รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐๑๒ กันยายน ๒๕๖๑) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติก่อนเข้าท�ำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการรายงานต่อเนื่องจากรายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล
รอบปีที่ ๑ ถึงรอบปีที่ ๓
ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ได้น�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
มาเป็นหลักส�ำคัญ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอดี พอสม พอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และ
การมีภมู คิ มุ้ กัน มาเป็นแนวคิดในการด�ำเนินการภายใต้หลักการ “ท�ำก่อน ท�ำจริง ท�ำทันที” เพือ่ เป้าหมาย “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
โดยไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง ซึง่ ในรอบปีที่ ๔ ของการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ ของประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง ริเริม่ โครงการใหม่เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศ และวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว โดยการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ขึ้น เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
และจัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
สาระส�ำคัญของรายงานฉบับนีไ้ ด้เน้นให้เห็นถึงผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของรัฐบาลในช่วงปีที่ ๔ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ประกอบด้วย (๑) การเดินหน้าเพือ่ สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ (๒) การด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ๑๑ ข้อ
ตามที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ (๓) การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้
จัดท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน รวมทั้งเพื่อประโยชน์
ในการค้นคว้าอ้างอิง ศึกษาเปรียบเทียบหรือติดตามผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลต่อไป
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

คำ�นำ�			
ประกาศพระบรมราชโองการ
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร		
ผลการดำ�เนินการ
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ด้านความมั่นคง นโยบายข้อ ๑, ๒, ๙ และข้อ ๑๐
ด้านสังคม นโยบายข้อ ๓, ๔ และข้อ ๕
ด้านเศรษฐกิจ นโยบายข้อ ๖ และข้อ ๘
ด้านการต่างประเทศ นโยบายข้อ ๒ และข้อ ๗
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นโยบายข้อ ๑๑
นโยบายข้อ ๑
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายข้อ ๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายข้อ ๓
การลดความเหลื่อมลำ�้ ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ
นโยบายข้อ ๔
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำ�รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายข้อ ๕
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายข้อ ๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายข้อ ๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายข้อ ๘
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายข้อ ๙
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
รายงานผลการดำ�เนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
ภาคผนวก ข
คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำ�เนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
ภาคผนวก ค
คำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบ
การจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๔
ภาคผนวก ง
ประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ฉ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

				

ประกาศ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติ
ให้พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีคนหนึง่ ตามมติของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ได้ น� ำ ความกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ าว่ า สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ล งมติ เ มื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๗
เห็นชอบด้วยในการแต่งตัง้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
จึงทรงพระราชด�ำริวา่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผูท้ สี่ มควรไว้ว างพระราชหฤทัยให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดิน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว นั้น
บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผูท้ สี่ มควรด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีเพือ่ บริหารราชการแผ่นดิน
สืบไปแล้ว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายวิษณุ เครืองาม
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายสมหมาย ภาษี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
		
และความมั่นคงของมนุษย์
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ซ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
		
นายพรชัย รุจิประภา
		
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
นายสุธี มากบุญ
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
นายรัชตะ รัชตะนาวิน
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฌ
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแต่งตัง้ รัฐมนตรีเพือ่ บริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นัน้
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติม ๒ ต�ำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและ
บังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายอ�ำนวย ปะติเส
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ญ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

ประกาศ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางต�ำแหน่ง เพือ่ ความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
		 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายอ�ำนวย ปะติเส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฎ
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
๒.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายพรชัย รุจิประภา
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายรัชตะ รัชตะนาวิน
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
นายอุตตม สาวนายน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ฏ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
		
		
		
		
		

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
นางอรรชกา สีบุญเรือง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฐ
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีน่ ายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มรี ฐั มนตรีลาออกบางต�ำแหน่ง และสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางต�ำแหน่ง
เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
		 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นางอรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงอุตสาหกรรม
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
		 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
		 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 นายพิชิต อัคราทิตย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ฑ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
		
		
		
		
		
		
		

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
นางอรรชกา สีบุญเรือง
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นายอุตตม สาวนายน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฒ
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก ราบบั ง คมทู ล ว่ า ได้ มี รั ฐ มนตรี ล าออกบางต� ำ แหน่ ง และสมควรปรั บ ปรุ ง รั ฐ มนตรี
บางต�ำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
		 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายพิชิต อัคราทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ณ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ
		 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นางอภิรดี ตันตราภรณ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 นางอรรชกา สีบุญเรือง
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
		 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
		 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
		 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
		 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
		 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
		 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
		 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
		 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
			
		 นายกฤษฎา บุญราช
		 นายลักษณ์ วจนานวัช
		 นายวิวัฒน์ ศัลยก�ำธร
		 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
		 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
		 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
		 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
		 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
		 พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
		 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
		 นายอุดม คชินทร
		 นายสมชาย หาญหิรัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกต�ำแหน่งหนึ่ง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

(๒) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
๑. สถานการณ์ก่อนเข้าบริหารประเทศ
สภาพปัญหา
ในช่วงก่อนการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สถานการณ์โดยรวมของประเทศ
อยู่ในภาวะที่ถูกกดดันทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ โดยที่สถานการณ์ภายในประเทศอยู่ในภาวะที่ไม่สงบสุข
เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ ประชาชนมีความขัดแย้งแตกแยก เกิดความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความ
เชือ่ มัน่ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเทีย่ ว การท�ำงานของภาครัฐและการอนุมตั โิ ครงการลงทุนหยุดชะงัก การใช้จา่ ย
งบประมาณภาครัฐไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับมีผลกระทบซ�้ำเติมจากปัจจัยภายนอกประเทศจากภาวะ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งท�ำให้การส่งออกของไทยลดลง จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาสสุดท้ายของ
ปี ๒๕๕๖ ชะลอตัวอย่างรวดเร็ว โดยขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๕ ก่อนที่จะหดตัวร้อยละ ๐.๕ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗
ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
การเข้ามาควบคุมสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
คสช. ได้ตัดสินใจเข้ามาควบคุมสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของประเทศหรือแผนที่น�ำทาง (Road Map) ไว้ ๓ ระยะ ระยะแรก เป็นช่วงที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศโดยมุ่งระงับยับยั้ง
ความแตกแยก และแก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถด�ำเนินต่อไปได้ เพื่อมุ่งน�ำความสุข ความสงบกลับคืนสู่ประเทศ ระยะที่สอง
คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นกลไก
ส�ำหรับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย รัฐบาลท�ำหน้าทีบ่ ริหารประเทศ ก�ำหนดนโยบายเพือ่ แก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ท�ำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง แก้ไขกฎหมาย
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มุ่งเน้นการท�ำงานในส่วนที่เป็นการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศและน�ำไปสู่ระยะที่สาม คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและ
การจัดการเลือกตั้งทั่วไป

๒. สถานการณ์ภายหลังเข้าบริหารประเทศ
ช่วง ๓ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
การสานต่อภารกิจจาก คสช.
รัฐบาลได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได้สบื ทอดงานและสานต่อภารกิจจาก คสช.
ซึง่ ได้ให้ความส�ำคัญกับการวางพืน้ ฐานทีด่ ใี ห้ระบบเศรษฐกิจมีความมัน่ คงมากขึน้ ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รบั ผลประโยชน์
และมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมกันอย่างทั่วถึงมากขึ้น มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไขและฟื้นฟูอย่างจริงจังเพื่อให้การ
พัฒนามีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว
แนวนโยบายของรัฐบาล
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ จัดระเบียบ
สังคม เสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติ น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา
น�ำทางเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย มีความปรองดองสมานฉันท์
ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นอย่างทั่วถึง มีการฟื้นฟู

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๓)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนด�ำเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมและจริยธรรม และประเทศไทยมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก
เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๑ ด้าน ซึ่งได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย (๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (๓) การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ (๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (๕) การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (๖) การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคมอาเซี ย น (๘) การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย
และพัฒนา และนวัตกรรม (๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน (๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ (๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มงานเพื่อเป็น
แนวทางการบริหารงาน จ�ำนวน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในช่วง ๓ ปีแรก
รัฐบาลได้จัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในรูปแบบ
ของกรรมการด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูง สามารถด�ำเนินการได้อย่าง
บูรณาการและมีการติดตามและตรวจสอบทีเ่ หมาะสม เช่น คณะกรรมการขับเคลือ่ นและเร่งรัดการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล (กขร.) ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) จ�ำนวน ๕ คณะ
เพื่อจัดท�ำนโยบายและด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานใน ๕ กลุ่มประเด็นและวาระเพื่อการพัฒนา ซึ่งแต่ละคณะ
มีรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานแทนนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาล (คตน.) ท�ำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนและวาระพิเศษของรัฐบาล
นอกจากนี้ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้มีคณะกรรมการย่อย จ�ำนวน ๔ คณะ
ได้ แ ก่ (๑) คณะกรรมการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (๒) คณะกรรมการเตรี ย มการปฏิ รู ป ประเทศ
(๓) คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และ (๔) คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
เพื่อท�ำหน้าที่ประสานและบูรณาการภารกิจที่ส�ำคัญของรัฐบาล ได้แก่ ๑) การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ
๒) การปฏิรูปประเทศ ๓) การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ ๔) การสร้างความสามัคคีปรองดอง ต่อมาได้มีการ
ตราพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศและคณะกรรมการจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต ามล� ำ ดั บ
จึงเป็นผลให้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในช่วง ๓ ปีแรก
ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท และระดมสรรพก�ำลังต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้หลักการ “ท�ำก่อน ท�ำจริง ท�ำทันที
เพือ่ เป้าหมาย มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” โดยได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาทีส่ งั่ สมคัง่ ค้าง เช่น การแก้ไขปัญหาค้างาช้างทีผ่ ดิ กฎหมาย
จนท�ำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการถูกคว�่ำบาตรทางการค้าตามความในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด
พันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora: CITES) การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การ
การบินระหว่างประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท�ำประมงผิดกฎหมาย และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

(๔) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
รัฐบาลได้ดำ� เนินงานทีส่ ำ� คัญ เช่น การฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
รวมทัง้ เวทีการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ รัฐบาลได้ดำ� เนินนโยบายและมาตรการทีส่ ำ� คัญท�ำให้ภาคเศรษฐกิจไทยมีความเชือ่ มัน่
ดีขึ้นเป็นล�ำดับ โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ ๘๒.๒ จากระดับ ๘๑.๓ สูงสุดในรอบ ๖๒ เดือน หรือ
สูงสุดในรอบ ๕ ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อเปรียบเทียบเศรษฐกิจในภาพรวม เป็นผลมาจากด้านการส่งออกและการ
ท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนของดัชนีความเชือ่ มัน่ ของภาคธุรกิจ ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศประจ�ำปี ๒๐๑๘ (International, World Competitiveness Center) พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง โดยปรับตัวขึ้นมาอยู่อนั ดับที่ ๔๘ สูงขึน้ กว่าปี ๒๐๑๗ ทีอ่ นั ดับที่ ๔๙ (จากทั้งหมด ๖๓ อันดับ) โดยมีปจั จัยย่อย
๒ ด้านทีอ่ นั ดับดีขนึ้ ได้แก่ สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Basic Infrastructure) และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific
Infrastructure) นอกจากนี้ ธนาคารโลก (World Bank, 2017) ได้จัดท�ำดัชนีชี้วัดความยากง่ายในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจในประเทศ โดยในรายงาน Doing Business 2018 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๖ ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่อยู่ในล�ำดับที่ ๔๘
(จากทั้งหมด ๑๙๐ อันดับ) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทางด้านธุรกิจมีโอกาสขยายตัว ตลอดจนดัชนีโลจิสติกส์ปรับตัวดีขึ้น
ตามล�ำดับ โดยในปี ๒๕๖๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒ ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นอันดับที่ ๓๒ ของโลก (จากทั้งหมด ๑๖๐ อันดับ)
ในด้านความเชื่อมั่นจากเวทีเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ประเทศต่าง ๆ มีความเข้าใจถึงความจ�ำเป็นในการ
เข้ามาบริหารประเทศและความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล รวมทั้งการให้การยอมรับและมีท่าทีที่ดีขึ้น
สะท้ อ นจากการประชุ ม สหประชาชาติ ร ะดั บ ผู ้ น� ำ เพื่ อ รั บ รองวาระการพั ฒ นาภายหลั ง ปี ๒๐๑๕ และการประชุ ม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ ซึ่งประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม G77 (Group of 77)
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ดำ� เนินการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจให้สามารถกลับมาฟืน้ ตัวและมีอตั ราการขยายตัวทีส่ งู ขึน้ โดยการเร่งรัด
อัดฉีดเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และด�ำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
จากการด�ำเนินมาตรการที่ส�ำคัญของภาครัฐดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในปลายไตรมาส
ที่สองของปี ๒๕๖๑ และมีการขยายตัวดีขึ้นตามล�ำดับ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากการลดลงร้อยละ ๐.๓
ในครึ่งแรกของปี ๒๕๖๑ เป็นการขยายตัวร้อยละ ๔.๗ ในครึ่งหลังของปี ๒๕๖๑ โดยรวมในช่วงของปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะ
ขยายตัวประมาณร้อยละ ๔.๒-๔.๗ ทัง้ นี้ ในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๑ เครือ่ งยนต์หลักทางเศรษฐกิจส�ำคัญ ๆ สามารถกลับมา
ขยายตัวได้เกือบครบทุกองค์ประกอบ
ช่วงปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ ๔ แบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนแรก คือ ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของรัฐบาล
ส่วนที่สอง คือ ผลการด�ำเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน และส่วนที่สาม คือ การวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว สรุปได้ดังนี้

๓. ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของรัฐบาลในช่วงปีที่สี่
การด�ำเนินงานของรัฐบาลในช่วงปีที่สี่ได้แก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญของประเทศ โดยมีแนวทางและมาตรการที่ทั้งด�ำเนินการ
ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาและการริเริ่มใหม่ เช่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การแก้ไขปัญหา
ที่ดินท�ำกินของประชาชน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท�ำ
ประมงผิดกฎหมาย การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย และการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ดังนี้

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๕)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓.๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รัฐบาลได้ด�ำเนินการพัฒนาจิตส�ำนึกและสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต โดยการสร้างการรับรู้
เกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย (MOC Watch Dog)
เฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร โดยร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันและ
ปราบปรามในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น (๑) กระทรวงพาณิชย์ โดยจัดให้มสี �ำนักงานพาณิชย์คณ
ุ ธรรมน�ำร่องในส�ำนักงานพาณิชย์
จังหวัด ๑๘ จังหวัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ข้าราชการมีคุณธรรมอันพึงประสงค์ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา รวมทัง้ มีการร่วมมือกับเครือข่ายภาคเอกชนในการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาล
(๒) กระทรวงศึกษาธิการ กรณีกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ๗๗ ล้านบาท ได้ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อหาผู้กระท�ำความผิด
โดยได้แจ้งผลและได้สง่ เรือ่ งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนี้ ในโครงการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐ ได้ด�ำเนินการภายใต้
โครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) เป็นโครงการ
ที่ริเริ่มโดย Department for International Development ของสหราชอาณาจักรภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลก
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการก่อสร้างภาครัฐทีเ่ ข้าร่วมโครงการ CoST จ�ำนวน ๑๔๗ โครงการ จากทัง้ หน่วยงาน
ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และท้องถิ่น มีมูลค่าการก่อสร้างรวม ๑๑๓,๖๖๕ ล้านบาท โดยมีโครงการเปิดเผยข้อมูลในระบบ
CoST แล้ว รวม ๑๒๐ โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างอีก ๒๗ โครงการ การเปิดเผยข้อมูลโดยส่วนใหญ่
อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ เฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ ๘๒.๘๑ ทัง้ นี้ การจัดอันดับล่าสุดของ The Corruption Perceptions Index (CPI)
องค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ได้ประกาศผลคะแนนค่าดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
(Corruption Perception Index: CPI) ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึง่ ในการส�ำรวจได้อาศัยการประเมิน
จาก ๑๓ แหล่งดัชนี ซึ่งประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๗ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๙๖ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด
๑๘๐ ประเทศ โดยเป็นระดับคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๙ ทีม่ คี ะแนน ๓๕ คะแนน อยูใ่ นอันดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๗๖ ประเทศ
๓.๒ การแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกิน
รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต ๒ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการควบคุม
ค่าเช่านาและเจรจาขอลดค่าเช่านาลงไร่ละไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ บาท และ (๒) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ
โดยมีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) จ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา ตาก ราชบุรี ปราจีนบุรี พิษณุโลก และมุกดาหาร นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
จากปัญหาการถือครองที่ดินของไทยที่มีความเหลื่อมล�้ำเป็นอย่างมาก เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยมี
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับผิดชอบด�ำเนินภารกิจการกระจายการถือครองที่ดิน ในระหว่างที่
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๙ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรแล้วกว่า
๓๐๒ ราย และได้ด�ำเนินโครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชด�ำริ ที่ ใ ห้ ป ระชาชนสามารถอยู ่ ร ่ ว มกั บ ป่ า ได้ โดย (๑) การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ได้ ด� ำ เนิ น โครงการ
“สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ส่งเสริมให้ราษฎรที่อยู่อาศัย
และท�ำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการผ่อนผัน การจัดตั้งกลุ่มและการส่งเสริมอาชีพ โดยในปี ๒๕๖๑ มีประชาชน
เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จ�ำนวน ๗,๘๖๕ ราย เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒๘,๙๘๘ ไร่ และ (๒) การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ซึง่ มีพนื้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตเข้าท�ำประโยชน์ในพืน้ ทีแ่ ล้ว จ�ำนวน ๑๐๐ พืน้ ที่ ๕๒ จังหวัด ๓๙๘,๓๐๖-๓-๒๒.๖๔ ไร่
และจัดราษฎรเข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่แล้ว จ�ำนวน ๔๖,๖๗๔ ราย ๕๘,๓๖๒ แปลง ๑๖๖ พื้นที่ ๖๑ จังหวัด

