่วโลก	ในกลุ่มประเทศอาเซียน	ข้อมูลสัดส่วนจ�านวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั	ตลอดจนแผนภาพการแพร่กระจายเช้ือในจงัหวดัต่าง	ๆ	ทัว่ประเทศ	เพือ่ใช้ประกอบ

การตัดสนิใจเชงินโยบายและได้เชือ่มประสานกับศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-๑๙	ทีท่�าเนยีบรฐับาล	เพือ่ใช้ประกอบ

การแถลงข่าวในแต่ละวนั	ส่งผลให้เกดิมาตรการซึง่ออกมาชะลอการเกิดฉากทศัน์	(Scenario)	สถานการณ์รนุแรงทีส่ดุ

หากปล่อยให้การแพร่ระบาดเป็นไปตามธรรมชาติ	

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

๒๐๐

๑๐๐

อิตาลี

อิหร่าน

เกาหลีใต้

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

ฮ่องกง

จ�านวนผู้ติดเชื้อ

๐	 ๒	 ๔	 ๖	 ๘	 ๑๐	 ๑๒	 ๑๔	 ๑๖	 ๑๘	 ๒๐	 ๒๒	 ๒๔

จ�านวนวันหลังจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ	๑๐๐	ราย

จ�านวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง ๑๐๐ ราย

อัตราการตาย

SARS

COVID-19

แพร่กระจายได้มากกว่า

แตอ่ัตราการตายต�่ากว่า
๑๐๐

๕๐

๒๐

๑๐

๕

๒
๑

๐.๑

๐ ๑ ๕ ๑๐

๑๕

หวัดทั่วไป อีสุกอีใส

หัด

ความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อ

ความสามารถ
ในการแพร่กระจายเชื้อ

อัตราการตาย

แพร่กระจายได้มากแพร่กระจายได้น้อย

อีโบล่า
ฝีดาษ

รุนแรงน้อย

รุนแรงมาก

Influenza

1.3

0.1%

COVID-19

2-4

<2.3%

SARS

3.0

9.6%

ซาร์ส (SARS)

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๙

ไข้หวัดใหญ่

MERS

ไข้หวัดนก
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                        	 (๓)	 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ประชาชน	 โดยมีประชาชนมากกว่า	 ๓๐,๐๐๐,๐๐๐	 คน	 
ได้รับ	“ความรอบรู้ทางสุขภาพ	(Health	literacy)”	ในการป้องกันตนเอง	สามารถเข้าถึงข้อมูล	ความรู้	ความเข้าใจ
เพือ่วเิคราะห์	ประเมนิการปฏบิติั	และจัดการตนเอง	รวมทัง้สามารถชีแ้นะเรือ่งสขุภาพส่วนบคุคล	ครอบครวัและชมุชน	
เพือ่สขุภาพทีดี่จากส่ือเผยแพร่ในรปูแบบทีเ่ข้าใจง่าย	(Infographic)	และคลปิวดิโีอ	โดยสือ่เผยแพร่ดงักล่าวจัดท�าขึน้
จากองค์ความรู	้เช่น	“ไวรสัโคโรนาทีป่ระชาชนรบัรูก้รณศีกึษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ”	ซึง่เป็นการท�างาน
ของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	 ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเทศ 
ทั้งในประเด็นของการเข้าถึงข้อมูล	 ความเชื่อมั่นในข้อมูล	 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร	 การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
เพื่อป้องกันตนเอง	 การรับรู้ความเสี่ยง	 ความวิตกกังวล	 และประเด็นการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	 
เพ่ือประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ	 การก�าหนดมาตรการและนโยบาย 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยรวมตลอดจนเพื่อประกอบการน�าส่งข้อมูลทางวิชาการ 
ที่ถูกต้องเผยแพร่สู่สาธารณะ	
																										(๔)	 ส่งเสริมให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยตนเอง	 โดยประชาชน 
จ�านวน	๑๙๖,๑๖๒	คน	ได้ใช้แบบคัดกรองตนเองในรูปแบบออนไลน์	ส�าหรับผู้ที่สงสัยว่าจะติดโควิด-๑๙	ใน	๓	ภาษา	 
คือ	ภาษาไทย	ภาษาจีน	และภาษาอังกฤษ	ซึ่งเป็นแบบคัดกรองตนเองออนไลน์แรกในประเทศไทย	เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่	 
๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	และการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง 
ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 ทันสถานการณ์นี้ช่วยให้ประชาชนท่ีไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องเดินทาง 
ไปยงัโรงพยาบาล	ลดความเสีย่งในการตดิเช้ือของตนเอง	สามารถลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจคดักรอง 
ในเบื้องต้นได้มากกว่า	๙๘,๐๘๑	ชั่วโมง	 ลดระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนได้มากกว่า	๗๙๘,๓๗๙	ชั่วโมง	
และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้มากกว่า	๓๗	ล้านบาท	
   (๕)	 สนบัสนนุให้มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศตดิตามและส�ารวจความคดิเหน็ต่อสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 โดยผลส�ารวจได้น�าเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณามาตรการเข้มงวดและมาตรการผ่อนคลายต่าง	 ๆ	 
ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙

การส�ารวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ กรณีกลุ่มที่ควรได้ฉีดวัคซีนก่อนในล�าดับแรก

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐
บุคลากร
ทางการ
แพทย์
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ร้อยละ

ผู้สูงอายุ ผู้มีโรค
ประจ�าตัว

ที่เสี่ยงอันตราย
จากการติดเชื้อ

ประชาชน
ที่มีอาชีพ
ต้อนรับ

นักท่องเที่ยว
หรือที่ต้อง
พบปะผู้คน
จ�านวนมาก

ประชาชน
ในจังหวัด
ชายแดน

ประชาชน
ในจังหวัด
ที่มีแรงงาน
ต่างด้าว

จ�านวนมาก

ประชาชน
ในจังหวัดที่มี
ความส�าคัญ
ต่อเศรษฐกิจ

และ
การท่องเที่ยว

คนไทย
ที่จ�าเป็นต้อง
เดินทางไป
ต่างประเทศ

กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว
ที่อยู่ใน

ประเทศไทย

อื่น ๆ

 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (๗๔.๔๗%)