(๖) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
๓.๓ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ทั้งในด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่าง
ครบวงจรและต่อเนือ่ งใน ๕ มิติ ประกอบด้วย (๑) ด�ำเนินการจริงจังกับเจ้าหนีน้ อกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเรียกเก็บดอกเบีย้
เกินอัตราตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙-ตุลาคม ๒๕๖๑ มีการ
จับกุมผู้กระท�ำผิดรวมทั้งสิ้น ๔,๑๖๒ คน (๒) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่าย
ฉุกเฉิน วงเงินให้กยู้ มื แก่ประชาชนรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ ๐.๘๕ ต่อเดือน และมีหลักประกัน
แบบผ่อนปรน สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนวงเงินรายละ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยเรียกหรือไม่เรียกหลักประกันก็ได้ อัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกิน
ร้อยละ ๓๖ ต่อปี (ลดต้นลดดอก) (๓) ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดมูลหนี้ที่เป็นธรรม และอัตราดอกเบี้ยถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียหาย
จ�ำนวน ๓๓๕,๓๗๒ ราย มูลหนี้ ๖๑,๗๔๗.๔๑ ล้านบาท (๔) ส่งมอบโฉนดที่ดิน บ้าน และทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงจากเจ้าหนี้
คืนให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สามารถส่งมอบโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน รวม ๗,๗๕๓ ฉบับ
ประชาชนผู้เสียหาย ๑๐,๑๓๘ ราย รวมมูลค่า ๑๐,๓๑๒.๐๕ ล้านบาท และ (๕) ฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ให้
ลูกหนีน้ อกระบบ เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนีท้ มี่ คี วามสามารถช�ำระหนีต้ ำ 
�่ ให้มอี าชีพเสริม เพิม่ ทักษะฝีมอื แรงงาน หาต�ำแหน่งงานว่าง
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินและหนี้สิน
๓.๔ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
รัฐบาลได้พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยด�ำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ผ่านคุณสมบัติใน ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สินค้าจ�ำเป็นเพื่อการบริโภค
เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรในร้านธงฟ้า ในวงเงิน ๓๐๐ บาทต่อเดือน (ส�ำหรับผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่า ๓๐,๐๐๐
บาทต่อปี) และ ๒๐๐ บาทต่อเดือน (ส�ำหรับผูท้ มี่ รี ายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) แก๊สหุงต้ม ในวงเงิน ๔๕ บาทต่อ ๓ เดือน
และ (๒) บรรเทาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโดยสารรถ ขสมก. ระบบ e-ticket และรถไฟฟ้า ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน
ตั๋วรถไฟ ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน บัตรรถโดยสารประจ�ำทาง (รถ บขส.) ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน นอกจากนี้
ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐเพิม่ เติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ในกลุม่ ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยติดเตียง
หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ โดยในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
มีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม จ�ำนวน ๔.๕ ล้านคน โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิ จ�ำนวน ๓.๑ ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๖๘ ของผูท้ มี่ าลงทะเบียนทัง้ หมด และผูไ้ ด้รบั สิทธิสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากทีมไทยนิยม ยัง่ ยืน ในพืน้ ทีไ่ ด้
ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๓.๕ การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
รัฐบาลได้ด�ำเนินการตามมติคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เพื่อยืนยันว่าสินค้าประมงที่ส่งออกมิได้มาจากการ
ท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ  ๗,๑๓๙ ฉบับ ตรวจสอบด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) โรงงานแปรรูปสัตว์นำ 
�้ ๑๗๙ โรง มีการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท�ำประมงของไทย โดยมีเรือประมงไทย
ที่ออกไปท�ำการประมงทั้งในและนอกน่านน�้ำได้แจ้งเข้า-ออกท่าภายใต้การควบคุมของศูนย์ (Port in-Port out: PIPO)
จ�ำนวน ๔๔๘,๖๘๙ ครัง้ โดยบูรณาการท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๗)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓.๖ การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
รัฐบาลได้กำ� ชับทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ โดยได้ตรวจสอบนายจ้าง/
สถานประกอบกิจการ จ�ำนวน ๔๔,๓๐๑ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๓๗๗,๑๙๖ คน รวมทั้งได้ให้ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงาน
และสิ้นสุดการจ้าง อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาท�ำงานตามระบบบันทึกความร่วมมือ เช่น ภาษา กฎหมาย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย ทั้งยังเป็นศูนย์ตรวจสอบและคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นศูนย์พกั รอแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามา กรณีแรงงานรอนายจ้างมารับเพือ่ เดินทางไปท�ำงาน
และเดินทางกลับประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์ตรวจสอบและขอรับสิทธิที่แรงงานพึงได้รับ กรณีแรงงานเดินทางกลับประเทศ
จ�ำนวน ๔๓๑,๒๗๖ คน
๓.๗ การบริการสาธารณสุข “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รัฐบาลได้ด�ำเนินงานตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for
Emergency Patients: UCEP) เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในการเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือไปถึงเร็วที่สุด โดยไม่ต้องส�ำรองเงินค่ารักษาพยาบาลในระยะเบื้องต้น
๗๒ ชั่วโมงแรก ไม่ว่าสิทธิใดก็ตาม ผลการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ขอใช้สิทธิทั้งหมด
๑๔๙,๔๗๗ ราย เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ๒๗,๙๔๕ ราย นอกจากนี้ รัฐบาลได้ปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(Primary Care Cluster: PCC) ในรูปแบบ “คลินิกหมอครอบครัว” ภายใต้เป้าหมาย ๖,๕๐๐ ทีม ในระยะเวลา ๑๐ ปี
ดูแลประชาชนครอบคลุม ๖๕ ล้านคน ปัจจุบันมีจ�ำนวน ๘๐๖ ทีม ครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า ๘ ล้านคน ซึ่งท�ำให้
ผู้รับบริการลดการรอคอยในการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ ได้ถึงร้อยละ ๖๐ เนื่องจากมีเฉพาะผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้อง
ไปรับบริการ ท�ำให้แพทย์สามารถเน้นการดูแลเฉพาะทาง ลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่โดยเฉลี่ยจาก ๑๗๒ นาที
เหลือ ๔๔ นาที และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย ๑,๖๕๕ บาทต่อคนต่อครั้ง ในระยะยาวประชาชน
จะสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้รว่ มกับการดูแลของคลินกิ หมอครอบครัว รวมทัง้ ได้รบั การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ซึ่งจะช่วยลดการป่วยในโรคที่สามารถป้องกันได้และลดการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
๓.๘ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลดปริมาณขยะตั้งแต่
ต้นทาง รวมทั้งก�ำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งเกิดขึ้นปีละไม่น้อยกว่า
๒๗ ล้านตัน และใช้งบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งแยกการจัดการได้เป็น
๓ กลุ่มใหญ่ คือ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำไปก�ำจัด ๑๕.๗๖ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๔ ได้รับการก�ำจัด
อย่างถูกต้อง ๙.๗๕ ล้านตัน (๒) ขยะตกค้างในชุมชน ๕.๖๗ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๕ และ (๓) ขยะที่น�ำมารีไซเคิล
๕.๖๓ ล้านตัน รวมทั้งยังมีขยะรีไซเคิลที่ได้จากการแยก ณ สถานที่ก�ำจัดขยะอีก ๑๘๐,๐๐๐ ตัน รวมเป็นขยะรีไซเคิล
ปีละ ๕.๘๑ ล้านตัน นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยหมูบ่ า้ น/ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดตัง้ “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” และครัวเรือนจัดตัง้ ถังขยะเปียก
หรืออินทรีย์จากครัวเรือน ๑๗.๙๓ ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๑

๔. ผลการด�ำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน
การด�ำเนินการตามแนวนโยบายทั้ง ๑๑ ด้านนั้น นอกจากการด�ำเนินการตามความจ�ำเป็นเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาที่
สั่งสมคั่งค้าง และการมุ่งเน้นประเด็นหลักเพื่อวางรากฐานส�ำหรับการพัฒนาในระยะยาวแล้ว มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
โดยสรุปในแต่ละนโยบาย ดังนี้

(๘) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
๔.๑ นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
รัฐบาลให้ความส�ำคัญสูงสุดต่อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน โดยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ เ ด็ ก
เยาวชน ทราบและตระหนั ก รู ้ พ ร้ อ มทั้ ง เปิ ด โอกาสให้
ทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดังนี้
๔.๑.๑ ก า ร ด�ำ เ นิ น ก า ร ส�ำ ห รั บ ง า น
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ได้แก่ (๑) จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร และ (๒) จัดนิทรรศการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๔.๑.๒ การด�ำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ”
โดยจัดกิจกรรมทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เช่น การพัฒนาแหล่งน�ำ 
้ คู คลอง และปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์
ทั่วประเทศ ในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๑๐,๗๕๖ ครั้ง และกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒๔๑ คลอง ปัจจุบันมีประชาชน
ลงทะเบียนจิตอาสา รวมทัง้ สิน้ ๔,๗๔๒,๗๘๐ คน เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙
		 ๔.๑.๓ การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีนานาชาติ เช่น การขยายหุ้นส่วนความร่วม
มือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy for
Sustainable Development Goals Partnership: SEP for SDGs Partnership) ระหว่างไทยกับนานาประเทศ
๔.๒ นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
รัฐบาลได้ด�ำเนินการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศเพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ให้มีความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสานต่อความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทั้งในภูมิภาคและ
ในระดับโลก และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงในทุกมิติ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำเร็จเป็นรูปธรรม ดังนี้
๔.๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการป้องกันปัญหายาเสพติด ได้แก่ กลุ่มเด็กปฐมวัย
กลุม่ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา กลุม่ แรงงานในสถานประกอบการ และกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป การปราบปรามยาเสพติด
มีผลการจับกุมคดียาเสพติด ยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จ�ำนวน ๒,๒๓๗ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๑,๒๒๘.๖๖ ล้านบาท
และจับกุมเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับยาเสพติด จ�ำนวน ๔๕ คน นอกจากนี้ ได้มกี ารแก้ไขปัญหาผูต้ ดิ ยาเสพติด
และการบ�ำบัดฟื้นฟู และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๔.๒.๒ การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย (๑) การขับเคลื่อน
งานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอ�ำนวยความยุติธรรม
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวม ๗,๐๐๒ ราย การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๙)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน
การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และ (๒) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่ ม มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
โดยพั ฒ นาตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนเพือ่ ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิม่ มากขึน้
๔.๒.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ โดยการจัดการ
ฝึกร่วมทางการทหารของกองทัพ ได้แก่ จัดการฝึกการบริหาร
วิ ก ฤตการณ์ ร ะดั บ ชาติ ประจ� ำ ปี ๒๕๖๑ (Crisis
Management Exercise 2018: C-MEX 18) จัดการ
ฝึกร่วมกองทัพไทย ๒๕๖๑ ฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold  2018
การทดสอบขีดความสามารถในการตรวจจับต่อเป้าหมาย
ทางทะเล และการจัดท�ำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
		 ๔.๒.๔ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ประกอบด้วย (๑) การต่างประเทศท�ำให้ไทย
มีความมั่นคง (Security) โดยไทยมีมิตรรอบด้าน นานาชาติมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในสถานการณ์ความมั่นคงของไทย
สร้างความสัมพันธ์และเพิม่ พูนความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านอย่างต่อเนือ่ ง กระชับความสัมพันธ์และเพิม่ พูนความร่วมมือ
กับนานาประเทศ โดยประเทศที่เคยมีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินความสัมพันธ์กับไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก
เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีข้อมติรื้อฟื้นการปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง
ในทุกระดับกับไทย (๒) การต่างประเทศท�ำให้ไทยมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) ไทยกับนานาประเทศเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การต่างประเทศช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดประเทศไทย ๔.๐
(๓) การต่างประเทศท�ำให้ไทยมีมาตรฐานสากล (Standard) แสวงหาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมาช่วยพัฒนา
ประเทศ และมีการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานสากลของโลก เช่น ประเด็นการค้ามนุษย์ซึ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นมาอยู่ในระดับ
Tier 2 ในปี ๒๕๖๑ และปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยองค์การการบินระหว่างประเทศได้
ปลดธงแดงลง (๔) การต่างประเทศท�ำให้ไทยมีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) ประเทศไทย/คนไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี
ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ ประเทศไทย/คนไทยมีบทบาทเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ เช่น
การผลักดันร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส�ำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ
ในประเทศไทย พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองการด�ำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ และ
(๕) การต่างประเทศท�ำให้ไทยมีพลัง (Synergy) ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพด้วยการทูตประชารัฐและ
การทู ต สาธารณะ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการต่ า งประเทศที่ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องประชาชนไทยและส่ ง เสริ ม
การพัฒนาประเทศ
๔.๓ นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
รัฐบาลได้ด�ำเนินการลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐให้แก่ประชาชน
ในแต่ละกลุ่มและช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ โดยด�ำเนินการใน
๕ ด้านหลัก ได้แก่ (๑) การเร่งสร้างโอกาส การมีอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีงานท�ำและมีรายได้
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว คนขอทาน (๓) การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมซึ่งให้
ความส�ำคัญกับการดูแลผูส้ งู อายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส (๔) การพัฒนาระบบการออมและพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงวัยหลังเกษียณ และ (๕) การจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนี้

(๑๐) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
		 ๔.๓.๑ การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่ม่ันคง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านแรงงาน ให้บริการการประกันสังคมรูปแบบใหม่ จัดท�ำ  M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์
ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ การด�ำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการบริการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำ  ให้บริการจัดหางานในประเทศ ให้บริการจัดหางานในต่างประเทศ แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่ก�ำลัง
จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานท�ำ  และผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานท�ำให้
แก่ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป และให้บริการผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย (Smart Job Center) การฝึกอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพฝีมือแรงงาน ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ ตรวจการคุ้มครองแรงงาน การให้ความรู้และตรวจก�ำกับ
สถานประกอบกิจการ การส่งเสริมสถานประกอบกิจการ
ให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate
Social Responsibility: CSR) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตัง้
มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจน
การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำและการก�ำหนดอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ โดยตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นต้นมา ก�ำหนดให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำปี ๒๕๖๑ ทุกจังหวัด
ค่าเฉลี่ยค่าจ้างขั้นต�่ำอยู่ที่ ๓๑๕.๙๗ บาท
๔.๓.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และคนขอทาน รัฐบาลได้มงุ่ มัน่ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างจริงจัง ส่งผลให้ประชาคมโลกและสหรัฐอเมริกาได้จัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ
Trafficking in Persons Report (TIP Report) ในปี ๒๕๖๑ อยู่ในระดับ Tier 2 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ถูกจัดระดับ
อยู่ในระดับ Tier 3 และระดับ Tier 2 Watching List เมื่อปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ส�ำหรับการจัดระเบียบคนขอทาน รัฐบาล
ได้ด�ำเนินการโดยใช้แนว 3P ได้แก่ (๑) การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) (๒) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ
(๓) การป้องกัน (Prevention)
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและระบบสวัสดิการชุมชน โดยดูแลเด็ก สตรี คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ด�ำเนินการงานช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทางสังคม ด�ำเนินโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง
ในครอบครัว ด�ำเนินโครงการสนับสนุนการจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการและทุกคน แก้ปญ
ั หาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย
เช่น พื้นที่ริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ เป้าหมาย ๗,๐๘๑ ครัวเรือน ได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบ จ�ำนวน ๕,๐๑๘ ครัวเรือน โดยก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ ๑,๖๓๕ ครัวเรือน ใน ๓๑ ชุมชน
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการออม โดยส่งเสริมการออมภาคประชาชนผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
เพื่อให้ประชาชนมีการออมเงิน เป็นกองทุนบ�ำนาญส�ำหรับทุกคนที่มีอาชีพอิสระให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
ยามเกษียณของตนเอง รวมถึงเป็นหลักประกันการจ่ายบ�ำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
การด�ำเนินงานดังกล่าวสามารถลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมในมิติด้านการออมเพื่อการเกษียณได้
๔.๓.๕ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ การด�ำเนินโครงการบ้านกตัญญู การพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย การด�ำเนินโครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ ด�ำเนินงาน
เพือ่ ส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการท�ำงานส�ำหรับผูส้ งู อายุ โดยยอดสะสมจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑
รวมทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐ คน ด�ำเนินโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�ำบาก ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ด�ำเนินโครงการขยายผลส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ
๔.๓.๖ การจัดระเบียบสังคมและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม แก้ไขปัญหาการ
แข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ ด�ำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม จัดระเบียบทางเท้า
และหาบเร่แผงลอย ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ การพัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะและ
ล�ำคลอง ด�ำเนินโครงการพัฒนาริมแม่น�้ำเจ้าพระยา และการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป้อมมหากาฬ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๑)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔.๔ นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเป็นภารกิจส�ำคัญ
ของรัฐบาล โดยในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ด�ำเนินการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ กิ ด ความทั่ ว ถึ ง และ
เท่าเทียม รวมทั้งผลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการและรองรั บ การพั ฒ นาประเทศใน
ระยะยาว ตลอดจนการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ พี ย งพอและได้ ม าตรฐาน
รวมทั้งการปรับโครงสร้างการบริหารด้านการศึกษาใหม่
เพื่อกระจายอ�ำนาจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ด้านบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการทะนุบำ� รุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
๔.๔.๑ โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนตามแนวนโยบายสานพลังประชารัฐที่เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ทั้งการสนับสนุน
งบประมาณ บุคลากร ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียน รุ่นที่ ๑ จ�ำนวน ๓,๓๕๑ แห่ง และรุ่นที่ ๒ จ�ำนวน ๑,๒๕๗ แห่ง
ให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่พร้อมจะรองรับโรงเรียนเครือข่ายต่อไป
๔.๔.๒ ติวฟรีดอทคอม เป็นสื่อในรูปแบบ e-learning Platform ติวข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยน�ำติวเตอร์ชื่อดังมาสอนเทคนิค เคล็ดลับในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ
ซึ่งเป็นการเรียนเสริมนอกบทเรียน นอกจากนี้ ยังมีคลังข้อสอบต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยได้รับ
ความร่วมมือในการด�ำเนินการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ นี้ เป็นการสร้างโอกาสให้นกั เรียนทุกคนได้เข้าถึงบทเรียน
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
๔.๔.๓ การผลิตและพัฒนาครู เช่น โครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ เพือ่ ดึงดูดและจูงใจให้เด็กและเยาวชน
ทีเ่ ป็นคนดี คนเก่ง ได้เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รบั การบรรจุแต่งตัง้
ในภูมิล�ำเนาของตนเอง ขณะนี้ได้คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการแล้ว จ�ำนวน ๘ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๔,๔๔๒ คน ได้รับการบรรจุ
ไปแล้วในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓ รุ่น รวม ๙,๐๖๗ คน และอยู่ระหว่างการศึกษา จ�ำนวน ๕ รุ่น รวม ๑๕,๓๗๕ คน
๔.๔.๔ การอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู สื บ สาน พั ฒ นา  และเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม เช่ น การยกระดั บ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ด�ำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศทั้งในเรื่องของการจัดรูปแบบ
การจัดแสดงให้น่าสนใจ มีความทันสมัย โดยการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการ การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ให้ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วและรองรั บ แก่ ผู ้ พิ ก ารและผู ้ สู ง อายุ ใ นสถานะอารยสถาปั ต ย์ (Friendly Design)
โดยมี พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ส� ำ คั ญ ที่ ไ ด้ รั บ การยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง การจัดนิทรรศการ “ปฏิบัติการถ�้ำหลวง :
วาระแห่งโลก” โดยจัดแสดงข้อมูลและภาพเหตุการณ์การช่วยชีวิตเด็กและผู้ช่วยโค้ชทีมนักฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี
ทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ ณ วนอุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยได้บูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวบรวมข้อมูลและภาพเหตุการณ์น�ำมาจัดนิทรรศการ และการขับเคลื่อนแผนแม่บท
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายให้สังคมไทยมีคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตาม
หลักค�ำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน โดยเน้นปลูกฝัง
ให้คนไทยยึดมั่นในคุณธรรม ๔ ประการ คือ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”

(๑๒) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
๔.๕ นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ความสมบู ร ณ์ ท างสุ ข ภาพของประชาชน
เป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
รัฐบาลได้มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันทางสุขภาพให้แก่
ประชาชนทุ ก คน และการปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ปฐมภูมิ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนดูแลรักษา
สุขภาพของตนและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ
รวมทั้ ง เฝ้ า ระวั ง และควบคุ ม โรคระบาดและโรคติ ด ต่ อ
ร้ายแรง โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๔.๕.๑ การสร้างความครอบคลุมผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ (Universal Health Coverage:
UHC) ได้ด�ำเนินการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ได้แก่ (๑) การลงทะเบียนในระบบประกันสุขภาพ (UHC) (สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ) และสิทธิอื่นที่ภาครัฐจัดให้ เช่น พนักงานส่วนท้องถิ่น บุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ และผู้ประกันตนคนพิการ ๖๖.๒๐ ล้านคน จากประชากรไทยทั้งประเทศที่มีสิทธิ ๖๖.๒๔ ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔ และ (๒) การลงทะเบียนในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage: UC)
๔๗.๘๐ ล้านคน จากประชากรที่มีสิทธิ UC ๔๗.๘๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒
๔.๕.๒ การปฏิรูปการบริหารจัดการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยพัฒนากฎหมายและแนวทาง
การประเมินสมุนไพรเพื่อการขึ้นทะเบียน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔.๕.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของ
การอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดตั้งคลินิกบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly
Health Service: YFHS) ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ ปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพอื่น ๆ
โดยมีโรงพยาบาล YFHS ๗๕๑ แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด ๘๗๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๓ รวมทั้งส่งเสริมนโยบาย
สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดให้เพิ่มขึ้นด้วยความสมัครใจ
ให้เพียงพอส�ำหรับทดแทนประชากร และการเกิดทุกรายมีการวางแผน น�ำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพ
แข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๔.๖ นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลได้ด�ำเนินนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศ
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก ผลักดันให้ประเทศได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และควบคู่กับการ
ท�ำให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเท่าเทียมกันในการครองชีพ โดยประชาชนต้องสามารถเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งได้อย่างทั่วถึง กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ซึ่งประกอบด้วย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๔.๖.๑ การดูแลเกษตรกรและปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
			 (๑) การดูแลเกษตรกร รัฐบาลได้ดำ� เนินการเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรกลุม่ ต่าง ๆ ประกอบด้วย ผูป้ ลูกข้าว
เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ มีกรอบวงเงินในการอุดหนุนเบี้ยประกันภัย คิดเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
๑,๘๔๑.๑๐ ล้านบาท ผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๒๗.๖๐ ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๙ ของพื้นที่เป้าหมายสูงสุด ๓๐ ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑.๙๒ ล้านราย
และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ ๑ ล้านไร่) มีเกษตรกรเขารวม ๒๘,๗๔๙ ราย จ�ำนวน ๓๐๘,๑๐๓.๙๘ ไร่
ผู ้ ป ลู ก ยางพารา เช่ น โครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นแก่ ส ถาบั น เกษตรกรเพื่ อ รวบรวมยาง

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๓)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

มีกรอบวงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีสหกรณ์
การเกษตร กลุ ่ ม เกษตรกร และกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
เข้ า ร่ ว มโครงการ จ� ำ นวน ๕๑๐ แห่ ง วงเงิ น ขอกู ้
๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น
การเชื่อมโยงตลาดสินค้าในรูปแบบไตรภาคี ประกอบด้วย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผูร้ วบรวมรับซือ้ โรงงานอาหารสัตว์
โดยได้ประสานความร่วมมือในการรับซือ้ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
จากเกษตรกร มีการเชื่อมโยงแล้ว ๑๕ จังหวัด ปริมาณรวม
๕๒๕,๐๘๘ ตันต่อปี ผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน เช่น การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และลดต้ น ทุ น การผลิ ต ด้ ว ย
การส่งเสริมโครงการปลูกปาล์มน�ำ้ มันโดยใช้ระบบแปลงใหญ่ ซึง่ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้รอ้ ยละ ๒๕ และมีรายได้เพิม่ ขึน้
ร้อยละ ๒๐ ผู้ปลูกผลไม้ เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑ กับห้างค้าปลีก
ชั้ น น� ำ ของประเทศและผู ้ ส ่ ง ออกผลไม้ มี เ ป้ า หมายรั บ ซื้ อ ผลไม้ รวมทั้ ง สิ้ น ๓๓๓,๐๐๐ ตั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า รวมกว่ า
๒๐,๒๐๐ ล้านบาท และการจัดกิจกรรมจับคูธ่ รุ กิจ (Business Matching) ระหว่างสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนไทยกับต่างประเทศ
ผู้เลี้ยงกุ้ง แก้ไขปัญหาภาวะราคากุ้งตกต�่ำ  โดยร่วมหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้ง เพื่อลดต้นทุน
ปัจจัยการผลิต โดยลดราคาลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากราคาตัวละ ๑๙ สตางค์ เหลือราคาตัวละ ๑๖ สตางค์
			 (๒) การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตร เพื่ อ ให้ สิ น ค้ า เกษตรมี คุ ณ ภาพและ
ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เช่น การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๔๐๙,๖๔๓ ตัวอย่าง ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ ๖๓,๗๖๕ แห่ง ตรวจประเมิน
สถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ๓๔๔ แห่ง รวมทั้งยังได้พัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคสัตว์ การก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรแบ่งเป็น มาตรฐานสมัครใจ ๓๐๓ เรื่อง และมาตรฐานบังคับ ๖ เรื่อง
รวมถึงติดตามสถานประกอบการเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ๑๓ ครั้ง
			 (๓) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ช่วยเหลือด้านหนีส้ นิ และสินเชือ่ สนับสนุนเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร
ช่วยเหลือด้านที่ดินท�ำกินและทรัพยากรดิน และด�ำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยได้เบิกจ่าย
งบประมาณแล้วเสร็จ ๘๐,๔๖๒ หมูบ่ า้ น/ชุมชน ๙๐,๗๗๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๔๒.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๖
			 (๔) การพัฒนาปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่
การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปท�ำประมง ปศุสัตว์
ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน ๒๗๐,๑๖๗ ไร่ และพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมี
ศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
			 (๕) การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด เช่น ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล
โดยปรับปรุงเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร พัฒนาเว็บไซต์ www.agrimart.in.th ปรับปรุง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ www.ortorkor.com) โดยลูกค้าสามารถเห็นสินค้าที่จะสั่งซื้อได้ทันที (Real Time) และ
การด�ำเนินโครงการกาญจนบุรีโมเดล กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ ๙ แห่ง ด�ำเนินโครงการต้นแบบน�ำร่อง
ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพือ่ สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ และเป็นต้นแบบด�ำเนินโครงการใน ๑๐ จังหวัดยากจน
๔.๖.๒ การดูแลรักษาเสถียรภาพราคาและลดภาระค่าครองชีพประชาชน ประกอบด้วย (๑) การดูแลราคา
สินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยด�ำเนินการควบคุมราคาสินค้าและบริการ ๕๓ รายการ ติดตาม
ดูแล ๒๒๗ รายการ และติดตามตรวจสอบราคาอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำทุกปักษ์ ทุกเดือน เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารฉวยโอกาส

(๑๔) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
ขึ้นราคา หรือแอบลักลอบขึ้นราคา จัดท�ำแอปพลิเคชันลายแทงของถูก เพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าและ
การส่งเสริมการขายสินค้าในราคาประหยัดในแต่ละพื้นที่ และ (๒) การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จ�ำหน่ายสินค้าราคาต�่ำกว่า
ท้ อ งตลาดทั่ ว ไปร้ อ ยละ ๒๐-๔๐ ทั่ ว ประเทศ รวม ๒,๔๐๑ ครั้ ง มี มู ล ค่ า การจ� ำ หน่ า ยรวมทั้ ง สิ้ น ๔๓๐ ล้ า นบาท
สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จ�ำนวน ๑.๙๓ ล้านคน
๔.๖.๓ การเพิม่ ขีดความสามารถผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย
๖ แนวทาง ได้แก่
			 (๑) มาตรการทางการเงิน เช่น มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
รายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ส�ำหรับบุคคลธรรมดาได้ในวงเงินไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย และคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกหนี้รวมกันแล้วไม่เกิน
ร้อยละ ๓๖ ต่อปี ซึ่งมีการให้สินเชื่อแล้วจ�ำนวน ๙๔๙,๘๐๓ ราย วงเงิน ๑๗,๐๐๐.๓๘ ล้านบาท (วงเงินเฉลี่ย ๒๐,๙๔๖
บาทต่อราย) และโครงการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Startup & Innovation) เพื่อช่วยเหลือ
SMEs ที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Startup SMEs) กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (Innovation & Technology SMEs) โดยบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้คำ�้ ประกันสินเชือ่ ให้กบั
SMEs ๘๗๑ ราย จ�ำนวน ๑,๔๔๗ ล้านบาท
			 (๒) มาตรการด้านภาษี เช่น มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการ
พี่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ SMEs และส่งเสริมการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมในโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการ
			 (๓) การขับเคลื่อนและรองรับการเปลี่ยนผ่าน SMEs เข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ เช่น พัฒนาโค้ชผ่าน
โครงการ Train The Coach โดยจัดท�ำระบบข้อมูลโค้ชเข้าระบบแล้วรวม ๑,๖๖๙ ราย ประกอบด้วย ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงธุรกิจ
ทัว่ ไป (Biz Mentor) จ�ำนวน ๑,๔๕๙ ราย นักวิชาการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ (Tech Expert) จ�ำนวน ๑๙๐ ราย ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ
(Biz Transformer) จ�ำนวน ๒๐ ราย และการผลักดัน SMEs สูห่ ว่ งโซ่การผลิตผ่านดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม B2B (Digital Value Chain)
โดยมี SMEs ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ T-GoodTech รวม ๓,๘๓๗ ราย มีการเจรจาธุรกิจ ๘๓ คู่ ก่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต�่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
			 (๔) การพัฒนา SMEs สู่การเป็น Smart Enterprises เช่น ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจให้มี
ศักยภาพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด เช่น ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม
พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง เพิม่ โอกาสการค้าด้วย e-Commerce โดยด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
๔๗,๓๖๕ ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๓,๙๐๘ ล้านบาท
			 (๕) การส่งเสริม SMEs และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เช่น พัฒนา
ผู้ประกอบการ (Capacity Building Strategy) มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนากว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย เกิดมูลค่า
การสัง่ ซือ้ รวมประมาณ ๘๐ ล้านบาท โดยมีกจิ กรรมทีส่ ำ� คัญ เช่น ส่งเสริมนักออกแบบไทยสูต่ ลาดโลก ส่งเสริมสินค้านวัตกรรม
และสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมสูต่ ลาดสากล พัฒนาผูป้ ระกอบการสร้างตราสินค้าสูส่ ากล (DEMark) ส่งเสริมตราสัญลักษณ์
Thailand Trust Mark (T Mark Festival) มีผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๕ ราย
			 (๖) การยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจ
ฐานราก เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SMEs One Stop Service: OSS) มีผู้ขอรับบริการ จ�ำนวน
๑๗๗,๘๕๑ ราย โดยให้คำ� ปรึกษาด้านบัญชี/การเงินมากทีส่ ดุ ๕,๖๖๕ รายการ รองลงมา คือ ด้านการตลาด ๒,๗๓๓ รายการ
ด้านบริหารจัดการ ๓,๑๕๘ รายการ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๕)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔.๖.๔ การส่งเสริมภาคการพาณิชย์ การค้า และขยายฐานการส่งออก ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการพาณิชย์
และการค้า เช่น โครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ให้ เ ข้ ม แข็ ง มั่ น คง โดยมี ก ลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการลงทะเบี ย น OTOP ทั้ ง หมด ๘๐,๑๔๑ ราย ๑๖๗,๔๐๓ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และโครงการตลาดประชารัฐ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ
จ�ำนวน ๖,๖๑๐ แห่ง ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ๑,๖๐๔.๕๙ ล้านบาท (๒) การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โดยการส่งออกปี ๒๕๖๑ ในรอบ ๑๑ เดือน (เดือนมกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ขยายตัวร้อยละ ๗.๓ (มูลค่า ๒๓๒,๗๒๕
ล้านดอลลาร์ สรอ.) นอกจากนี้ ได้มกี ารขยายความร่วมมือและลดอุปสรรคทางการค้า มุง่ การรักษาตลาดเดิมและหาตลาดใหม่
ผ่านการเจรจาในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคีและภูมิภาค ปัจจุบันไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรี จ�ำนวน ๑๒ ฉบับ
กั บ ๑๗ ประเทศคู ่ ค ้ า ในช่ ว ง ๖ เดื อ นแรกของปี ๒๕๖๑ มี มู ล ค่ า การค้ า ระหว่ า งประเทศอยู ่ ที่ ๑๔๘,๒๐๘.๒๔
ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๒๔ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน และ (๓) การเร่งรัดผลักดันขยายโอกาส
การด�ำเนินธุรกิจการค้าในตลาดต่างประเทศของสินค้าไทย เช่น การส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า และการผลักดันการค้า
ในตลาดเมืองรอง (City Focus)
๔.๖.๕ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ และส่งเสริมการลงทุน รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ (๑) การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและสู่ระดับสากล เช่น ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน อุตสาหกรรมชีวภาพ
ของไทย (๒) การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor Development: EEC) โดยได้จัดท�ำ
พระราชบั ญ ญั ติ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑ เพื่อรองรับการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในอนาคต เช่น
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
เมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ ๓ (๓) การส่งเสริมการลงทุน ได้ด�ำเนินการใน ๑๐
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การท่องเทีย่ ว การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ การแปรรูป
อาหาร เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อากาศยาน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ดิจิทัล การแพทย์) จ�ำนวน ๑,๔๕๑ โครงการ
มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๗๓ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินการตรวจลงตราส�ำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการก�ำหนดให้มีวีซ่าประเภทใหม่ คือ SMART Visa เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้บุคลากรชาวต่างชาติ
ที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามาลงทุน ท�ำงาน หรือริเริ่มธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการด�ำเนิน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
(๔) การพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window: NSW) ปัจจุบนั มีหน่วยงาน
ที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้ว ๓๗ หน่วยงาน โดยให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารระหว่าง
กรมศุลกากรและผูป้ ระกอบการทัว่ ประเทศ และมีการเชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว แต่ยงั ไม่ครบถ้วน
ทุกสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง
๔.๖.๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม รัฐบาลได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบขนส่ง
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมอย่างทั่วถึง
ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่