 ผู้มีโรคประจ�าตัว ที่เสี่ยงอันตรายจากการติดเชื้อ (๕๑.๘๕%)

 ผู้สูงอายุ (๕๐.๗๑%)

๗๔.๔๗

50.71 51.85

33.66

14.63

๒๒.๓๕
1๙.๑๐ ๒๐.๐๒

๑๓.๙๗

๔.๘๕
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๒.   การให้บริการประชาชนและการบริหารราชการในสภาวะวิกฤต

 ๒.๑ การให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต โดยการขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนางานบริการ
ประชาชนผ่านระบบ	 e-Service	 เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า 
กับสถานการณ์ปกติ	 เช่น	 ระบบจองคิวหรือนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์	 โดยกรมการปกครอง	 กรมที่ดิน	 
และกรมการขนส่งทางบก	 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ส�าหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร	
(Certificate	of	Entry:	COE)	เป็นกรณีเร่งด่วน	โดยกรมการกงสลุ	การบรกิารท�าธุรกรรมภาษีทีบ้่าน	(Tax	from	Home)	 
โดยกรมสรรพากร	 การบริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)	 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 
การให้บริการช�าระเงินสมทบทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร	โดยส�านักงานประกันสังคม	ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ทีย่งัไม่สามารถให้บรกิารอนญุาตผ่านระบบ	e-Service	ได้นัน้	ได้มีการก�าหนดมาตรการผ่อนผนัการบังคับใช้กฎหมาย	
เช่น	การขยายก�าหนดเวลาการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	โดยกรมการปกครอง	การขยายระยะเวลาการต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะ	โดยกรมการขนส่งทางบก

 ๒.๒ การจดัท�าแผนบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน 
ของรฐั มหีน่วยงานของรัฐจัดท�าแผน	BCP	แล้วเสร็จ	จ�านวน	๓,๖๑๖	หน่วยงาน	(คดิเป็นร้อยละ	๔๓.๖๖)	จากหน่วยงาน 
ทั้งหมดที่ต้องจัดท�าแผน	 จ�านวน	 ๘,๒๘๑	 หน่วยงาน	 โดยส่วนราชการ	 องค์การมหาชน	 และหน่วยงานอิสระ 
จัดท�าแผนฯ	 แล้วเสร็จร้อยละ	 ๑๐๐	 รองลงมา	 คือ	 รัฐวิสาหกิจและจังหวัดจัดท�าแผนแล้วเสร็จร้อยละ	 ๙๐.๙๑	 
และ	๘๐.๒๖	ตามล�าดับ

 ๒.๓ การปรับปรุงกฎ ระเบียบภาครัฐเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้ง เมื่อเกิดสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	รฐับาลได้มนีโยบายให้เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรหน่วยงานของรัฐปฏบัิตงิานนอกสถานท่ีตัง้ 
และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากท่ีสุด	 ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
กับการก�าหนดวิธีการปฏิบัติราชการได้มีการปรับปรุงกฎ	 ระเบียบ	 และออกแนวปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประกอบด้วย	 ๓	 เรื่องหลัก	 ได้แก่	 
การจัดประชุม	การจัดซื้อจัดจ้าง	และการรับ-ส่งหนังสือราชการ	

สอนออนไลน์
ทั้งหมด

สอนในห้องเรียน
ทั้งหมด

สอนทั้งออนไลน์
และในห้องเรียน

อื่น ๆ

๔๘.๔๐ 48.67

30.34
26.39

20.28
23.96

๐.๙๘ ๐.๙๘

การส�ารวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
“การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙”

จ�าแนกตามประเภทสถานศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา

สอนออนไลน์ทั้งหมด
๔๘.๔๔%

สอนทั้งออนไลน์
และในห้องเรียน

๒๙.๗๔%

สอนในห้องเรียนทั้งหมด
๒๐.๘๔%

อื่น ๆ ๐.๙๘%
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๓๐

๒๐

๑๐

๐

ร้อยละ รัฐบาล        เอกชน
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๓. มาตรการช่วยเหลอืเยยีวยาผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙

 รัฐบาลได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙	ทัง้ในระดับประเทศ 

และระดับพื้นที่	 โดยอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนตามแนวทาง	 “รวมไทยสร้างชาติ”	 โดยจัดตั้งศูนย์บริหาร 

สถานการณ์เศรษฐกจิจากผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙)	หรอืศนูย์บรหิาร

สถานการณ์เศรษฐกจิ	(ศบศ.)	โดยมีนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน	และแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารสถานการณ์เศรษฐกิจ

จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 โดยภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว 

ได้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคลือ่นมาตรการบรหิารเศรษฐกจิ	รวมทัง้คณะอนกุรรมการอกี	๓	ชดุ	เพือ่ด�าเนนิการ

บรหิารเศรษฐกจิให้เกดิผลในทางปฏิบตัทิัง้ในระยะสัน้	ระยะกลาง	และระยะยาว	ประกอบด้วย	๑)	คณะอนุกรรมการ

วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน	 ๒)	 คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะ

มาตรการบริหารเศรษฐกจิและส่งเสรมิการลงทนุในระยะปานกลางและระยะยาว	และ	๓)	คณะอนกุรรมการวเิคราะห์

และสนบัสนนุข้อมลูเศรษฐกจิรายสาขา	โดยในช่วงเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๓-กรกฎาคม	๒๕๖๔	คณะกรรมการบรหิาร

สถานการณ์เศรษฐกิจฯ	ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	

รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภค	การจ้างงาน	และช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้มีรายได้น้อย	ดังนี้

 ๓.๑ มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว 

  ๓.๑.๑ โครงการเราเทีย่วด้วยกนั โดยด�าเนนิการเพิม่ส่วนลดค่าท่ีพกัร้อยละ	๔๐	ไม่เกิน	๑๕	คนืต่อ	๑	สิทธิ 

และเพิม่คูปองอาหารต่อการท่องเทีย่ว	รวมถงึลด	e-Voucher	ส�าหรบัค่าอาหารและเครือ่งดืม่เหลอื	จ�านวน	๖๐๐	บาท 

และเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน	จ�านวน	๒,๐๐๐	บาท	ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	๒๕๖๔ 

  ๓.๑.๒ โครงการกระตุ้นการเดินทาง Workation Thailand ท�างานเท่ียวได้ รวมใจช่วยชาติ 

โดยให้บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลหกัรายจ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการอบรมสมัมนาภายในประเทศ	๒	เท่าของรายจ่าย 

ตามทีจ่่ายจรงิ	[ขออนมุตัขิยายพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบั	๖๙๗) 

ไปจนถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔]	ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๖๓-๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

  ๓.๑.๓ โครงการก�าลังใจ โดยอนมุตัใิห้เจ้าหน้าทีศ่นูย์บริการสาธารณสขุ	ส�านกัอนามยั	กรงุเทพมหานคร	

จ�านวน	๕๗๐	คน	และเจ้าหน้าทีห่วัหน้างานสาธารณสขุมลูฐานและระบบสขุภาพปฐมภมิู	ระดบัจงัหวดัและระดบัอ�าเภอ 

ของกระทรวงสาธารณสุข	 จ�านวน	 ๒,๖๑๕	 คน	 สามารถเข้าร่วมโครงการก�าลังใจได้	 พร้อมท้ังอนุมัติการเบิกจ่าย 

งบประมาณได้ถึงวนัที	่๒๘	มนีาคม	๒๕๖๔	นอกจากนี	้ได้เปิดให้บรษิทัน�าเท่ียวท่ียงัไม่ได้ลงทะเบียน	สามารถลงทะเบยีน 

เข้าร่วมโครงการได้โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของโครงการ	 ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๓- 

มิถุนายน	๒๕๖๔		

  ๓.๑.๔ การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) คณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติเมื่อวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๖๓	เห็นชอบในหลักการให้เปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ	โดยให้มีผลบังคับใช ้

ตั้งแต่วันท่ี	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๓-๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 ซ่ึงคนต่างด้าวท่ีมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภท 

นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ	 STV	 ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา	 ๙๐	 วัน	 และต้องด�าเนินการ 

ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ที่ก�าหนด
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  ๓.๑.๕ มาตรการส่งเสรมิการจดัแพ็คเกจท่องเทีย่วส�าหรบันกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ(Amazing Thailand 

Plus Special Package)	 โดยเน้นในรูปแบบการบริการที่ครบวงจรผ่าน	 www.thaiairways.com	 

และ	https://www.tourismthailand.org	มรีะยะเวลาด�าเนนิการตัง้แต่วนัท่ี	๑	ธนัวาคม	๒๕๖๓-๓๑	มนีาคม	๒๕๖๔	

และเดินทางได้ถึงวันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๖๔

  ๓.๑.๖ มาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ ได ้รับผลกระทบรุนแรง  

โดยให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดฝึกอบรมและสัมมนาในจังหวัดที่พึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยว

จากต่างประเทศเป็นการเร่งด่วนภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

  ๓.๑.๗ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยจังหวัดน�าร่อง 

มแีผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสขุ	(แผนการกระจายวัคซนี	แผนการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว	แผนการรองรบั 

ด้านสาธารณสุข)	 แผนพัฒนาเมือง	 (Better	 Phuket	 Initiatives)	 และแผนการตลาด	 รวมถึงแผนการเปิดรับ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติของพื้นที่น�าร่องอื่น	 ๆ	 แบบไม่กักตัว	 และให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที ่

และพ�านักในที่พักตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	 

หรือมาตรฐาน	SHA+	(Amazing	Thailand	Safety	&	Health	Administration	Plus)	และมาตรฐาน	DMHTTA 

(มาตรการ	D-M-H-T-T-A	ได้แก่	D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล	 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู ้อื่น 

M : Mask wearing	สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	H : Hand washing	ล้างมือบ่อย	ๆ	จัดให้มี 

จดุบริการเจลล้างมอือย่างทัว่ถงึเพียงพอ	T : Temperature	ตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายก่อนเข้าใช้บรกิารเพือ่คดักรอง 

ผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย	T : Testing	ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙	และ	A : Application	ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ”	 และ	 “หมอชนะ”	 ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง)	 โดยให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙	 ตามระยะเวลา 

ที่แต่ละจังหวัดก�าหนด	ประกอบด้วย	มาตรการ	Phuket	Sandbox	และมาตรการ	Samui	Plus	Model

 ๓.๒ มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่กลุม่ผู ้มีรายได้น้อย 

และประชาชนทั่วไป

  ๓.๒.๑  โครงการเพิม่ก�าลงัซือ้ให้แก่ผูม้บีตัรสวสัดกิารแห่งรัฐ โดยเพิม่วงเงนิค่าซือ้สนิค้าอปุโภคบรโิภค	

จ�านวน	๕๐๐	บาทต่อคนต่อเดือน	โดยมีระยะเวลาการด�าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-๓๑	มีนาคม	๒๕๖๔ 

  ๓.๒.๒ โครงการคนละครึ่ง โดยภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ด้วยวิธีการร่วมจ่าย	 (Co-pay)	 ร้อยละ	๕๐	 

ไม่เกิน	 ๑๕๐	 บาทต่อคนต่อวัน	 และให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก	 ๕	 ล้านคน	 โดยจะได้รับวงเงินคนละ	 

๓,๕๐๐	บาท	

  ๓.๒.๓ โครงการช้อปดีมีคืน โดยให้ผู ้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซ้ือสินค้าจ�านวนท่ีจ่ายจริง	 

ไม่เกิน	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 และสามารถซื้อสินค้าบริการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (VAT)	 ท้ังนี้	 ผู้ใช้สิทธิโครงการ 

เพ่ิมก�าลังซื้อให ้แก่ผู ้ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการคนละครึ่งไม่สามารถเข ้าร่วมโครงการนี้ได ้อีก	 

โดยมีการด�าเนินการใช้จ่ายระหว่างวันที่	๒๓	ตุลาคม-๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๓	

 ๓.๓ มาตรการสนับสนนุการจ้างงาน ส�าหรบัผูจ้บการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน	จ�านวน	๒๖๐,๐๐๐	อัตรา 

โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินค่าจ้างร้อยละ	๕๐	 ของเงินเดือนตามท่ีตกลง	 สูงสุดไม่เกิน	 ๗,๕๐๐	 บาทต่อคนต่อเดือน	 

โดยระยะเวลาการจ้างงาน	๑๒	เดือน	เริ่มตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๓-๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	และขยายมาตรการ

ถึงเดือนธันวาคม	๒๕๖๔
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 ๓.๔ มาตรการช่วยเหลือแรงงาน

  ๓.๔.๑  มาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓ ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควดิ-๑๙	เนือ่งจากรฐัมคี�าสัง่ปิดสถานทีเ่ป็นการชัว่คราว	ส�าหรบัลกูจ้างในสถานประกอบกจิการซึง่เป็นผูป้ระกนัตน 

ตามมาตรา	๓๓	ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่ต�่ากว่า	๖	เดือน	ภายในระยะเวลา	๑๕	เดือน	ก่อนการว่างงาน	

จะได้ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากรัฐมีค�าสั่งปิดสถานท่ีเป็นการช่ัวคราวในอัตราร้อยละ	๕๐	 ของค่าจ้าง 

ที่ได้รับรายวันติดต่อกันไม่เกิน	 ๙๐	 วัน	 ตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ในกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทน 

ในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติตต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ	

พ.ศ.	๒๕๖๓

  ๓.๔.๒ มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจาก 

ข้อก�าหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยให้ความช่วยเหลือแก่กลุ ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู ่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ทีต้่องปฏบิติัเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อปฏบัิตติามข้อก�าหนด	๔	ฉบับ	ได้แก่	๑)	ข้อก�าหนดฯ	ฉบับท่ี	๒๔	จ�านวน	๖	จงัหวัด 

ได้แก่	กรงุเทพมหานคร	จังหวัดนครปฐม	นนทบรุ	ีปทมุธาน	ีสมทุรปราการ	และสมทุรสาคร	๒)	ข้อก�าหนดฯ	ฉบบัท่ี	๒๗ 

จ�านวน	๔	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนราธิวาส	ปัตตานี	ยะลา	และสงขลา	๓)	ข้อก�าหนดฯ	ฉบับที่	๒๘	จ�านวน	๓	จังหวัด	

ได้แก่	จังหวดัชลบรุ	ีฉะเชิงเทรา	และพระนครศรีอยธุยา	ซึง่ผูท่ี้อยูใ่น	๑๓	จงัหวดั	จะได้รับความช่วยเหลอืเป็นระยะเวลา	

๒	เดือน	และ	๔)	ข้อก�าหนดฯ	ฉบับที่	๓๐	จ�านวน	๑๖	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดกาญจนบุรี	ตาก	นครนายก	นครราชสีมา	

ประจวบคีรีขันธ์	ปราจีนบุรี	เพชรบูรณ์	ระยอง	ราชบุรี	ลพบุรี	สิงห์บุรี	สมุทรสงคราม	สระบุรี	สุพรรณบุรี	อ่างทอง	 

และเพชรบรุ	ีซึง่ผูท้ีอ่ยูใ่น	๑๖	จงัหวดั	จะได้รบัความช่วยเหลอืเป็นระยะเวลา	๑	เดอืน	ใน	๙	สาขากจิการ	ได้แก่	กจิการก่อสร้าง 

กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	กิจกรรมศิลปะ	ความบันเทิงและนันทนาการ	และกิจกรรมบริการด้านอื่น	ๆ 

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	 สาขาการขายส่งและการขายปลีก	 การซ่อมยานยนต์	 สาขากิจกรรม 

การบรหิารและบริการสนับสนุน	สาขากจิกรรมวชิาชพี	วทิยาศาสตร์และกจิกรรมทางวชิาการ	และสาขาข้อมลูข่าวสาร	 

โดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	ดังนี้

   (๑)	 ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 

    (๑.๑)	 กรณอียูใ่นกลุม่แรงงานตามมาตรา	๓๓	สญัชาตไิทย	จะได้รบัเงนิช่วยเหลอืเพิม่เตมิ 

ในอตัรา	๒,๕๐๐	บาทต่อคน	(ซึง่เป็นการให้ความช่วยเหลอืเพิม่เตมิจากการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกนัสงัคม 

ที่ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ	 ๕๐	 ของค่าจ้างรายวัน	 (สูงสุดไม่เกิน	 

๗,๕๐๐	 บาทต่อเดือน)	 ตลอดระยะเวลาที่มีค�าสั่งปิดสถานที่แต่ไม่เกิน	 ๙๐	 วัน	 โดยจะได้รับความช่วยเหลือรวม 

จากภาครัฐไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท

    (๑.๒)	 ผูป้ระกอบการหรือนายจ้างตามหลกัการให้ความช่วยเหลอืจะได้รับความช่วยเหลอื 

ตามจ�านวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน	๒๐๐	คน	ในอัตรา	๓,๐๐๐	บาทต่อคน

	 	 	 	 (๑.๓)	 กรณีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	 ๓๙	 และมาตรา	 ๔๐	 สัญชาติไทยที่ยังคง

ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน	จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา	๕,๐๐๐	บาท

	 	 	 (๒) ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐  

สัญชาติไทย	 สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	 ๔๐	 กับส�านักงานประกันสังคม	 เพื่อให้สามารถได้รับ

ความช่วยเหลือในอัตรา	๕,๐๐๐	บาทต่อคน
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   (๓) ผู้ประกอบการหรือนายจ้างตามหลักการให้ความช่วยเหลือที่มีลูกจ้างแต่ปัจจุบัน 

ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม	 สามารถขอรับการเยียวยาได้โดยนายจ้างจะต้องข้ึนทะเบียนในระบบประกันสังคม 

พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	 ๓๓	 ในระบบประกันสังคมกับส�านักงานประกันสังคม	 

เพื่อให้สามารถได้รับเงินช่วยเหลือตามจ�านวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน	๒๐๐	คน	ในอัตรา	๓,๐๐๐	บาทต่อคน	และลูกจ้าง

ที่เป็นสัญชาติไทย	จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในอัตรา	๒,๕๐๐	บาทต่อคน