(๑๖) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
			 (๑) การพัฒนาระบบขนส่งทางบก เช่น โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ
โดยเป็นโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง จ�ำนวน ๗ โครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ คือ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า
แก่งคอย และช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โครงการพัฒนารถไฟฟ้า จ�ำนวน ๙ โครงการ โดยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง จ�ำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ สายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) สายสีน�้ำเงิน (ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวล�ำโพงบางแค) สายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) สายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) สายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี)
และสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จ�ำนวน ๓ เส้นทาง คือ สายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยสองเส้นทางแรก
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ และเส้นทางที่สามคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔
			 (๒) การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒
โดยผลการด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๕ คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด
จังหวัดตาก ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา และท่าอากาศยานอูต่ ะเภาเพือ่ รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
ในอนาคต และแบ่งเบาภาระของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
			 (๓) การพัฒนาระบบการขนส่งทางน�ำ 
้ เช่น โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ได้ปรับปรุงท่าเรือจ�ำนวน ๑๗ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและการเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะ
ระหว่างเรือโดยสาร รถไฟฟ้า รถประจ�ำทาง และในระยะต่อไปจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงท่าเรือต่าง ๆ รวม ๒๒ แห่ง
โดยเป็นท่าเรือที่รองรับการยกระดับการเป็นสถานีเรือ ๑๑ แห่ง และท่าเรือในแม่น�้ำเจ้าพระยา อีก ๑๑ แห่ง รวมทั้งจะมีการ
พัฒนาพื้นที่และติดตั้งระบบ เช่น การกั้นพื้นที่ การติดตั้งป้ายบอกสถานีเรือและข่าวสารทั่วไป และการจัดหาเครื่องจ�ำหน่าย
ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์
			 (๔) การพัฒนาระบบตั๋วร่วม โดยรัฐบาลได้พัฒนาระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบให้แก่ประชาชนด้วยบัตรเพียงใบเดียว ได้แก่
รถไฟฟ้า รถโดยสารประจ�ำทาง เรือโดยสาร และทางพิเศษ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวมด้วย โดยประชาชนสามารถเริ่มใช้บัตรแมงมุมช�ำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
๔.๖.๗ การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลได้ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
โดยได้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยได้ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เพื่อพัฒนาระบบการช�ำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช�ำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร เช่น โครงการพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการพัฒนาระบบการ
ช�ำระเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผูกเลขประจ�ำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพื่อใช้ในการรับโอนเงินแทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผู้ลงทะเบียน
พร้อมเพย์สะสมรวม ๔๕.๔ ล้านรายการ (๒) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สําหรับหน่วยงานภาครัฐ
เช่น ได้พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐในประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพัฒนาระบบ
บูรณาการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform: TPMAP) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหาความยากจนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สามารถออกแบบนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ตรงกับ
ความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ รวมทั้งใช้วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย
เพื่อหาค�ำตอบใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ “ใครคือคนจน” “คนจนต้องการหรือมีปัญหาอะไร” และ “จะช่วยเหลือคนจนตาม
กลุม่ เป้าหมายอย่างยัง่ ยืนได้อย่างไร” ทัง้ นี้ คาดว่าจะสามารถใช้งานระบบ TPMAP ได้ตงั้ แต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
(๓) การจั ด ระบบความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ข องประเทศ โดยสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
อย่างมัน่ คงปลอดภัย (Cybersecurity Missions) เพือ่ ยกระดับในการเฝ้าระวังและจัดการภัยคุกคามทีจ่ ะเกิดขึน้ และอาจสร้าง
ความเสียหายแก่ระบบโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญของประเทศ ให้สามารถจัดการกับภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๗)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ด้วยการขยายผลการติดตั้งระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคาม Government Threat Monitoring (GTM) และ
Government Website Protection (GWP) โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ตดิ ตัง้ ระบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐแล้ว จ�ำนวน ๔๐ หน่วยงาน
และเว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน ๒๐๐ เว็บไซต์ ท�ำให้โดยรวม
ปัจจุบันมี ๒๔๐ หน่วยงานที่ติดตั้งระบบ และ ๑,๕๐๐ เว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันฯ และ (๔) การจัดอันดับโลกเกี่ยวกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยที่ปรับตัวดีขึ้น เช่น Government Development Index (EGDI) โดย
สหประชาชาติ (United Nations: UN) ประกาศผลในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๗๓ จาก
๑๙๗ ประเทศ (ดีขนึ้ ๔ อันดับ) เนือ่ งจากการผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั ของภาครัฐ รวมทัง้ การปรับปรุง
การให้บริการของภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงและมีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
(ปี ๒๐๑๖ อันดับ ๗๗) และ Global Innovation Index โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประกาศผลในปี ๒๕๖๑
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๔๔ จาก ๑๒๖ ประเทศ ดีขึ้น ๗ อันดับ
๔.๖.๘ การส่งเสริมการท่ องเที่ ยวในประเทศไทย รัฐบาลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โดยใช้ “วิถีไทย” เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต กระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
กลุม่ อาเซียน โดยในปี ๒๕๖๐ สามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเทีย่ ว จ�ำนวน ๒.๘ ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๑.๙๒
จากปีที่ผ่านมา และในปี ๒๕๖๑ ได้ตั้งเป้าหมายรายได้
จากนักท่องเที่ยว จ�ำนวน ๓ ล้านล้านบาท โดยระหว่าง
เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๑ มีนกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ทั้งสิ้น ๒๘.๕๔ ล้านคน ขยายตัวร้อยละ ๘.๗๑ ก่อให้เกิด
รายได้รวม ๑.๔๙ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๙๕
จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ ่ า นมา และระหว่ า ง
เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ มีนกั ท่องเทีย่ วชาวไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ จ�ำนวน ๑๐๑.๓๘ ล้านคน-ครั้ง
ขยายตั ว ร้ อ ยละ ๔.๑๓ และก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ร วม
๐.๖๙ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๙.๑๒ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑) รวมประมาณ ๒.๑๘ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๓๖ ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
๔.๖.๙ การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน เช่น การจัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า  (Power
Development Plan: PDP) ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ก�ำหนดแนวคิด
ให้โรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต�่ำที่สุดบรรจุอยู่ในแผน PDP ในอันดับต้น โดยจะมีปัจจัยเรื่องการแบ่งรายภูมิภาค ซึ่งในแต่ละภูมิภาค
ควรจะมีโรงไฟฟ้าค�ำ้ ระบบ หรือโรงไฟฟ้าทีจ่ ะท�ำให้ระบบมีเสถียรภาพ การวางรากฐานระบบการบริหารจัดการส�ำรวจและ
ผลิตแหล่งปิโตรเลียม ให้มีความพร้อมรองรับแหล่งสัมปทานที่จะสิ้นอายุให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ส�ำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในภาคใต้ การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. .... การปรับโครงสร้างราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้สะท้อนและ
เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น และรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน การบริหารจัดการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum
Gas: LPG) การส่งเสริมน�้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 โครงการสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง โครงการส่งเสริมระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) การขับเคลือ่ นโครงการโซลาร์ภาคประชาชน การบริหารจัดการค่าไฟฟ้าผันแปร
อัตโนมัติ (Ft) การก�ำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน

(๑๘) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
๔.๖.๑๐ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลได้ด�ำเนินการยกระดับประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยการตราร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เพื่อก�ำหนดบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของผูก้ ำ� หนดนโยบาย ผูก้ ำ� กับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผูถ้ อื หุน้ ในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจให้ชดั เจน ตลอดจน
ให้มกี ารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์รฐั วิสาหกิจเพือ่ เป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มคี วามชัดเจน
และโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการด�ำเนินงาน และการก�ำหนดกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
อันน�ำไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.๖.๑๑ การบริหารจัด การเศรษฐกิ จ นอกเหนือจากการบริหารงบประมาณ และการเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว รัฐบาลได้ดำ� เนินการทีส่ ำ� คัญ เช่น การจัดท�ำพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นกฎหมายแม่บทที่เป็นกรอบในการก�ำกับวินัยทางการเงินการคลัง
ให้กับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท เพื่อให้การบริหารการคลังของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินัย
ทางการคลัง ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ การระดมทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future
Fund: TFFIF) เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ส�ำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ
เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ลดภาระทางการคลังของภาครัฐ รวมทัง้ เป็นช่องทางให้นกั ลงทุนและผูม้ เี งินออม
สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ของภาครัฐทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา เพือ่ ให้โครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของไทยมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ปรับปรุงขัน้ เงินได้และบัญชีอตั ราภาษี พร้อมทัง้
เพิ่มค่าลดหย่อน ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นอกจากนี้ รัฐบาลได้บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้อยู่
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง คือไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) โดยมียอดหนีส้ าธารณะคงค้าง ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เท่ากับร้อยละ ๔๑.๓๒ ซึง่ มีแนวโน้มลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ร้อยละ ๔๓.๑๒
๔.๗ นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
รัฐบาลได้ด�ำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�ำคัญ
ต่อการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนให้ลดช่องว่างการพัฒนา โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นอกจากนี้ ยังได้เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค
อาเซี ย น โดยเข้ า ร่ ว มการประชุ ม สุ ด ยอด
และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับผูน้ ำ�
ต่าง ๆ และจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือ
และการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
และศูนย์อาเซียนเพือ่ ผูส้ งู วัยอย่างมีศกั ยภาพ
และนวัตกรรม รวมทั้งยังมีบทบาทที่แข็งขัน
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๙)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔.๗.๑ ความคืบหน้าการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในภาพรวม ประกอบด้วย ๓ เสา ได้แก่ (๑) เสาการเมือง
และความมั่นคง รัฐบาลได้เร่งรัดการด�ำเนินการตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕
ซึง่ ในปัจจุบนั มีการด�ำเนินการตามมาตรการยุทธศาสตร์ (action line) ทีร่ ะบุในแผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่ คงฯ
ไปแล้ว จ�ำนวน ๒๓๔ มาตรการ จากจ�ำนวนทั้งหมด ๒๙๐ มาตรการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒ คงเหลือสิ่งที่ต้องด�ำเนินการอีก
๕๑ มาตรการ ทั้งนี้ กิจกรรมส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการแล้ว ได้แก่ การจัดประชุมพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และความ
ท้าทายในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรม
ในรัฐยะไข่ (๒) เสาเศรษฐกิจ โดยได้จัดท�ำแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ เพื่อก�ำหนดทิศทางการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งด�ำเนินการแล้ว ๘๐ ข้อ จาก ๑๑๘ ข้อ ทั้งนี้ องค์กรรายสาขาต่าง ๆ ได้จัดท�ำแผนงานรายสาขา
รวมทั้งสิ้น ๒๓ แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และ (๓) เสาสังคมและวัฒนธรรม โดยได้ก�ำหนดแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญ เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การพัฒนา
แนวทางของภูมิภาคในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์
๔.๗.๒ การเตรียมการของรัฐบาลส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ปี ๒๕๖๒ รัฐบาล
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่
ไทยด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อก�ำหนดนโยบายและแนวทางจัดเตรียม
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน
อีกกว่า ๑๗๐ วาระประชุม รวมทั้งได้ด�ำเนินการจัดท�ำตราสัญลักษณ์ จัดท�ำเว็บไซต์กลาง เตรียมการด้านสารัตถะ เตรียมการ
ด้านพิธีการและอ�ำนวยการเพื่อรองรับการประชุมดังกล่าว
๔.๗.๓ การเร่งส่งเสริมความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมภิ าคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน ได้ดำ� เนินการ (๑) ส่งเสริมบทบาทของไทยและการใช้โอกาสจากความเชือ่ มโยง
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยได้ด�ำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕
เพื่อให้การเชื่อมโยงในภูมิภาคเป็นไปอย่างสมบูรณ์และไร้รอยต่อ ซึ่งมีโครงการที่น�ำไปปฏิบัติ รวม ๕ โครงการจาก
๑๕ โครงการ และประเทศไทยได้จดั การประชุม Symposium on “Fostering Regional Connectivity in the Indo-Pacific
Region: Connecting the Connectivities” เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการเสริมสร้างความเชือ่ มโยงแผน MPAC 2025
กับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภูมิภาค และ (๒) การเข้าร่วมประชุมระดับผู้น�ำในการประชุมส�ำคัญต่าง ๆ
เพื่อเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เช่น การประชุมสุดยอดผู้น�ำ
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) ครั้งที่ ๖
การประชุ ม ระดั บ ผู ้ น� ำ กรอบโครงการความร่ ว มมื อ เขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ยอิ น โดนี เ ซี ย -มาเลเซี ย -ไทย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
๔.๗.๔ การส่ ง เสริ ม บทบาทของไทยในฐานะผู ้ ป ระสานงานอาเซี ย นด้ า นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
โดยเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ระดั บ สู ง ระหว่ า งอาเซี ย น-สหภาพยุ โ รปด้ า นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และการประชุ ม การหารื อ
ระดมสมองระดั บ สู ง เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม ความเกื้ อ กู ล ระหว่ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชาคมอาเซี ย น ค.ศ. ๒๐๒๕ และวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ครั้งที่ ๒
๔.๗.๕ การจัดกิจกรรมและสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน
เช่น โครงการ “๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่โรงเรียนแล้วทั้งสิ้น ๔๔ แห่ง ใน ๔๔ จังหวัด และมีแผนที่จะด�ำเนินการต่อเนื่องให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และ
กิจกรรมงานวันอาเซียน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอาเซียนและเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมและ
เยาวชนเกี่ยวกับอาเซียน

(๒๐) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๔.๘ นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และ
นวัตกรรม
รัฐบาลได้เห็นถึงความส�ำคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทย
ก้ า วไปสู ่ ก ารเป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว โดยการสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศ
และจัดระบบการบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ นวัตกรรม ให้มเี อกภาพและประสิทธิภาพ  โดยการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราส่วน ๗๐:๓๐ นอกจากนี้ จากการจัดอันดับ
ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาโดยสถาบั น การจั ด การนานาชาติ (International Institute of Management
Development: IMD) ปี ๒๕๖๑ ไทยได้ รั บ การจั ด
อั น ดั บ ดี ขึ้ น ถึ ง ๖ อั น ดั บ จากเดิ ม ในปี ๒๕๖๐
อยู่อันดับที่ ๔๘ เป็นอันดับที่ ๔๒ จาก ๖๓ ประเทศ
โดยมี ตั ว เลขการลงทุ น ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้นเป็น ๑.๑๔ แสนล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๘ ของ GDP ปรับตัวดีขึ้นจากปี ๒๕๖๐
ที่ได้ร้อยละ ๐.๖๒ ของ GDP การลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยปรับตัว
ดี ขึ้ น ๓ อั น ดั บ อยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ ๒๙ จากอั น ดั บ ที่ ๓๒
และสัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนาของภาคธุรกิจ
ต่อ GDP ปรับตัวดีขึ้น ๑ อันดับ เป็นอันดับที่ ๓๖ จากเดิม
อันดับที่ ๓๗ จ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น
๑๗ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน จากเดิม ๑๓.๘ คน
ต่ อ ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยมี ผ ลการด� ำ เนิ น งาน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
๔.๘.๑ การด�ำเนินการสนับสนุนการวิจัย เช่น จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทยหรือ Company R&D Centers (CRDC) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) โครงการหิ้งสู่ห้าง (Thailand
Tech Show) ๓๐,๐๐๐ บาท สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ Startup Voucher มีงานวิจัยพัฒนา
ที่ส�ำคัญ เช่น สารยืดอายุน�้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น (สาร ThEPS) ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ พัฒนาเทคโนโลยี
การประมวลผลค�ำพูด : ระบบรู้จ�ำเสียงพูดภาษาไทย (Partii) แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
๔.๘.๒ การส่ ง เสริ ม การหมุ น เวี ย นบุ ค ลากรระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในภาคการผลิตและการบริการ (Talent Mobility) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท�ำงานระหว่างภาคเอกชน ปัจจุบันมี
บุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน จ�ำนวน ๑,๓๘๔ คน ประกอบด้วย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย นักวิจัยจากสถาบันวิจัย
ของรัฐ และผู้ช่วยนักวิจัย บริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ�ำนวน ๓๘๐ บริษัท จาก ๔๖๔ โครงการ และพัฒนาก�ำลังคน
ในสาขาขาดแคลน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ ๓ และโครงการฯ ระยะที่ ๓+ เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลนทั้งในและต่างประเทศ
ในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขานาโนเทคโนโลยี ปัจจุบัน
มีนักเรียนทุนที่ส�ำเร็จการศึกษากลับมาแล้ว ๓,๑๙๗ คน แบ่งเป็นทุนต่างประเทศ ๒,๙๙๔ คน และทุนในประเทศ ๒๐๓ คน