 ๓.๕ มาตรการพัฒนาภาคธุรกิจ 

  ๓.๕.๑ มาตรการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term)  

ในประเทศไทย	โดยลูกหนี้การค้าจะต้องช�าระหนี้ให้แก่คู่ค้าภายในระยะเวลา	๓๐-๔๕	วัน	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

ของแต่ละประเภทธุรกิจ	 และมีการก�าหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านรวมถึงเปิดเผยข้อมูลระยะเวลา	 Credit	 Term	 

โดยก�าหนดให้บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	เปิดเผยข้อมลูระยะเวลา	Credit	Term	และให้น�ามาเป็นข้อมลู 

ในเงื่อนไขการประเมิน	 Socially	 Responsible	 Investing	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจด้านบวกให้ภาคธุรกิจ 

ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา	Credit	Term	อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด   

  ๓.๕.๒ มาตรการการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราวเป็นกรณพิีเศษ (Smart Visa) มกีารปรบัปรงุ 

ขอบเขตของกิจกรรมและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้กว้างขึ้น	 รวมถึงการพัฒนา	 Startup	 Ecosystem	 

และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ที	่S&T	Freelancer	เพ่ือให้ได้รบัอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจักรเป็นเวลา	๑	ปี	สามารถเดนิทาง

เข้า-ออกประเทศได้ไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้	และสามารถใช้ช่องทางพเิศษ	(Fast	Track)	ทีส่นามบนิ	Smart	E	(Executive)	 

โดยผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงินได้ขั้นต�่าส�าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงบางกลุ่ม	 และอนุญาตให้ผู้ถือ	 Smart	 Visa	 

ท�างานนอกเหนือจากที่ได้รับการรับรองได้ในบางกรณี	

  ๓.๕.๓ มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 

เข้าสู่ประเทศไทย	 โดยทีมปฏิบัติการเชิงรุกได้ทาบทามท้ังบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ	 ซึ่งเน้นการดึงดูด 

ชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง	 ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ	 

กลุ่มทีต้่องการท�างานจากประเทศไทย	และกลุม่ผูมี้ทักษะเช่ียวชาญพเิศษ	ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุน้เศรษฐกจิ

และเพิ่มโอกาสการจ้างงานในระยะยาว	นอกจากนี้	 ยังมีมาตรการด้านการก�าหนดวีซ่าส�าหรับผู้พ�านักระยะยาวใหม่	 

(LTR	Visa)	และมาตรการจดัตัง้ศนูย์บรกิารผูพ้�านกัระยะยาว	(LTR-Service	Center)	เพือ่เป็นหน่วยงานอ�านวยความสะดวก 

ให้กับชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะเข้ามาพ�านักในประเทศไทยในระยะยาว	 โดยจะท�าหน้าที่หลัก

ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 ๓.๖ มาตรการช่วยเหลอืกลุม่เปราะบาง	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนและฟ้ืนฟเูยยีวยากลุม่เปราะบางท่ีได้รบั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	จ�านวน	๓,๖๓๕,๕๑๓	ครอบครัว	

เป็นเงิน	 ๒๕,๑๒๗.๗๓	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 ๑)	 การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า	 เช่น	 การให้เงินสงเคราะห์ 

และการให้เงินกู้ฉุกเฉินจากกองทุนคนพิการ	 ๒)	 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล	๓)	 การฟื้นฟ ู

และเยยีวยาคณุภาพชวีติ	เช่น	การส่งเสรมิอาชพี	การจดัหาทีอ่ยูอ่าศยั	และให้เงนิช่วยเหลอืรายเดอืน	และ	๔)	การผนกึก�าลงั 

ภาคีเครือข่ายและระดมทรัพยากรร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 

เช่น	จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย
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นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน

นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

๑ พระราชก�าหนดโอนอัตราก�าลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก	
กองทัพไทย	กระทรวงกลาโหม	ไปเป็นของหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	๑๐๓	ก	
วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

๒ พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์	รัชกาลที่	๑๐	พ.ศ.	๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	๙๔	ก	
วันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๒

๓ พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ	รัชกาลที่	๑๐	พ.ศ.	๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	๙๔	ก	
วันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๒

นโยบายข้อ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ

๑ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๖๔
(การยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท	๕)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๓๕	ก	
วันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๔

๒ ร่างกฎหมายว่าด้วยการด�าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้
หรือก�าไรมาแบ่งปันกัน

๔

๓ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด	 ๑๑

๔ ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๕

๕ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๘

๖ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย	พ.ศ.	.... ๖

รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย

ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๖๔
หมายเหตุ	:	ขั้นตอนการด�าเนินการ	
	 ๑.	 อยู่ระหว่างการด�าเนินงานของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
	 ๒.		 อยู่ระหว่างการเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
	 ๓.		 อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามค�าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
	 ๔.		 อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 ๕.		 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว/อยู่ระหว่างกระทรวงยืนยัน
	 ๖.		 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
	 ๗.		 บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
	 ๘.		 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร
	 ๙.		 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา
	 ๑๐.		 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
	 ๑๑.		 อยู่ระหว่างการด�าเนินการของส�านักเลขาธิการองคมนตรี
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๗ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
พ.ศ.	....

๔

๘ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการน�าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภทที่	๕	
เฉพาะกัญชา	และก�าหนดกระบวนการเกี่ยวกับการเก็บรักษา
และท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง)

๕

๙ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๘

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๑๑

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด	พ.ศ.	....	 ๑๑

นโยบายข้อ ๓ การท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๑ ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๕

๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	
พ.ศ.	....	