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๒๑)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔.๘.๓ การปฏิรปู ระบบการให้สงิ่ จูงใจ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการน�ำงานวิจยั และพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดท�ำแผนพัฒนาการวิจยั และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุม่ จังหวัด รวมทัง้ ผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการก�ำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
รัฐบาลได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพิ่มจาก
ร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐ มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี ในปี ๒๕๖๑ มีโครงการวิจัย
ที่ยื่นขอรับรอง ๔๔๗ โครงการ มูลค่าโครงการ ๒,๓๕๔.๖๑ ล้านบาท เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับรอง ๔๐๔ โครงการ มีมูลค่า
โครงการ ๑,๒๖๑.๕๘ ล้านบาท และมีการด�ำเนินโครงการคูปองนวัตกรรม โดยเป็นการสนับสนุนเงินทุนแก่ SMEs และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ในการด�ำเนินธุรกิจนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการพิจารณาให้เงินสนับสนุน
แก่โครงการนวัตกรรมไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาทต่อโครงการ เป็นการด�ำเนินงาน “โครงการคูปองนวัตกรรม” ร่วมกับสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มี ๕๘๒ โครงการ
เงินสนับสนุน ๕๕๐.๖๑ ล้านบาท และมีมูลค่าโครงการ ๑,๐๕๔.๕๔ ล้านบาท
๔.๙ นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากการจัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินท�ำกิน และการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ซึ่งกล่าวไว้ในผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของรัฐบาลแล้ว รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ
ดังนี้
๔.๙.๑ การปกป้ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ เป็ น รากฐานที่ มั่ น คงของการพั ฒ นาประเทศ และการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�ำลายป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานาน
ภายใต้นโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนายั่งยืน” ด�ำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) เพือ่ จัดท�ำแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐให้ชดั เจน ถูกต้อง และมีการใช้แผนทีก่ ลางเป็นมาตราส่วน
เดียวกัน สร้างความรู้ความเข้าใจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้โดยการบังคับใช้
กฎหมาย (แผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า และการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้
ที่ถูกบุกรุก) การจัดการป่าต้นน�้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ก�ำหนดเป้าหมายในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่
๑๐๒.๔ ล้านไร่
๔.๙.๒ การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ จัดตั้ง
ป่าชุมชนแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๔๘ หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ
๖.๓๔ ล้านไร่ บูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมูบ่ า้ นทัง้ สิน้ ๒๑๑,๒๖๑ คน และสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
พิ ทั ก ษ์ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า  และพั น ธุ ์ พื ช
(อส.อส.) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๗๙๖ ราย

(๒๒) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
๔.๙.๓ การรักษาฐานทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ ท�ำให้เสื่อมโทรมทั้งจากธรรมชาติและการกระท�ำของมนุษย์ รวมถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ซึ่งได้มีการด�ำเนินการ ได้แก่ (๑) ทรัพยากรป่าชายเลน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รัฐบาลได้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน
เสือ่ มโทรม โดยด�ำเนินการปลูกป่าชายเลน จ�ำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี ๑,๕๐๐ ไร่ ตราด ๓๐๐ ไร่ สุราษฎร์ธานี
๕๐๐ ไร่ ระนอง ๒๐๐ ไร่ และนครศรีธรรมราช ๕๐๐ ไร่ และด�ำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จ�ำนวน ๓๐๐ ไร่ (๒) ทรัพยากรทางทะเล เช่น ให้ความช่วยเหลือสัตว์ทะเล
หายากเกยตื้น ๖๖๕ ตัว รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ (เกาะเต่า เกาะพะงัน
และเกาะสมุย) ฟื้นฟูแหล่งปะการังที่เสื่อมโทรมด้วยการปลูกเสริมแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นพื้นที่ ๑๕๐ ไร่ และเสนอ
ร่างกฎกระทรวงประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่าง ๆ (๓) ชายฝั่งทะเล ได้แก้ไขปัญหาการ
กั ด เซาะชายฝั ่ ง ในพื้ น ที่ ห าดโคลนโดยการปั ก ไม้ ไ ผ่ ช ะลอคลื่ น และปลู ก ป่ า ชายเลนในพื้ น ที่ ต กตะกอนหลั ง แนวไม้ ไ ผ่
ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ระยะทางรวม ๑๙ กิโลเมตร และ (๔) การจัดระเบียบการท�ำการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 
เช่น การออกกฎกระทรวงก�ำหนดกิจการให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศก�ำหนดพื้นที่
เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่อนุญาตให้ท�ำการเพาะเลี้ยงได้ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ�ำจังหวัด และการเพาะเลี้ยง
สัตว์นำ้� เพือ่ ป้องกันการบุกรุกพืน้ ทีท่ ำ� การประมงและบุกรุกทีท่ เี่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน ได้ออกกฎกระทรวงการขอและ
การอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในที่จับสัตว์น�้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสงวนพื้นที่ไว้ด�ำเนินการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำและห้ามบุกรุกโดยเด็ดขาด
๔.๙.๔ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ของประเทศให้ เ ป็ น เอกภาพทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
โดยการบริหารจัดการน�้ำตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้ำ  ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) (๑) การจัดการ
น�้ำอุปโภคบริโภคเพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน�้ำประปาใช้ (๒) การสร้างความมั่นคงของน�้ำภาคการผลิต (๓) การบริหารจัดการ
น�้ ำ ท่ ว มและอุ ท กภั ย (๔) การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพน�้ ำ  (๕) การฟื ้ น ฟู ส ภาพป่ า ต้ น น�้ ำ ที่ เ สื่ อ มโทรมและป้ อ งกั น
การพังทลายของดิน (๖) การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ 
้ โดยการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ พ.ศ. ....
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน�้ำ  จัดตั้งส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติเพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนและ
ก�ำกับการบริหารจัดการน�้ำ ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
และค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการภัยแล้ง โดยการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่
ประชาชน สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และขุดเจาะ
บ่อบาดาล จ�ำนวน ๙๖๙ แห่ง ซึง่ ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จ ๙๑๔ แห่ง การจัดท�ำระบบป้องกันน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
โดยการก่อสร้างคันกั้นน�้ำปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระบบป้องกันน�้ำท่วมและระบบระบายน�้ำ  เพื่อแก้ไขปัญหา
น�้ ำ ท่ ว มกรุ ง เทพมหานคร และเตรี ย มความพร้ อ มรั บ สถานการณ์ น�้ำ ท่ ว มในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ในปี ๒๕๖๑
ได้ล้างท�ำความสะอาดท่อระบายน�้ำความยาว ๓,๓๐๐ กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมด ๖,๔๐๐ กิโลเมตร บ�ำรุงรักษาคลอง
ขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน�้ำไหล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำ  ๑,๖๘๒ คลอง ยาว ๒,๖๐๔ กิโลเมตร
ได้ขดุ ลอก ๘๑ คลอง และเปิดทางน�ำ้ ไหล ๑,๓๔๑ กิโลเมตร ซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งสูบน�ำ้ ตามสถานีสบู น�ำ 
้ ประตูระบายน�ำ 
้ บ่อสูบน�ำ้
จ�ำนวน ๗๐๐ แห่ง เพื่อระบายน�้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๙.๕ การเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ และน�้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดย (๑) แก้ไขปัญหาหมอกควันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
ภาคเหนือ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ การด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ของ ๖๕ จั ง หวั ด และส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนตระหนั ก และรวมกลุ ่ ม ร่ ว มจั ด การทรั พ ยากร และสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ด้านการจัดการไฟป่า ส่งผลให้คณ
ุ ภาพอากาศดีขนึ้ ในปี ๒๕๖๑ มี Hotspot ลดลงจากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ ๑๓ (๒) แก้ไขปัญหา
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นสภาพภู มิ อากาศของประเทศ ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๒๓)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔๕.๖๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเทียบกับกรณีปกติ (BAU) ในปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ซึง่ เกินกว่าเป้าหมาย
การลดที่ร้อยละ ๗ และ (๓) แก้ไขปัญหามลพิษทางน�้ำ  ได้ด�ำเนินการจัดการน�้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน�้ำวิกฤตพื้นที่เศรษฐกิจ
และแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ได้แก่ ๑) ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างและดูแลรักษาระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๕๗ แห่ง และ ๒) จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการเจ้าของแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย รวมทั้งจัดท�ำ 
(ร่าง) แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน�้ำของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๔.๙.๖ การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการด�ำเนินการด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔.๑๐ นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐดังที่
ได้รายงานไว้ในผลงานภารกิจที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลที่ส�ำคัญ ได้แก่
๔.๑๐.๑ การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดตั้งส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ
แห่งชาติ (สทนช.) เพื่อเป็นกลไกบูรณาการภารกิจด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศ การปรับปรุง
โครงสร้างส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพื่อให้มีหน่วยงานรองรับกระบวนการ
จั ด ท� ำ และขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะของประเทศ
รวมทั้ ง การจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(กลุ่ม ป.ย.ป.) ขึ้นในส�ำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง
เพือ่ เป็นกลไกของกระทรวงในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
๔.๑๐.๒ การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยขับเคลื่อน “ระบบราชการ ๔.๐” ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม มุ่งเน้น (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) (๒) การพัฒนาและการรังสรรค์
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) (๓) การปฏิรปู กฎหมาย (Regulatory Reform) และ (๔) การเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital
Government) เพื่อการบริการประชาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
๔.๑๐.๓ การปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุก โดยมีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินดีเด่น ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๘๗ รางวัล รวมทั้งมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United
Nations Public Service Awards 2018 ขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
จากผลงาน “การป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ”

(๒๔) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
๔.๑๐.๔ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ อ�ำนวยความสะดวกด้ า นข้ อ มู ล ภาครั ฐ แก่
ประชาชน เช่น การอ�ำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Border pass) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนที่ดินด้วยระบบออนไลน์
โดยได้ปรับปรุงข้อมูลเป็นรูปแบบดิจิทัลแล้ว รวมทั้งสิ้น ๓๓ ล้านแปลง มีประชาชนมาขอใช้บริการ ๒๔๐,๕๔๐ ราย
รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบให้บริการค้นหาต�ำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandMaps)
ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และส�ำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน
มียอดรวมสะสมผูใ้ ช้งานแล้ว ๓๐,๕๑๓,๘๑๕ คน การให้บริการฐานข้อมูลดิจทิ ลั ด้านผังเมือง น�ำเข้าฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด จ�ำนวน ๗๗ จังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ�ำนวน ๑๑๐ ผัง ทีป่ ระกาศใช้เป็นกฎกระทรวง
และยังมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศให้เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และ
การพัฒนาการให้บริการลูกค้าเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย (๑) Digital Payment รับและจ่ายเงิน เช่น
ระบบรับช�ำระค่าไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้เงินสด (๒) Smart Service ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใช้
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา และ (๓) บริการช�ำระค่าใช้นำ�้ ประปาด้วยระบบ
QR Code และขอติดตั้งน�้ำประปาใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
๔.๑๐.๕ การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ปรับขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไป โดยได้ติดตามและก�ำกับดูแลให้ส่วนราชการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติฯ พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชน จ�ำนวน ๕,๗๒๔ คู่มือ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “คู่มือประชาชน” นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาต พ.ศ. .... และได้ทดลอง
เปิดให้บริการศูนย์รับค�ำขออนุญาตแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ผลการส�ำรวจพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
๔.๑๐.๖ การด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน โดยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์จากประชาชน ได้แก่ (๑) ศูนย์บริการประชาชนในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล มีประชาชนแจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ จ�ำนวน ๕ ช่องทาง
ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ เว็บไซต์ www.1111.go.th ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ตู้ ปณ. ๔๔๔ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑
และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (๒) ศูนย์ด�ำรงธรรม มีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จ�ำนวน ๓,๒๗๓,๖๑๕ เรื่อง
แก้ไขแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๓,๒๑๖,๔๗๗ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน ๕๗,๑๓๘ เรือ่ ง  และในส่วนของ
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้รับแจ้งปัญหา รวม ๓๒,๖๖๕ เรื่อง แก้ไขได้ ๓๑,๖๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๘
และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ ๙๘๕ เรื่อง (๓) รับแจ้งเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสายด่วน “สคบ. ๑๑๖๖”
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค ๑,๑๖๖ ราย (เป็นเงิน ๓,๑๐๓,๕๔๐.๗๕ บาท) การตรวจสอบพฤติการณ์
การประกอบธุรกิจต่าง ๆ ๑,๘๗๖ ราย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค ๑,๔๙๐ ครั้ง (๔) ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้บริการประชาชนใน
เรือ่ งอืน่ ๆ เช่น เรือ่ งร้องเรียนผ่านศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนการทุจริตส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ จ�ำนวน ๑๑๐ เรือ่ ง เรือ่ งการศึกษา
ผ่านสายด่วน ๑๕๗๙ หรือ www.1579.moe.go.th มีเรือ่ งร้องเรียน ๙,๗๓๑ เรือ่ ง ยุตเิ รือ่ งแล้ว ๖,๘๐๑ เรือ่ ง และอยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการ ๒,๙๓๐ เรื่อง และ (๕) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ด�ำรงธรรมกรมที่ดิน เพื่อให้ค�ำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การขอทราบค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่ามัดจ�ำรังวัด ค่าคัดถ่ายระวาง
และราคาประเมิน โดยมีประชาชนขอรับบริการ จ�ำนวน ๒๗,๔๙๔ ราย ซึ่งได้รับค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่น่าพอใจ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ของไทยทัว่ โลก ผ่านโทรศัพท์สายด่วนซึง่ เปิดตลอด ๒๔ ชัว่ โมงของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ของไทยทัว่ โลกกว่า ๑๒๐ หมายเลข และให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiConsular และเพิม่ ช่องทาง

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๒๕)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ติดต่อทางแอปพลิเคชัน Line และ Wechat “Thaiconsular” และ Facebook ซึ่งในปี ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกได้ให้การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๒๖๒ คน
๔.๑๐.๗ การก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังของส่วนราชการ และการส่งเสริมการวางแผนและบริหารก�ำลังคน
ในส่วนราชการ โดยมีส่วนราชการที่ด�ำเนินการแล้ว ๑๗ กระทรวง นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการเพื่อเตรียมก�ำลังคน
คุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ ด้วยการจัดสรรทุนรัฐบาลระดับต่าง ๆ และจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
เพื่อเตรียมก�ำลังคนเข้าสู่ระบบราชการ เช่น ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ) ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕ ประเภททุน รวม ๙๐ ทุน และ
ทุนดึงดูดผูม้ ศี กั ยภาพสูงทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS)
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔๓ ทุน นอกจากนี้ จัดท�ำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการด้วยรูปแบบการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการสอบเพื่อ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ในเดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น
๒,๓๐๐ ที่นั่งสอบ ซึ่งมีผู้สอบผ่าน จ�ำนวน ๑๗๙ คน
๔.๑๐.๘ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ และใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยด�ำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึก เสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ พร้อมทัง้ ปรับปรุงและตรากฎหมายใหม่ให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีส่วนราชการระดับกรมและ
จังหวัดที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๒๒๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่า จ�ำนวน ๑๔๖ หน่วยงาน และส่วนราชการระดับจังหวัด จ�ำนวน ๗๖ หน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๘๔.๖๖
๔.๑๑ นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
รัฐบาลได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักสากล
และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในทุกด้าน
โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ๗ กลุ่ม ได้แก่
(๑) กลุ ่ ม กฎหมายด้ า นเศรษฐกิ จ (๒) กลุ ่ ม กฎหมาย
ที่ออกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (๓) กลุ่มกฎหมาย
ที่ลดความเหลื่อมล�้ำ  (๔) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ
และมนุษยธรรม (๕) กลุ่มกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคม
และวัฒนธรรม (๖) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย และ (๗) กลุม่ กฎหมายเกีย่ วกับ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีกฎหมายส�ำคัญที่ด�ำเนินการ
แล้ ว เสร็ จ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง
ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพือ่ แก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: IUU Fishing)

(๒๖) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
นอกจากนี้ รัฐบาลได้เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท�ำกฎหมาย
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและเกือ้ กูลการปฏิบตั ริ าชการเพือ่ ประชาชนมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย โดยการสัมมนาและฝึกอบรม การพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย และการเข้าร่วม
ประชุมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อก้าวทันพัฒนาการด้านกฎหมายในระดับสากล
รั ฐ บาลได้ มี ก ารน�ำเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และความรู ้ ท างนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ แ ละมี ร ะบบข้ อ มู ล
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น สามารถใช้ ติ ด ตามผลและน�ำไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของหน่ ว ยงานและเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
กระบวนการยุติธรรมได้ โดยการสนับสนุนการอ�ำนวยความยุติธรรม ดังนี้ (๑) การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA)
(๒) การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๓) สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย
และพิสจู น์ศพนิรนามตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านติดตามคนหายและพิสจู น์ศพนิรนาม
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (๔) การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชน
ในส่วนของการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายนัน้ รัฐบาล
ได้ดำ� เนินการ ดังนี้ (๑) การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยได้สง่ เสริมกองทุนยุตธิ รรมเพือ่ คุม้ ครองช่วยเหลือ
คนจนและผูด้ อ้ ยโอกาส คุม้ ครองผูถ้ กู ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพและเยียวยาผูบ้ ริสทุ ธิห์ รือได้รบั ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม
ซึ่งได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมศาล จ�ำนวน ๙๕๘ คน เป็นจ�ำนวนเงิน ๔,๘๘๘,๕๑๙ บาท ค่าทนายความ จ�ำนวน ๒,๒๗๙ คน
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๖,๑๗๘,๐๓๑.๕๐ บาท ค่าใช้จ่ายอื่นในการด�ำเนินคดีตรวจพิสูจน์ ๕๐ คน เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๘๒,๘๔๘ บาท
ค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย จ�ำนวน ๗๒๗ คน เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๘๕,๗๘๖,๖๐๖ บาท (๒) การคุ้มครองพยาน
คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๓) การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ได้แก่ การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทชัน้ บังคับคดีเพือ่ ยุตขิ อ้ พิพาทในชัน้ บังคับคดีและเพิม่ ปริมาณเงินเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยให้ความส�ำคัญแก่หนีร้ ายย่อย หนีค้ รัวเรือน ด�ำเนินกิจกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชัน้ บังคับคดีเพือ่ ลดปริมาณคดี
ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ�ำนวน ๓๐,๘๒๗ เรื่อง และได้ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ
จ�ำนวน ๒๗,๔๒๑ เรื่อง ใช้ทุนทรัพย์ จ�ำนวน ๘,๔๒๒,๘๗๔,๖๕๐.๙๑ บาท (๔) การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่
คู่ความและประชาชน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มช่องทางการเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางสายด่วน
กรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๙ ส�ำหรับสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๕) การพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน LED Debt InFo, LED Property+ และ LED
Property บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (๖) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด ด�ำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในเรือนจ�ำ และแก้ไขฟื้นฟู
เด็กและเยาวชน และ (๗) การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการเปิดคลินิกให้ค�ำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
เพื่อให้ค�ำปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปัญหาด้านครอบครัวและปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและ
ผู้เยาว์แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

๕. การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
นอกเหนือจากการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วงปีทสี่ รี่ ฐั บาลได้วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
โดยการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว และการปฏิรูปประเทศในด้านที่ส�ำคัญ
โดยต่อยอดการด�ำเนินงานของ สปช. และ สปท. ให้เป็นรูปธรรม เพื่อปรับปรุงและปรับโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญ
ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้
๕.๑ การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รัฐบาลให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการวางรากฐานการพัฒนาให้กับประเทศ
ในระยะยาว จึงได้ตราพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อก�ำหนดกระบวนการจัดท�ำและการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ในการจั ด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
รวมทั้งเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน และผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๒๗)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ได้แก่ (๑) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน (๓) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๔) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่รับผิดชอบ ด�ำเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น และเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่างยุทธศาสตร์ชาติได้รับความเห็นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีพระราชโองการ
ประกาศให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

๕.๒ การจัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อก�ำหนดวิธีการจัดท�ำแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนในการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด�ำเนินการ และระยะเวลาด�ำเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้านให้มีความชัดเจน ซึ่งต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อด�ำเนินการจัดท�ำ
แผนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จ�ำนวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหาร
ราชการ (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านยุตธิ รรม (๕) ด้านเศรษฐกิจ (๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (๗) ด้านสาธารณสุข
(๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๙) ด้านสังคม (๑๐) ด้านพลังงาน และ (๑๑) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ส�ำหรับอีก ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา และด้านกระบวนการยุติธรรม
(ต�ำรวจ) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีกรอบระยะเวลาการด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับ
แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้านได้ด�ำเนินการจัดท�ำแล้วเสร็จตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าว และประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีระยะเวลาด�ำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 1
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

2 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ และน�ำความสงบสุขกลับคืนสู่คนในชาติ
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นเดินหน้าด�ำเนินการตาม Road Map ด้วยการใช้กลไกในระดับต่าง ๆ ผนวกกับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งส่งผลให้สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑. การด�ำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นคณะกรรมการหนึ่งภายใต้คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึง่ ในการด�ำเนินการ
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองนั้น คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ในส่วนกลาง มีพรรคการเมืองที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จ�ำนวน ๕๓ พรรค ๒ กลุ่มการเมือง และภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่มาร่วมเสนอข้อคิดเห็น จ�ำนวน ๔๓ องค์กร และรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ ทั้ง ๗๖ จังหวัด ใน ๔ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม กลุ่มข้าราชการ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
กลุ่มและองค์กรที่ท�ำงานร่วมกับส่วนราชการ และกลุ่มผู้น�ำชุมชนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการเตรียมการ
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้ประมวลและน�ำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไปจัดท�ำเป็น “สัญญาประชาคม
ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง”
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำ “แผนการบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ปี ๒๕๖๑” เพื่อให้
ส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการสร้างการรับรูส้ ญ
ั ญาประชาคมฯ ควบคูก่ บั โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืนด้วย ทัง้ นี้ ผลส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนจากการสร้างการรับรูส้ ญ
ั ญาประชาคมฯ ทีผ่ า่ นมา พบว่าประชาชนมีความเข้าใจและความพึงพอใจ
สูงสุดใน ๓ ประเด็น คือ ๑) การรู้รักสามัคคี ๒) การยึดมั่นในศาสตร์พระราชา และ ๓) การร่วมขจัดการทุจริต อย่างไรก็ตาม
จะมีการสร้างความปรองดองและการรับรูเ้ กีย่ วกับสัญญาประชาคมฯ ภายใต้แผนบูรณาการสร้างการรับรูฯ้ อย่างต่อเนือ่ ง และ
จะมีการเสนอแผนแม่บทย่อยการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตามแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การรักษาความสงบภายในประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. การสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์
รัฐบาลได้มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความสงบสันติและความสามัคคีปรองดองในทุกพืน้ ที่ โดยได้ชแี้ จงท�ำความเข้าใจ จัดกิจกรรม
สร้างบรรยากาศ และสร้างความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพืน้ ที่ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมวิถชี วี ติ ประชาธิปไตย
และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 3
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

การดำ�เนินการ
๑) ชี้แจงทำ�ความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์
และส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ในพื้นที่ โดยการจัดงานประเพณี
การจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมพัฒนา
๓) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น ปัญหาความเดือดร้อน
ที่ดินทำ�กิน สาธารณูปโภค สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔) จัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง
โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
๖) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์การเรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

จำ�นวนประชาชน
จำ�นวน
เข้าร่วม/ได้รับ
ประโยชน์ (คน)
๒๓๕,๒๙๔ ครั้ง ๒๐,๘๗๗,๓๘๙
๒๘๕,๘๙๑ ครั้ง

๒๔,๙๐๘,๗๔๐

๗๖,๕๐๓ เรื่อง

๑,๗๖๗,๐๒๖

๓๔๔,๖๐๓ ครั้ง

๒๐,๒๐๖,๔๗๑

๑๘๙,๐๐๓ ครั้ง

๗,๗๕๑,๑๔๓

๑๘๐,๕๓๑ ครั้ง

๑๓,๗๑๐,๙๓๘

๓. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์
ส�ำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุตธิ รรม ได้รว่ มลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์กับสถาบันการศึกษา ๕ สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพือ่ ร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านกฎหมาย การบริหารงานยุตธิ รรม กระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก และการจัดการความขัดแย้ง ทัง้ นี้ จะจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ขึ้นใน ๕ พื้นที่ ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ๑) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
๒) คณะนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๔) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ๕) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อติดตามสภาพปัญหาความขัดแย้ง
ในเชิงพืน้ ที่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระดับพืน้ ที่ โดยมี
กระทรวงยุตธิ รรมท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงและประสานขอความร่วมมือไปยังภาควิชาการและหน่วยงานภาครัฐ ในการสอดส่องดูแล
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเชิงพืน้ ที่ ตลอดจนปัญหาด้านกฎหมายและด้านอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และสร้างความปรองดอง

๔. การเร่งรัดขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รัฐบาลได้เร่งรัดขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขโดยเร็ว ซึ่งได้ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อน�ำไปสู่การจัดการเลือกตั้งทั่วไปครบถ้วนแล้วทั้ง ๔ ฉบับ ได้แก่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

4 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 5
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

6 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ
ปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด�ำเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไม่ค�ำนึงถึงความรู้ส�ำนึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ�ำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน�ำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และ
เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 7
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

รัฐบาลตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส�ำคัญยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ พระองค์ ไ ด้ ท รงปฏิ บั ติ พ ระกรณี ย กิ จ นานั ป การเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน และโดยที่
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงค�ำนึงถึงความอยูด่ มี สี ขุ ของประชาชนเป็นส�ำคัญ
และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท�ำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์
ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและแนวพระราชด�ำริต่าง ๆ ในการบ�ำบัดทุกข์
และบ�ำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ ร่วมปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโครงการ “เราท�ำความ ดี
ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลจึงได้ด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
เพือ่ ปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยใช้ศาสตร์พระราชาทีจ่ ะสร้าง
ประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศชาติมาเป็นแนวทางในการขับเคลือ่ นประเทศ โดยในปีที่ ๔ มีการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้

๑. การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยด์ ว้ ยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ
๑.๑ การถวายความปลอดภัย รัฐบาลมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยมาตรการ
ความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยในปี ๒๕๖๑ เหล่าทัพต่าง ๆ ได้จัดก�ำลังและยุทโธปกรณ์ในการถวายความปลอดภัย
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
๑) กองบัญชาการกองทัพไทย จ�ำนวน ๘๔๘ ครั้ง ๒) กองทัพบก จ�ำนวน ๘๕๙ ครั้ง ๓) กองทัพเรือ จ�ำนวน ๑๔๔ ครั้ง
๔) กองทัพอากาศ จ�ำนวน ๕๗๘ ครั้ง และ ๕) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำนวน ๑,๗๑๙ ครั้ง

8 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑
๑.๒ การด�ำเนินการเกีย่ วกับการกระท�ำความผิดทางคอมพิวเตอร์ รัฐบาลได้ดำ� เนินงานเกีย่ วกับการปกป้องรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยติดตามและตรวจสอบผูก้ ระท�ำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูล รูปภาพ หรือการโฆษณา
ทีไ่ ม่เหมาะสมในเว็บไซต์ สือ่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ได้ตรวจพบเว็บไซต์ทเี่ ข้าข่ายล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
บ่อนท�ำลายสถาบันฯ และไม่เหมาะสม โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายกฎหมายด�ำเนินการเกีย่ วกับเว็บไซต์ทกี่ ระท�ำความผิด
จ�ำนวน ๑๕,๗๐๒ URLs ทั้งนี้ มีคำ� สั่งศาลอาญา (หมายเลขคดีด�ำ) ให้ระงับการท�ำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้ว
จ�ำนวน ๑๖,๓๓๙ URLs

๒. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๑ การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมใต้รม่ พระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงน�ำพา
และพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรือง
มาครบรอบ ๒๓๖ ปี โดยในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
มีพิธีบ�ำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
และพิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ จ� ำ นวน ๒๓๗ รู ป
พิ ธี บ วงสรวงศาลหลั ก เมื อ งกรุ ง เทพมหานคร พิ ธี ๕
ศาสนามหามงคล และมี ริ้ ว ขบวนที่ แ สดงถึ ง ประวั ติ
ความเป็ น มาของกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละเหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ
ตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ ๑ ถึงรัช กาลที่ ๑๐ ภายใต้แ นวคิ ด
“รัตนโกสินทร์เรืองรอง” จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
ผ่านถนนราชด�ำเนินกลาง สนามหลวง และสิ้นสุดที่โรงละคร
วังหน้า จ�ำนวน ๑๑ ริ้วขบวน ได้แก่ ๑) เฉลิมฉลอง ๒๓๖ ปี
กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ๒) รั ช กาลที่ ๑ สร้ า งบ้ า นแปงเมื อ ง
๓) รั ช กาลที่ ๒ ฟู เ ฟื ่ อ งวรรณกรรม ๔) รั ช กาลที่ ๓
เลิ ศ ล�้ ำ เศรษฐกิ จ ๕) รั ช กาลที่ ๔ แนวคิ ด อารยะ
๖) รัชกาลที่ ๕ วัฒนะสู่สากล ๗) รัชกาลที่ ๖ มากล้น
การศึกษา ๘) รัชกาลที่ ๗ ประชาธิปไตย ๙) รัชกาลที่ ๘
น�ำไทยสามัคคี ๑๐) รัชกาลที่ ๙ พระบารมีเปี่ยมล้น และ
๑๑) รัชกาลที่ ๑๐ ประชาชนเปี่ยมสุข โดยเปิดโอกาส
ให้ ป ระชาชนแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด ไทยสมั ย ต่ า ง ๆ เข้ า ร่ ว ม
ริ้ ว ขบวนดั ง กล่ า วได้ นอกจากนี้ ยั ง จั ด ให้ มี กิ จ กรรม
ในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ด้วย
๒.๒ การด�ำเนินการส�ำหรับงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
		
๒.๒.๑ จัดงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัฐบาลให้การต้อนรับและอ�ำนวยความสะดวกแก่บุคคลส�ำคัญต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี
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ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีบุคคลส�ำคัญต่างประเทศทั้งในระดับพระประมุขรัฐ ประมุขรัฐ ผู้น�ำรัฐบาล รัฐมนตรี
และผู้แทนระดับสูง ตลอดจนคู่สมรส รวม ๕๔ คน จาก ๔๒ ประเทศ และน�ำคณะทูตานุทูต ประกอบด้วย เอกอัครราชทูต
และอุปทูตต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย รวม ๙๔ ประเทศ และหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย
พร้อมด้วยกงสุลใหญ่กติ ติมศักดิแ์ ละกงสุลกิตติมศักดิป์ ระจ�ำประเทศไทยทีม่ ถี นิ่ พ�ำนักในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๔๗ ประเทศ
และเลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations
Economic and Social Commission for Asian and the Pacific: UNESCAP) ในฐานะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ
ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ คน เข้าร่วมพระราชพิธีด้วย
		 ๒.๒.๒ จั ด นิ ท รรศการงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ณ มณฑลพิ ธี ท ้ อ งสนามหลวง ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน-ธั น วาคม ๒๕๖๐
โดยเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดงาน
นิทรรศการฯ ซึง่ นิทรรศการฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ ๑) นิทรรศการพระผูท้ รงเป็นนิรนั ดร์ เป็นการแสดงพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ เมื่อเสด็จอวตาร
รัชกาลที่ร่มเย็น เพ็ญพระราชธรรม น�ำพระราชไมตรี และพระจักรีนิวัตฟ้า และ ๒) นิทรรศการพระเมรุมาศพิมานนฤมิต
นิ ท รรศการเล่ า เรื่ อ งราวเบื้ อ งหลั ง และขั้ น ตอนการท� ำ งาน
พระเมรุ ม าศ ได้ แ ก่ ๑) สมมติ เ ทวพิ ม าน : สถาปั ต ยกรรม
พระเมรุมาศ ๒) วิธานสถาปกศาลา : จากแบบขยายสูก่ ารก่อสร้าง
จัดนิทรรศการงาน
๓) ประติมาสร้างสรรค์ : งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ
พระราชพิธี
๔) สวรรค์ บ รรจงวาด : ฉากบั ง เพลิ ง และจิ ต รกรรมฝาผนั ง
ถวายพระเพลิง
โครงการตามพระราชด�ำริ ๕) ยาตรากฤษฎาธาร : การบูรณปฏิสงั ขรณ์
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ราชรถและพระยานมาศ ๖) ตระการวิ จิ ต รศิ ล ปกรรม :
บรมนาถบพิตร
งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี และ ๗) น�ำสัมผัสพระสุเมรุ :
มีผู้เข้าชม ๔ ล้านราย
นิทรรศการสัมผัสเพือ่ ผูพ้ กิ ารทางสายตาภายในบริเวณพระเมรุมาศ

10 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑
			
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงมหรสพและการแสดงชุดต่าง ๆ เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. มีการประโคม
ดนตรี ว งบั ว ลอย บริ เ วณศาลาลู ก ขุ น เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. และทุ ก วั น เสาร์ แ ละอาทิ ต ย์ มี ก ารแสดงโขน
หน้าพระที่นั่งทรงธรรม เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ซึมซับบรรยากาศเสมือนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้งนี้ ระหว่าง
วันที่ ๒ พฤศจิกายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๘๖ ราย จ�ำแนกได้ ดังนี้ พระภิกษุและ
สามเณร ๒๓,๔๙๙ รูป วิลแชร์ ๕๘,๑๘๕ คน ผู้พิการ ๕,๘๔๗ คน กลุ่มชาติพันธุ์ ๓๒๐ คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ
๖๑,๒๐๓ คน สื่อมวลชน ๒,๑๐๖ คน ประชาชนทั่วไป ๓,๐๙๕,๔๙๙ คน นักเรียนและนักศึกษา ๗๕๓,๔๒๗ คน
๒.๓ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์
		
๒.๓.๑ กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยกิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้
			
(๑) จั ด งานมหกรรมวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ในฐานะทีท่ รงเป็น “อัคราภิรกั ษศิลปิน” หมายถึง “ศิลปินผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูป้ กปักรักษางานศิลปะ”
ประกอบกับพระราชกรณียกิจอันเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ทรงน�ำมิตทิ างวัฒนธรรมมาส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่
ของประชาชนชาวไทยให้ได้อยู่ดีกินดี ทั้งยังส่งผลต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟืน้ ฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
โดยภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการและการสาธิตมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม เช่น การท�ำเครือ่ งรัก เครือ่ งเงิน เครือ่ งถม
การสาธิตการท�ำยาสมุนไพรไทยจากต�ำรายาหลวงปู่ศุข การสาธิตช่างสิบหมู่ การสาธิตการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ
จ�ำลองตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ๑๐ สาย ชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม แหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
จากเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ และการแสดงทางวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน

			
(๒) จัดแสดงร�ำถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธ สถิตหทัยไทย” และการแสดงละคร
ดึกด�ำบรรพ์ เรื่อง นางเสือง ณ โรงละครแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานการแสดงละครดึกด�ำบรรพ์และให้ประชาชน
ได้มีโอกาสรับชมการแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
			
(๓) จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ณ ชุมชนวัดจ�ำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและสืบสานพระราชปณิธาน
ธรรมราชินีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีแนวพระราชด�ำริให้ประชาชน
ได้ปฏิบัติธรรมเป็นมงคลแก่ชีวิต
			
(๔) เปิดพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัตศิ าสตร์ และแหล่งเรียนรูท้ วั่ ประเทศ โดยไม่เก็บ
ค่าเข้าชมและค่าธรรมเนียม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ
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๒.๓.๒ จัดพิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
			
(๑) จัดพิธที ำ� บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั เนือ่ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณมณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง ได้อญ
ั เชิญพระพุทธรูปพระพุทธบรมมหาจักรี
ศรีภมู พิ ลมหาราช ๖๐ พรรษา และนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จ�ำนวน ๑๐ รูป ประกอบพิธเี จริญพระพุทธมนต์
หลังจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ และสามเณร จ�ำนวน ๖๗๐ รูป รับบิณฑบาต