๕

นโยบายข้อ ๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

๑ ร่างพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(เพื่อให้การควบคุมก�ากับดูแลในเรื่องของการน�าเข้าและส่งออก
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช	
(International	Standards	for	Phytosanitary	Measures:	ISPM)	
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ	
(International	Plant	Protection	Convention:	IPPC)

๕

๒ ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(เพื่อรองรับการอนุวัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การป้องกันมลพิษจากเรือ	ภาคผนวก	๕	ว่าด้วยกฎข้อบังคับ
ส�าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ)

๕

๓ ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากร
ระหว่างประเทศ	พ.ศ.	....		
(การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ)

๔

๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามค�าขอระหว่างประเทศ	และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)	

๑๑
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นโยบายข้อ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	๕๓)	พ.ศ.	๒๕๖๔	
[ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ	(e-Service)]

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๑	ก
วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง	พ.ศ.	.... ๔

๓ ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ�ากัดคนเดียว	พ.ศ.	.... ๕

๔ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(ให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต)

๘

๕ ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล	พ.ศ.	.... ๔

๖ ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน	จดทะเบียน	
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	บริษัทจ�ากัด	สมาคม	และมูลนิธิ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(การก�าหนดความผิดและบทก�าหนดโทษสอดคล้องกับประมวลแพ่ง
และพาณิชย์ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล	และการควบบริษัทจ�ากัดเข้ากัน)

๘

๗ ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน	จดทะเบียน	
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	บริษัทจ�ากัด	สมาคม	และมูลนิธิ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๕

๘ ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ	พ.ศ.	.... ๔

๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง	และพาณิชย์	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
[แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจ�ากัดด�าเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพ	
การทยอยให้หุ้น	(Vesting)	สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ก�าหนด	(ESOP)	
และหุ้นบุริมสิทธิ]

๕

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�าอาง
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ	โดยให้ผู้ประกอบการ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	โดยน�าหลักการของค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	
ที่	๗๗/๒๕๕๙	เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ	มาบัญญัติไว้ในร่าง	พ.ร.บ.	ฉบับนี้)

๖

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย	๖	ประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางโฆษณา	
การส่งเอกสาร	การประชุมกรรมการ	การเรียกประชุมกรรมการ	
การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์)

๖
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๑๒ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
รวม	๒	ฉบับ	กลุ่มที่	๓	บทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการ
และความรับผิดของกรรมการ

๔

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
กลุ่มที่	๒	บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง
ของบริษัท	

๕

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไข	“อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย”	เพื่อให้สอดคล้อง
กับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก)

๘

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	
พ.ศ.	....

๑๑

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๖

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๗

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๑๑

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๗

นโยบายข้อ ๖ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

๑ ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๕

๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน	(ฉบับที่	๑๑)	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๕

นโยบายข้อ ๗ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของฐานราก

-

นโยบายข้อ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

๑ พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๖๒	พ.ศ.	๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	๙๒	ก
วันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๒

๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้	พ.ศ.	.... ๗



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

379

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม

๑ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม	พ.ศ.	.... ๘

๓ ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๕

๔ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล	พ.ศ.	.... ๘

นโยบายข้อ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

๑ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสีย
หรือวัสดุอื่นลงทะเล	พ.ศ.	....

๔

นโยบายข้อ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

๑ พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๓๐	ก
วันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓

๒ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๑๕	ก
วันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๘๒	ก
วันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๖๓

๔ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	๒๐)	พ.ศ.	๒๕๖๔
(การจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๑	ก
วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

๕ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	พ.ศ.	๒๕๖๓		
(การควบรวมกิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เข้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์)	

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๗๕	ก
วันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๖๓

๖ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๔
(ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๔	ก
วันที่	๑	มีนาคม	๒๕๖๔
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๗ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๕๗	ก
วันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๓

๘ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	....

๘

๙ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	พ.ศ.	.... ๘

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ	พ.ศ.	....

๕

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดกรอบและเป้าหมายการจัดท�าบริการสาธารณะ
และการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....

๕

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	พ.ศ.	....	
และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	พ.ศ.	....

๔

๑๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๖๒	ก
วันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๖๔

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	เงินประจ�าต�าแหน่ง	
และประโยชน์ตอบแทนอื่น	ๆ	ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม	พ.ศ.	....

๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๙

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	.... ๘

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	พ.ศ.	.... ๔

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พ.ศ.	.... ๔

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร	พ.ศ.	.... ๔

๒๐ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(แก้ไขเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการให้พ้นจากต�าแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องกับมาตรา	๑๘๐	ของรัฐธรรมนูญ)

๕

๒๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(แก้ไขเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการให้พ้นจากต�าแหน่ง
ของข้าราชการรัฐสภาให้สอดคล้องกับมาตรา	๑๘๐	ของรัฐธรรมนูญ)

๕
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นโยบายข้อ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	
(ฉบับที่	๑๓)	พ.ศ.	๒๕๖๔	
(เพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ	ก.บ.ศป.	
ก�าหนดเบี้ยประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นหรือตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๑	ก
วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	
(ฉบับที่	๑๔)	พ.ศ.	๒๕๖๔	
(อ�านาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ	ก.บ.ศป.	เกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษ	และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการ
ศาลปกครอง	ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง	และพนักงานราชการ/ลูกจ้าง
ส�านักงานศาลปกครอง)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๓๕	ก
วันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๔

๓ พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย	ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย	
และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๖๔

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๔๖	ก
วันที่	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๖๔

๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๔

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๑	ก
วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	พ.ศ.	๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๕๙	ก
วันที่	๑๔	กันยายน	๒๕๖๔

๖ ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา	พ.ศ.	....	 ๕

๗ ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม	
พ.ศ.	....

๖

๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....		
(เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระท�าความผิดอาญา)

๘

๙ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๘

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๗

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๗

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท�าบุคคลให้สูญหาย	พ.ศ.	....

๗
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๑๓ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองผู้เสียหายให้ครอบคลุมทุกความผิดมูลฐาน
และก�าหนดการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย)

๗

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	
ให้สามารถไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระท�าการทุจริต
ในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่	
รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธของเจ้าหน้าที่
และบทก�าหนดโทษ)

๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ�าเป็น
หรือซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น	พ.ศ.	....