			
(๒) จัดพิธที ำ� บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ใน
รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ได้อญ
ั เชิญพระพุทธรูปพระพุทธโลกนาถสิรคิ ณ
ุ และนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จ�ำนวน ๑๐ รูป ประกอบพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ และสามเณร จ�ำนวน ๒๔๓ รูป รับบิณฑบาต
			 (๓) จัดพิธีมหามงคลบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
			 (๔) จัดพิธที ำ� บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
พระสงฆ์และสามเณร จ�ำนวน ๙๐๑ รูป รับบิณฑบาต ณ พระลานพระราชวังดุสิต
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๒.๔ การจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “อุ่นไอรัก
คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ภายในงานแบ่งเป็น ๓ โซน ได้แก่ ๑) โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึง
ความรักความผูกพันของประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในชือ่ ว่า นิทรรศการ “สยามประชาร�ำฦก” ๒) โซนสนามเสือป่า
จัดให้มีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ โดยร้านค้าทุกร้านจะใช้ลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารในสมัย
รัชกาลที่ ๕ และ ๓) โซนร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วม
รวม ๑,๒๖๑,๕๐๙ ราย
๒.๕ การด� ำ เนิ น โครงการจิ ต อาสาพระราชทานตามแนวพระราชด� ำ ริ “เราท� ำ ความ ดี ด้ ว ยหั ว ใจ”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการ
ในพระองค์รว่ มกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ
ส�ำหรับการรวมพลังจิตอาสาฯ ในพื้นที่
มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าจิตอาสาฯ
ระดับจังหวัด และนายอ�ำเภอเป็นหัวหน้า
จิตอาสาฯ ระดับอ�ำเภอ จัดกิจกรรมที่
เกิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวม โดยพั ฒ นา
แหล่งน�้ำ คู คลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในพื้ น ที่ ส าธารณประโยชน์ ทั่ ว ประเทศ
ในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๑๐,๗๕๖ ครั้ง
และกรุงเทพมหานคร ได้ดำ� เนินการพัฒนา
คูคลองในเขตต่าง ๆ จ�ำนวน ๒๔๑ คลอง
ปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนจิตอาสา
รวมทั้งสิ้น ๔,๗๔๒,๗๘๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 13
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๒.๖ การด� ำ เนิ น โครงการบรรพชาอุ ป สมบทและปฏิ บั ติ ธ รรมถวายพระกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี และส� ำ นึ ก ในพระกรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงปฏิ บั ติ พ ระกรณี ย กิ จ นานั ป การด้ ว ยพระวิ ริ ย อุ ต สาหะ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนเป็นที่ประจักษ์และจารึกอยู่ในหัวใจ
ของคนไทยทุกคน โดยเมือ่ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะผูบ้ รรพชาอุปสมบทและปฏิบตั ธิ รรมถวายพระกุศลฯ จ�ำนวน ๖๑ คน
เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
เพื่อเข้ารับประทานผ้าไตรครอง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระวโรกาสให้ผู้บรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รับพระราชทานผ้าไตร เพื่อน�ำไปถวายพระอุปัชฌาย์ ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ ๑๓-๒๑ มกราคม
๒๕๖๑ ผู้บรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลฯ จ�ำนวน ๖๑ คน ได้เดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์จาริก
แสวงบุ ญ และปฏิ บั ติ ธ รรมถวายพระกุ ศ ล ณ พุ ท ธสถานและสั ง เวชนี ย สถานทั้ ง ๔ แห่ ง ณ สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และประกอบพิธีลาสิกขาและเดินทางกลับประเทศไทย
๒.๗ การจั ด งาน “รวมใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว United
as One” เพื่อขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ณ วนอุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขึ้นรับส�ำเนาพระราชกระแส
ทรงขอบใจ ที่พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
และวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ในนามของรัฐบาล ได้กล่าวขอบคุณน�ำ้ ใจ
และความเสียสละของทุกฝ่ายที่ช่วยให้ภารกิจส�ำเร็จ สะท้อน
ให้เห็นถึงการรวมพลังทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พร้อม
ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน

จัดงาน

“รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
United as One”
ขอบคุณผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ณ อุทยานถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน

๒.๘ การจัดแสดงนิทรรศการและให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
(๑) นิทรรศการ “ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๓๐
ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ (๒) “นิทรรศการในรูปแบบโมเดลการบริหารจัดการน�้ำตามแนวพระราชด�ำริ”
ในงาน ๑) “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ มีนาคม
๒๕๖๑ ๒) “สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำแห่งชาติและวันน�้ำโลก ประจ�ำปี ๒๕๖๑” ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุม
อิ ม แพค เมื อ งทองธานี เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มี น าคม ๒๕๖๑ และ ๓) “เถลิ ง ศกสุ ข สั น ต์ มหาสงกรานต์ ต� ำ นานไทย”
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ (๓) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ในงาน “ทั น ตมหิ ด ล ร่ ว มใจ เทิ ด ไท้ อ งค์ ร าชั น ”
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ปิน่ เกล้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ (๔) นิทรรศการ ชุด
“สืบสาน รักษา ต่อยอด” ร่วมในงาน ๑) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประจ�ำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ
๒) ชมศูนย์ศกึ ษา พัฒนาความรู้ ดูนทิ รรศการ ครัง้ ที่ ๑๙ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชอื่ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม๕ กันยายน ๒๕๖๑
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๓. การเผยแพร่ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละ
พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
๓.๑ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ ดังนี้
		
๓.๑.๑ จัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ๘ ภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ค�ำขวัญ “เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์สามัคคี มีจิตอาสา”
โดยมีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานชุมนุมกว่า ๕,๒๗๐ คน
		
๓.๑.๒ จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award: PMCA)
รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร่วมกัน ๑๑ ประเทศ โดยคัดเลือกและประกาศผลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ มีครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑ คน รางวัล “คุณากร” จ�ำนวน ๒ คน รางวัล
“ครูยิ่งคุณ” จ�ำนวน ๑๗ คน และรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จ�ำนวน ๑๓๖ คน โดยมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ได้ด�ำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ แล้ว โดยจะมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในปี ๒๕๖๒

		
๓.๑.๓ จั ด งานพิ ธี ถ วายราชสดุ ดี เนื่ อ งในวั น สมเด็ จ พระมหาธี ร ราชเจ้ า ได้ จั ด พิ ธี ถ วายราชสดุ ดี
และถวายบังคมพระราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามหญ้า
หน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
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๓.๑.๔ ปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน
มี ก ารด� ำ เนิ น งานใน ๒ ส่ ว น คื อ ๑) จั ด ท� ำ เอกสารความรู ้ เ กี่ ย วกั บ พระราชประวั ติ และพระราชกรณี ย กิ จ ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ ๒) แต่ละหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดจะปรับปรุง
หนั ง สือเรียนในส่ว นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกั บสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทยให้ เ ป็ น ปั จ จุ บัน ทั้ ง ในส่ ว นเนื้ อ หาที่เกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องเขียนใหม่เพิ่มเติม เช่น เรื่องพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ค�ำที่ใช้เรียก
พระบรมวงศานุวงศ์ การจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ต้องเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์
		
๓.๑.๕ จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก�ำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
และก�ำหนดวันดังกล่าวเป็น “วันรักการอ่าน” และได้กำ� หนดให้ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและได้มอบหมาย
ให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองครบทศวรรษการอ่าน โดยจัดให้มี
การประกวดแข่งขันนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชด�ำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านการส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดประชาชน และส�ำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ
		
๓.๑.๖ จั ด แสดงนิ ท รรศการเผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุ ณ และพระอั จ ฉริ ย ภาพกษั ต ริ ย ์ เ กษตร โดยจั ด
แสดงนิทรรศการสร้างต้นแบบและฐานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการเกษตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าชม จ�ำนวน ๔๖๖,๓๔๓ คน
รวมทั้งร่วมกับเกษตรกร หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า จัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร การสาธิต การจ�ำหน่ายสินค้าและ
ผลผลิตด้านการเกษตร ๑๑ ครั้ง ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ๒๐ ครั้ง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ๗๗,๘๓๔ คน
๓.๒ การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีนานาชาติ
		
๓.๒.๑ ขับเคลื่อนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยได้รับมอบหมายจากประเทศ
สมาชิกของกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ให้เป็นผู้ประสานงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) เช่น กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) กรอบการประชุม
ว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on
Interaction and Confidence Building Measures in Asia: CICA)
และในกรอบอาเซียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประเทศไทย
ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู ้ ป ระสานงานในเรื่ อ งการเชื่ อ มโยง
ระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับการบรรลุวาระด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ โดยไทยได้ร่วมกับ
ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารอาเซี ย นและคณะกรรมการเศรษฐกิ จ
และสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (United
ในกรอบความร่วมมือ
และการประชุมระหว่างประเทศ
Nations Economic and Social Commission for Asia and
the Pacific: UNESCAP) จัดท�ำรายงาน “Complementarities
between the ASEAN Community Vision 2025 and
the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development: A Framework for Action” ซึ่งได้เปิดตัว
รายงานดังกล่าวในช่วงการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ตลอดจน

เผยแพร่
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

16 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑
การส่งเสริมบทบาทน�ำของไทยในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในโอกาส
ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมส�ำคัญ ๆ ได้แก่ การประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
ครัง้ ที่ ๘ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๑ การประชุมสุดยอดอาเซียน (ปี ๒๕๖๒) และการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) (ปี ๒๕๖๕)
		
๓.๒.๒ ขับเคลื่อนในกรอบสหประชาชาติและการประชุมระหว่างประเทศ ได้แก่
			 (๑) ประเทศไทยได้รบั ยกย่องให้เป็นตัวอย่างความส�ำเร็จของประเทศทีส่ ง่ เสริมความร่วมมือใต้-ใต้
(ความร่วมมือระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา) ในโอกาสวันสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations
Day for South-South Cooperation) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ส�ำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้
(United Nations Office for South-South Cooperation: UNOSSC) ได้มอบสัญลักษณ์ที่ระลึกให้แก่ประเทศไทย
เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ละยกย่ อ งในฐานะที่ ป ระเทศไทยมี บ ทบาทเด่ น ในการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ผ่ า น
ความร่วมมือใต้-ใต้อย่างต่อเนื่อง และในโอกาสเดียวกัน UNOSSC ได้จัดพิมพ์หนังสือแนวปฏิบัติที่ดีของความร่วมมือ
ใต้-ใต้และไตรภาคี (Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development)
ฉบั บ ที่ ๒ โดยได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ เ พื่ อ การพั ฒ นาเกษตรแบบยั่ ง ยื น ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงค�ำช้าง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ให้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทยที่มีการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ

			 (๒) ผลักดันและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย SDGs ในกรอบการประชุมระหว่างประเทศ ในการประชุม Regional Consultation on South-South
Cooperation in Asia and the Pacific และการประชุม Asia-Pacific Forum for South-South Cooperation
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำ� หรับเอเชียและแปซิฟกิ (Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific: ESCAP) และ UNOSSC ได้น�ำคณะผู้แทนต่างประเทศจาก ๔๓ ประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงาน
โครงการทีน่ ำ� หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทศี่ นู ย์เรียนรูส้ มั มาชีพชุมชน ต�ำบลคลองหก อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและประเทศไทยมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศก�ำลังพัฒนาอื่น ๆ ด้วย
			 (๓) บทบาทประเทศไทยในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and
Social Council: ECOSOC) หลังจากปี ๒๕๖๐ ไทยเป็นหนึ่งใน ๔๔ ประเทศที่น�ำเสนอรายงานความคืบหน้าในการอนุวัติ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของประเทศต่าง ๆ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ต่อที่ประชุม
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High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ในปี ๒๕๖๑ ไทยได้จดั ท�ำรายงาน VNR อย่างต่อเนือ่ ง
แม้วา่ ไทยจะไม่ตอ้ งน�ำเสนอรายงานดังกล่าวต่อทีป่ ระชุม HLPF 2019 เพือ่ ให้หน่วยงานทีข่ บั เคลือ่ นการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในประเทศได้ทราบสถานการณ์ด�ำเนินงานของไทยตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระดับท้องถิน่ และการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน โดยไทยได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในระหว่างการจัดกิจกรรมคูข่ นานต่าง ๆ ซึง่ ไทยเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมสนับสนุน
ช่วงการประชุม HLPF 2019 เช่น กิจกรรมคู่ขนานเรื่อง “Green Economy and its transformative impacts towards
sustainable development in its all dimensions” ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพหลัก จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทีส่ ำ� นักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพือ่ เผยแพร่การด�ำเนินงานของไทยด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
		
๓.๒.๓ ขยายหุน้ ส่วนความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals Partnership: SEP for SDGs
Partnership) ระหว่างไทยกับนานาประเทศ ดังนี้
			 (๑) ความร่วมมือตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership กับนานาประเทศทีส่ นใจและได้นำ�
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ได้แก่
				(๑.๑) ความร่วมมือสองฝ่าย (ทวิภาคี) มี ๒๓ ประเทศ ทีม่ โี ครงการหรือก�ำลังริเริม่ ด�ำเนินโครงการ
ที่ น� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ได้ แ ก่ โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ที่ราชอาณาจักรเลโซโท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรตองกา และสาธารณรัฐฟิจิ โครงการพัฒนา
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐโมซัมบิก และมองโกเลีย รวมทั้งมีประเทศที่ก�ำลังริเริ่มด�ำเนินโครงการ
กับไทย ได้แก่ สาธารณรัฐโตโก สาธารณรัฐเซเนกัล สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ สาธารณรัฐเบนิน
สหภาพคอโมโรส สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หมู่เกาะโซโลมอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐปารากวัย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐวานูอาตู นอกจากนี้ ยังมีอีก ๖ ประเทศ ที่แสดง
ความประสงค์ที่จะร่วมมือกับไทยในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ สาธารณรัฐไนเจอร์ บูร์กินาฟาโซ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
สาธารณรัฐคอสตาริกา ราชอาณาจักรภูฏาน และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
				(๑.๒) ความร่วมมือสามฝ่าย (ไตรภาคี) เช่น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีในการด�ำเนินโครงการเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประเทศสมาชิก
อาเซียน อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นก�ำลังพิจารณาด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในเซเนกัล ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เซเนกัล
			 (๒) ให้ทุนฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประเทศก�ำลังพัฒนา ได้แก่
				(๒.๑) ทุ น ฝึ ก อบรมระยะสั้ น ภายใต้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมนานาชาติ ป ระจ� ำ ปี (Annual
International Training Course: AITC) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ โดยในช่วงระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐-สิงหาคม
๒๕๖๑ ให้ทุนแก่ผู้เข้าอบรมจากประเทศก�ำลังพัฒนา ๖๔ ประเทศ รวม ๑๓๕ คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ในประเทศไทย
				(๒.๒) ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายใต้หลักสูตรนานาชาติ (Thai International
Postgraduate Programme: TIPP) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยในช่วงระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐-สิงหาคม ๒๕๖๑
ได้ให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่รัฐจากประเทศก�ำลังพัฒนา ๘ ประเทศ รวม ๑๑ คน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศไทย
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นโยบายข้อ ๑
				(๒.๓) ทุ น ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร KOICA-TICA Joint Training Programmer on
Sustainable Agriculture and Environmental Management based on Sufficiency Economy Philosophy
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๔ ประเทศ รวม ๙ คน เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
				(๒.๔) ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Development in Developing Country:
Thailand Model for Africa ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐจาก ๖ ประเทศ ในภูมิภาคแอฟริกา รวม ๑๕ คน เข้ารับการฝึกอบรม
				(๒.๕) เชิญผูแ้ ทนจากต่างประเทศมาศึกษาดูงานเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในประเทศไทย เช่น คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเซเนกัลศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชุมชนยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
		
๓.๒.๔ ส่งเสริมการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระดับ
เยาวชนไทยกับต่างประเทศ (SEP for SDGs Youth Partnership) เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยในฐานะ “ยุวทูต SEP
for SDGs” ส�ำหรับเสริมสร้างความร่วมมือกับเยาวชนต่างประเทศในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ดังนี้
			
(๑) การจัดเสวนาระดับเยาวชน เรือ่ ง “SDGs สร้างด้วยกัน ตอนคบเด็กสร้างเมือง: Youth for SDGs
Conference: Urban Edition” เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น
กับกลุม่ เยาวชนเกีย่ วกับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ปัจจุบนั เป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจและกล่าวถึงอย่างมาก
ในเวทีระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้าหมายที่ ๑๑ (SDG11) “เมืองและชุมชนยั่งยืน” และการด�ำเนินการตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban
Agenda: NUA)
			
(๒) การจัดเสวนาระดับเยาวชน เรื่อง “SDGs สร้างด้วยกัน ตอน สร้าง ใช้ ใส่ใจโลก” เมื่อวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพือ่ สร้างความตระหนักรูใ้ นกลุม่ เยาวชนไทยเกีย่ วกับวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และการขับเคลือ่ น
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑๒ (SDG12) “การสร้างหลักประกันให้มรี ปู แบบการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน”
		