๗

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากต�าแหน่งของข้าราชการตุลาการ)

๗

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๔

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย	พ.ศ.	.... ๖

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๔

๒๐ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

๗

๒๑ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาต	การควบคุมและก�ากับดูแล	
การโฆษณาอาหาร	การด�าเนินการกับของกลาง	เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติยิ่งขึ้น)

๖

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง

๑. การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชีวิตของประชาชน

๑ พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	พ.ศ.	๒๕๖๔	
(ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและก�าหนดวิธีการในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๒๖	ก
วันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๖๔

๒ พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม	จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
เพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๖๔

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๓๔	ก
วันที่	๒๕	พฤษภาคม	๒๕๖๔



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

383

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๓ พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา	เยียวยา	
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๓๐	ก
วันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๘)	
พ.ศ.	๒๕๖๔	(ความผิดฐานท�าให้แท้งลูก)	
[การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๐๑	
ตามค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ]

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๐	ก
วันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

๑ พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
พ.ศ.	๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๓๐	ก	
วันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓

๒ พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๒๖	ก	
วันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๖๔

๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

๑ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๓	
(เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระช�าระหนี้
ให้กับเจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค�้าประกันได้)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๗๕	ก
วันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๖๓

๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

๑ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	.... ๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	.... ๔

๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

๑ พระราชก�าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๓๐	ก
วันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓

๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

๑ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	.... ๗

๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ�า

-
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๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

-

๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

๑ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	.... ๖

๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท	
อ�านาจลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และการขอส�าเนาเอกสาร	และการน�าเทคโนโลยีมาใช้
ในการประชุมกรรมการและปรับปรุงผู้เริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจ�ากัด
ให้กระท�าได้โดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป)

๘

๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(สอดคล้องกับกฎหมายคู่ชีวิต)

๖

๔ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า	พ.ศ.	.... ๕

๕ ร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง	พ.ศ.	....	
และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๕

๖ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต	พ.ศ.	.... ๖

๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

-

๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการด�าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ

๑ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๓๕	ก
วันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๔

๒ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	
(ฉบับที่	๓๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	
(หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)	

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๗๑	ก
วันที่	๘	กันยายน	๒๕๖๓
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ที่ ๑๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

	 นายกรัฐมนตรี	 พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา	 และเพื่อให้การด�าเนินการ 

ขับเคลื่อน	 เร่งรัดและผลักดันการน�านโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีไปสู ่การปฏิบัติเชื่อมโยง 

และบูรณาการด�าเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 รวมถึงติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน	 

เพื่อให้นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีบรรลุผลส�าเร็จ

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๑๑	(๖)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	

นายกรัฐมนตรีจึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี	 

เรียกโดยย่อว่า	กตน.	มีองค์ประกอบ	หน้าที่และอ�านาจ	ดังนี้

 ๑. องค์ประกอบ

	 	 ๑.๑	 รองนายกรัฐมนตรี	หรือรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี		 ประธานกรรมการ

	 	 	 ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

	 	 ๑.๒	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 รองประธานกรรมการ

	 	 ๑.๓	 โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 กรรมการ

	 	 ๑.๔	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 กรรมการ

	 	 ๑.๕	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี		 กรรมการ

	 	 ๑.๖		 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 กรรมการ

	 	 ๑.๗		 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 กรรมการ

	 	 ๑.๘		 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 กรรมการ

	 	 ๑.๙		 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		 กรรมการ

	 	 ๑.๑๐		 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๑	 เลขาธิการกองอ�านวยการรักษาความมั่นคง		 กรรมการ

	 	 	 ภายในราชอาณาจักร

	 	 ๑.๑๒	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 กรรมการ

	 	 	 (นางณัฐฏ์จารี	อนันตศิลป์)

	 	 ๑.๑๓	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร	 กรรมการ

	 	 	 (นางนิชา	หิรัญบูรณะ	ธุวธรรม)

	 	 ๑.๑๔	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	 กรรมการ
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	 	 ๑.๑๕	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๖	 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๗	 ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๘	 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๙	 ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๐	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๑	 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๒	 ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๓	 ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๔	 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๕	 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๖	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๗	 ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๘	 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๙	 ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๐	 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๑	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๒	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๓	 ผู้แทนส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 กรรมการ

	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติ	และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

	 	 ๑.๓๔	 ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๕	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร	 กรรมการและเลขานกุารร่วม

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๓๖	 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 กรรมการและเลขานกุารร่วม

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๓๗	 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 กรรมการและเลขานกุารร่วม

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๓๘	 ผู้อ�านวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์		 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

	 	 	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๑.๓๙	 เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๔๐	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๔๑	 เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย	จ�านวน	๒	คน
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 ๒. หน้าที่และอ�านาจ

	 	 ๒.๑	 ติดตาม	 ขับเคลื่อน	 และเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้น�านโยบายรัฐบาล 

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติ	 เพื่อให้การด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

บรรลุผลส�าเร็จ	และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

	 	 ๒.๒		 บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน	 และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

รัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี

	 	 ๒.๓		 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๒.๔		 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี

และเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจ�าทุกเดือน

	 	 ๒.๕		 ประสานการเชือ่มโยงฐานข้อมลูสารสนเทศกบัส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐเพือ่การตดิตาม

การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๒.๖		 รวบรวมและจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้ส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของประชาชน

	 	 ๒.๗		 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	คณะท�างาน	เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจ�าเป็น

	 	 ๒.๘		 ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อส่งเอกสารหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ	ได้

	 	 ๒.๙		 ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 ๓. กลไกการท�างาน

	 	 ให้ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและรวบรวมข้อมูลความเห็น	

รายงานผลความคืบหน้าในการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีจากผู้ประสานงาน 

ของแต่ละกระทรวง	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ 

นายกรัฐมนตรี	และคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอต่อไป

	 	 ให ้ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	 

คณะอนกุรรมการ	และคณะท�างานทีไ่ด้รบัแต่งตัง้	ส�าหรบัการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการอืน่	ๆ 

ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ	 และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยให้เบิกจ่ายจากส�านักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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ค�าสั่งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ที่ ๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลประจ�าปี

	 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่	 ๑๘/๒๕๖๔	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 

การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	ลงวันที่	๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	นั้น

	 เพื่อให้การติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมปีระสทิธภิาพ	อาศัยอ�านาจตามข้อ	๒.๗	ของค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตร	ีที	่๑๘/๒๕๖๔	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	 ลงวันที่	 ๒๕	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 

และมติคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	 ในการประชุม 

คร้ังที่	 ๑/๒๕๖๔	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน 

ของรัฐบาลประจ�าปี	โดยมีองค์ประกอบ	หน้าที่และอ�านาจ	ดังนี้

	 ๑.	 องค์ประกอบ

	 	 ๑.๑	 นายประทีป	กีรติเรขา		 ประธานอนุกรรมการ

	 	 	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

	 	 ๑.๒	 โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี		 รองประธานอนุกรรมการ

	 	 ๑.๓	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร		 อนุกรรมการ

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๔	 นางอุดมพร	เอกเอี่ยม		 อนุกรรมการ

	 	 	 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

	 	 ๑.๕	 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 อนุกรรมการ

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๖		 ผู้อ�านวยการส�านักโฆษก	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๗		 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๘		 ผู้แทนส�านักงบประมาณ		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๙		 นางสาวฝนทิพย์	วรัญญูรัตนะ		 อนุกรรมการ

	 	 	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

	 	 ๑.๑๐	 ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๑๑		 ผู้แทนส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๑๒		 ผู้แทนส�านักข่าว	กรมประชาสัมพันธ์		 อนุกรรมการ
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	 	 ๑.๑๓		 พลตรี	เทวัญ	ตันกุล		 อนุกรรมการ

	 	 	 ช่วยราชการส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๑.๑๔		 ผู้อ�านวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์		 อนุกรรมการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 และเลขานุการร่วม

	 	 ๑.๑๕		 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี		 อนุกรรมการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		 และเลขานุการร่วม

	 	 ๑.๑๖		 ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 อนุกรรมการ

	 	 	 	 และเลขานุการร่วม

	 	 ๑.๑๗	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานนโยบายและยุทธศาสตร์	๑		 อนุกรรมการ

	 	 	 กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๑.๑๘	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานนโยบายและยุทธศาสตร์	๒		 อนุกรรมการ

	 	 	 กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๑.๑๙		 นางดารารัตน์	อินทโสภา		 อนุกรรมการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๐		 นางสาวทัศน์ศุภางค์	ทัยประสิทธิพร		 อนุกรรมการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๑		 นางสาวกานต์พิชชา	ปิ่นแก้ว		 อนุกรรมการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๒		 เจ้าหน้าที่ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ		 อนุกรรมการ

	 	 	 และสังคมแห่งชาติ		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๓		 เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๔		 เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๒.	 หน้าที่และอ�านาจ

	 	 ๒.๑	 พิจารณารวบรวม	 กลั่นกรอง	 ตรวจสอบ	 เรียบเรียงปรับปรุงเอกสารรายงานผลการด�าเนินงาน 

ของรัฐบาลประจ�าปี

	 	 ๒.๒		 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อ	 ๒.๑	 ต่อคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๒.๓		 ให้คณะอนุกรรมการฯ	 มีอ�านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการ	

รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานของรัฐอื่น	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ	ได้

	 	 ๒.๔		 ด�าเนินการอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย
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	 ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ส�านักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรีอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ	 และคณะท�างานท่ีได้รับแต่งตั้ง	 

ส�าหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น	 ๆ	 ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	 ให้เบิกจ่ายตาม

ระเบียบทางราชการ	และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ	พ.ศ.	๒๕๕๗	 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยให้เบิกจ่ายจากส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

อนุชา	นาคาศัย

(นายอนุชา	นาคาศัย)

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
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ค�าสั่งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ที่ ๗/๒๕๖๔

เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลประจ�าปี

   

	 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๑๘/๒๕๖๔	 เรื่อง	 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 

การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	 ลงวันที่	 ๒๕	มกราคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	และรัฐมนตรี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 (นายอนุชา	 นาคาศัย)	 ประธานกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ 

นายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๒/๒๕๖๔	 เร่ือง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลประจ�าปี	 

ลงวันที่	๑๙	มีนาคม	๒๕๖๔	นั้น

	 เพื่อให้การติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

อาศัยอ�านาจตามข้อ	 ๒.๗	 ของค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๑๘/๒๕๖๔	 ลงวันที่	 ๒๕	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 

จึงให้ยกเลิกข้อความในข้อ	 ๑.๑	 ของค�าสั่งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการ

นายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๒/๒๕๖๔	 เร่ือง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลประจ�าปี	 

ลงวันที่	๑๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

	 “๑.๑		 นายอนุชา	บูรพชัยศรี		 ประธานอนุกรรมการ

	 	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง”

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๗	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๔

อนุชา	นาคาศัย

(นายอนุชา	นาคาศัย)

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
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ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

	 ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากต�าแหน่งจ�านวน	๖	ราย	คือ	

	 ๑.	 นายสมคดิ	จาตศุรพีทิกัษ์	รองนายกรฐัมนตร	ีได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตัง้แต่วนัที	่๑๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓	

ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ตามความในมาตรา	

๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 ๒.	 นายอุตตม	 สาวนายน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตั้งแต่วันท่ี	 

๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนตรีของนายอุตตม	สาวนายน	จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	 

ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 ๓.	 นายสุวิทย์	 เมษินทรีย์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 

ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตัง้แต่วนัที	่๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนตรขีองนายสวุทิย์	เมษนิทรย์ี	จงึสิน้สดุลง

ตั้งแต่วันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 ๔.	 นายสนธิรัตน์	 สนธิจิรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตั้งแต่วันท่ี	 

๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรฐัมนตรขีองนายสนธริตัน์	สนธจิริวงศ์	จงึสิน้สดุลงตัง้แต่วนัที	่๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	

ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 ๕.	 นายเทวัญ	 ลิปตพัลลภ	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งต้ังแต่วันที	่ 

๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนตรีของนายเทวัญ	ลิปตพัลลภ	จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	

ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 ๖.	 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล	 โสณกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	

๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนตรีของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล	โสณกุล	จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	๒๑	กรกฎาคม	

๒๕๖๓	ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

  

 

	 ด้วย	นายปรดี	ีดาวฉาย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั	ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตัง้แต่วันที	่๒	กนัยายน	๒๕๖๓ 

ความเป็นรัฐมนตรีของนายปรีดี	ดาวฉาย	จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	๒	กันยายน	๒๕๖๓	ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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