๓.๒.๕ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมดังนี้
			 (๑) จัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง และ SEP for SDGs Partnership เช่น การจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ SEP for SDGs Partnership ในช่วงการประชุม UN Global South-South
Development Expo (GSSD Expo 2017) ณ เมืองอันทาเลีย สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ การจัดนิทรรศการ SEP for SDGs Partnership ในช่วงการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable
Development (APFSD) 2018 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
การจัดนิทรรศการ SEP for SDGs Partnership ในช่วงการประชุมประจ�ำปีของ ESCAP สมัยที่ ๗๔ ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
			 (๒) กิจกรรม “Share It With TICA” เพื่อประกวดบทความในหัวข้อเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกลุ่มอดีตผู้รับทุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้ง
การพัฒนาในมิตติ า่ ง ๆ ให้แก่กลุม่ สาธารณชนต่างประเทศ โดยมีผสู้ ง่ บทความประกวดทัง้ หมด ๖๕ คน (ภาษาอังกฤษ ๕๔ คน
และภาษาฝรั่งเศส ๑๑ คน) จาก ๓๔ ประเทศ ในจ�ำนวนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวด จ�ำนวน ๙ คน
ทีน่ ำ� เสนอและสะท้อนความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การพัฒนา
ที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ๑) รางวัลชนะเลิศ จ�ำนวน ๑ คน จากสาธารณรัฐซิมบับเว และ ๒) รางวัลชมเชย
จ�ำนวน ๘ คน จากสาธารณรัฐชิลี ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐแซมเบีย สาธารณรัฐมาดากัสการ์ สาธารณรัฐปารากวัย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรโมร็อกโก และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยทั้ง ๙ คน จะได้รับรางวัลเป็นทุน
ฝึกอบรมนานาชาติประจ�ำปี ๒๕๖๒ (AITC) ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 19
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			 (๓) เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ แ ละการศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน แก่ผเู้ ข้ารับทุนหลักสูตร “Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development”
คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร “Sustainable Development in Developing Country: Thailand Model for Africa”
คณะผู้เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๒
เยาวชนจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น ๗๐ คน จาก ๑๐ ประเทศ คณะนั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
แห่งรัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา คณะผูแ้ ทนจากประเทศสมาชิกของศูนย์พฒ
ั นาชนบทแบบผสมผสานส�ำหรับภูมภิ าคเอเชีย
และแปซิฟิก (Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific: CIRDAP) คณะผู้บริหารระดับสูง
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาธารณรัฐเซเนกัล
๓.๓ การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และศูนย์การเรียนรู้ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศให้แก่สถาบันการศึกษา เด็ก เยาวชน
และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและเอกชน ในหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�ำริ” (นบร.) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๕๐ คน หลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ” (พพร.) รุ่นที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม-๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม ๕๐ คน โครงการค่ายเยาวชนรูง้ านสืบสานพระราชด�ำริ
(RDPB CAMP) รุ่นที่ ๘ จ�ำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�ำริ RDPB CAMP Extra
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี ทีไ่ ด้รบั รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านต่าง ๆ
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�ำนวน ๗๖ คน และครั้งที่ ๒
โครงการค่ายเยาวชนรูง้ านสืบสานพระราชด�ำริ RDPB CAMP ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ น�ำเยาวชนอายุระหว่าง
๑๘-๒๕ ปี ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จ�ำนวน ๘๐ คน และการฝึกอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จ�ำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ๑) ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับ
การอบรม ๕๒ คน ๒) ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๔-๗ กันยายน
๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการอบรม ๕๗ คน และ ๓) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการอบรม ๕๗ คน

20 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑

๔. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ
๔.๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		
๔.๑.๑ ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการน�ำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสูภ่ าคปฏิบตั ิ
(มอก.๙๙๙๙) เพือ่ น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย โดยจัดสัมมนา
เพื่อสร้างเครือข่ายและผลักดันแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มอก.๙๙๙๙ สู่ภาคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ องค์กรภาคเอกชน
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๒ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๓๓๓ คน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ โดยจ้างสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ISO เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ในการพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรมกับหน่วยงานแสดงเจตจ�ำนงเข้าร่วมโครงการ
สร้างเครือข่ายและผลักดัน
จ�ำนวน ๑๐ หน่วยงานที่ปรึกษาด�ำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดฝึกอบรม
เรื่ อ ง ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและหลั ก การประเมิ น
ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
๑๐ หน่วยงาน ๒๐๔ คน ๒) ติดตามความคืบหน้างานทีม่ อบหมาย
และฝึกอบรมในเรื่องแนวทางการก�ำหนด-เชื่อมโยงกลยุทธ์และ
แก่ผู้ประกอบการ
๑๐ หน่วยงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ จ�ำนวน ๑๐ หน่วยงาน
๓) ติดตามความคืบหน้างานที่มอบหมายและฝึกอบรม เรื่อง
การก�ำหนดหัวข้อในการน�ำไปปฏิบัติและก�ำหนดวัตถุประสงค์
เศรษฐกิจพอเพียงระดับองค์กร ๔) ติดตามความคืบหน้างานที่มอบหมายและฝึกอบรม เรื่อง การก�ำหนดวัตถุประสงค์
เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและการก�ำหนดแผน/โครงการขององค์กร จ�ำนวน ๑๐ หน่วยงาน ๕) ตรวจเยี่ยมองค์กร
ติ ด ตามความคื บ หน้ า ผลการด� ำ เนิ น งาน จ� ำ นวน ๑๐ หน่ ว ยงาน ๖) จั ด สั ม มนา เรื่ อ ง การทวนสอบประสิ ท ธิ ผ ล
และความส�ำเร็จของการน�ำ มอก.๙๙๙๙ ไปใช้ของสถานประกอบการ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ�ำนวน ๒๒ หน่วยงาน
และ ๗) ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการน�ำ มอก.๙๙๙๙ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อการทวนสอบประสิทธิผล
และความส�ำเร็จของการน�ำ มอก.๙๙๙๙ ไปใช้ของสถานประกอบการ จ�ำนวน ๑๐ หน่วยงาน
		
๔.๑.๒ ด�ำเนินงานตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
			
(๑) พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีผลการด�ำเนินงานดังนี้ ๑) กลุ่มเตรียมความพร้อมเกษตรกรในการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ๒๐,๔๔๒ คน จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ ๒๓ ศูนย์ ผลิตชีวินทรีย์ ๑๒,๒๑๗ ตัวอย่าง
ผลิ ต พ่ อ แม่ พั น ธุ ์ แ มลงศั ต รู ธ รรมชาติ ๑๓๑,๖๐๐ ตั ว ส่ ง เสริ ม ในแปลงใหญ่ ๒๓ แปลง และพั ฒ นากลุ ่ ม เกษตรกร
สูก่ ารรับรองมาตรฐาน (กลุม่ ใหม่) ๑,๕๘๖ คน และ ๒) กลุม่ ระยะ
ปรับเปลี่ยนการผลิต โดยถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเกษตร
อินทรีย์ ๖๒,๙๔๓ คน จัดท�ำแปลงต้นแบบ ๑,๒๕๔ คน ส่งเสริม
ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
การผลิตการเลีย้ งสัตว์นำ�้ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๔,๒๗๕ คน
สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรียด์ า้ นปศุสตั ว์ ๒๐,๐๘๙ ตัว รวมกลุม่
ของสมาชิกสหกรณ์ ๓,๒๘๒ คน นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักรู้
เรื่ อ งคุ ณ ภาพมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ แ ละจั ด อบรมสั ม มนา
ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นเกษตรอิ น ทรี ย ์ ร วม ๔๔ ครั้ ง ตรวจประเมิ น
๖๒,๙๔๓ คน
แปลงเบือ้ งต้น ๕,๐๐๐ คน และพัฒนากลุม่ เกษตรกรสูก่ ารรับรอง
ในกลุ่มเดิม ๙๕๐ คน รวมทั้งจัดท�ำฐานข้อมูลเกษตรกรและ

แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
มอก.๙๙๙๙

ผลิตเกษตร
อินทรีย์
แก่เกษตรกร

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 21
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

พิกัดแปลง (PGS) ในพื้นที่ ส.ป.ก. ๑,๓๓๔ คน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาน�้ำ และปรับปรุงระบบส่งน�้ำ
๑,๓๗๐ ไร่ จัดหาและปรับปรุงระบบส่งน�ำ้ ในพืน้ ทีย่ โสธรโมเดล ๓,๕๐๐ ไร่ ผลิตปุย๋ หมักโดยศูนย์ตน้ แบบปุย๋ หมักแบบเติมอากาศ
๑,๖๐๔ ตัน ตรวจวิเคราะห์สารฯ ๑๐๐ ตัวอย่าง จัดท�ำคูม่ อื เกีย่ วกับเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วมในพืน้ ที่ ส.ป.ก. ๑๒,๐๐๐ เล่ม
จัดตัง้ กองทุนสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน ๑ กองทุน และ ๓) กลุม่ เข้าสูร่ ะบบเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ที่มีศักยภาพ ๓๒ ศูนย์ การจัดท�ำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๒๗๘ คน การเลี้ยงปลาในนาข้าว ๑,๐๐๐ คน และพัฒนากลุ่มเกษตรกร
สู่การรับรองกลุ่ม ๕๒๑ คน ส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ยโสธรโมเดลครบ ๘๙ กลุ่ม ฝึกอบรมการตรวจรับรอง
แบบมีส่วนร่วมรวม ๔๗๔ คน สร้างศูนย์เรียนรู้พืชอาหารสัตว์ ๘ แห่ง ตรวจต่ออายุ และตรวจรับรองฟาร์ม ๒๕,๓๗๔ คน
สถานที่ จั ด จ� ำ หน่ า ยเกษตรอิ น ทรี ย ์ ๑๔๙ แห่ ง ศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นการผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์ ๔ ที่
และพัฒนาตลาดสีเขียว ๑๐ แห่ง พัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรองปศุสตั ว์อนิ ทรียแ์ ล้ว ๙ แห่ง และยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป
๒ โรง ฐานข้อมูลตรวจรับรองพืชอินทรีย์ ๑ ระบบ และข้าวอินทรีย์ ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ด�ำเนินโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนสินเชือ่ สีเขียว และจัดท�ำรหัสต่อท้ายพิกดั ศุลกากรส�ำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๒ เรือ่ ง รวมทัง้ การศึกษาแนวทาง
การจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ๓ ครั้ง
			
(๒) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้ ๑) รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
(รายใหม่ ปี ๒๕๖๑) ๗๐,๑๗๒ คน และประเมินศักยภาพและจัดกลุม่ ของเกษตรกร (รายเดิม ปี ๒๕๖๐) ๗๐,๐๓๔ คน จ�ำแนกเป็น
๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A ๑๗,๕๓๔ คน กลุ่ม B ๓๙,๕๘๔ คน และกลุ่ม C ๑๒,๙๑๖ คน ๒) ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
๖๘,๖๗๖ คน และ ๓) สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองแก่เกษตรกร ๑๑๔,๓๑๘ คน
			
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำเกษตรผสมผสาน โดยถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ในการพัฒนาการเกษตร
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด�ำเนินการโดยให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้จัดฝึกอบรม ๑๕,๕๕๖ คน
จัดท�ำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ ๑,๐๐๐ ไร่ ด�ำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑,๔๙๙ คน
ใน ๒๓ จังหวัด และอุดหนุนปัจจัยการผลิตของสมาชิกให้แก่สถาบันเกษตรกร ๒๓ จังหวัด วงเงิน ๙.๙๓ ล้านบาท
การผลิตพืชผัก เลี้ยงโค แพะ สัตว์ปีก และประมง จ�ำนวน ๑,๔๙๑ คน ในพื้นที่ ๒๗,๔๘๖ ไร่ และส่งเสริมวนเกษตร
แบบพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๔๕,๘๖๓ ไร่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ๒๐,๓๓๕ ไร่ รวมทั้งสนับสนุน
ให้มกี ารประกอบอาชีพผสมผสานทัง้ อาชีพการเกษตรและสินค้าหัตถกรรมพืน้ บ้าน เป็นแหล่งฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เป็นศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศ ๑,๒๗๓ คน
		
๔.๑.๓ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
			 (๑) นิทรรศการ ชุด “เศรษฐกิจพอเพียงน�ำทางชีวติ ” ได้จดั นิทรรศการในกิจกรรมวันแห่งคุณธรรม
และจริยธรรม (Morality & Ethics Day) โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา : วันแห่งคุณธรรม
และจริยธรรม (Morality & Ethics Day) ณ อาคารรัฐสภา ๑ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ใน “พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑” โดยศูนย์
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและความมั่นคง ณ กองบัญชาการ กองทัพไทย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบล จ�ำนวน ๗,๔๒๔ แห่ง และขยายผลสถานศึกษา
พอเพียง เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้รับบริการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ศูนย์
ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชด�ำริและเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในชุมชน ที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๐
มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ จ�ำนวน ๕๘๐,๘๘๘ คน และในปี ๒๕๖๑ ได้ขยายผล
สู่สถานศึกษาเอกชน จ�ำนวน ๑,๓๒๐ โรง ใน ๑๘ จังหวัดทั่วประเทศ
			 (๒) ประกาศรายชื่ อ สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง” จ�ำนวน ๒,๑๙๒ แห่ง และศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จ�ำนวน ๘๕ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๒,๒๗๗ แห่ง

22 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑
			 (๓) จัดพิธมี อบเกียรติบตั รแก่สถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรูฯ้ เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
สร้างขวัญก�ำลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านสนองงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ผูผ้ า่ นเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง จ�ำนวน ๒,๑๙๒ แห่ง และรับป้ายศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา จ�ำนวน ๘๕ แห่ง
			 (๔) พัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”
ซึ่งในปัจจุบันมีสถานศึกษาพอเพียงที่ได้รับการพัฒนาและประเมินผลเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้ว จ�ำนวน ๒๙๐ แห่ง
		
๔.๑.๔ พัฒนาคุณภาพผู้ผลิตภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ราษฎรในเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพและเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง รวมทัง้ ยกระดับรายได้และความเป็นอยูข่ องราษฎร แล้วจ�ำนวน ๑๗๐ คน
๔.๒ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
		
๔.๒.๑ ด�ำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โดยด�ำเนินการ
โครงการต่าง ๆ ได้แก่ ๑) จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและทั ก ษะฝี มื อ ในสาขาอาชี พ ต่ า ง ๆ ที่ ป ระยุ ก ต์ กั บ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือตามความต้องการของแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมด�ำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริให้บรรลุผลส�ำเร็จตามพระราชประสงค์ ตลอดจนสร้างความยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน ๕,๐๔๓ คน ๒) ฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ ส่งผลให้แรงงานได้มีโอกาสท�ำงานในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลชุมชน
ผู้พิการขาขาดจะได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมถึงผู้พิการสามารถด�ำรงชีวิต
ได้ ส ะดวกและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ มี ผู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม จ� ำ นวน ๑๑๔ คน และ ๓) จั ด มหกรรม
สร้ า งงานสร้ า งอาชี พ เผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ และสามารถน�ำมาเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพใหม่ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๑,๖๑๐ คน
		
๔.๒.๒ ด�ำเนินโครงการตามพระราชด�ำริตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน รัฐบาล
ตระหนักถึงความส�ำคัญของเกษตรกรรมที่ยั่งยืนจึงได้สนับสนุนและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ดังนี้
๑) ส�ำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ และส่งเสริมการปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิต
ของกรมพัฒนาทีด่ นิ รวมทัง้ พัฒนาศูนย์ศกึ ษาฯ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และแหล่งให้ความรู้
การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ๕๑๙,๗๐๕ คน ๒) ให้ความรู้แก่เกษตรกร
ด้านปศุสัตว์ ๒๒,๒๒๒ คน ๕๐๖ โรงเรียน และบริการผ่าตัด
ท�ำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ๑๖๕,๗๕๑ ตัว ให้ความรู้ด้านข้าว ๓๕,๕๐๒ คน
ให้ความรู้
ด้านหม่อนไหม ๒,๐๘๒ คน ด้านการเกษตร ๑๓,๙๐๐ คน
ในการพัฒนา
สอนแนะน� ำ การท� ำ บั ญ ชี ๑๐,๕๒๑ คน ส่ ง เสริ ม อาชี พ และ
ทรัพยากรดิน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ๑๐๖ แห่ง ๓,๒๕๗ คน
แก่เกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป
รวมทัง้ อุดหนุนเงิน ๑๑.๔๖ ล้านบาท ผลิตพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ปล่อยลงสู่
๕๑๙,๗๐๕ คน
แหล่งน�้ำ ๓๑๕.๕๔ ล้านตัว ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ ๕,๒๒๐ คน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยง

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 23
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

สัตว์น�้ำ ๔๐ แห่ง ฝึกอบรม ๘,๐๘๐ คน ๓) ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ด้านดิน ๖๓๑,๕๓๕ คน ด้านกฎหมาย
๒๓๑ ครั้ง ด้านบัญชี ๕๙,๘๗๗ คน ด้านสหกรณ์ ๓๓,๖๒๒ คน ด้านข้าว ๒๐๔ คน ด้านการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
๔๖,๒๐๐ คน และ ๔) อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒,๒๕๒ คน และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๒๐๕ โรงเรียน จัดท�ำ
แปลงต้น แบบ ๒,๕๐๐ ไร่ และให้บ ริก ารวิ ช าการ ๑๔,๕๐๘ คน รวมทั้ ง ซ่ อ มแซม บ� ำ รุ ง รั ก ษา เพิ่ มประสิท ธิภาพ
ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน�้ำ ๔๓๒ รายการ
		
๔.๒.๓ ด�ำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ต่าง ๆ
รัฐบาลได้อนุมตั งิ บประมาณเพือ่ สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๔๘ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๑๘,๘๘๒,๖๔๕ บาท ดังนี้
			
(๑) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามภาค
ภาค

จำ�นวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ภาคกลาง

๒๘

๔๐๖,๑๔๖,๔๙๗

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓๔

๖๕๑,๐๘๙,๕๐๔

ภาคเหนือ

๕๗

๗๘๐,๕๗๒,๒๖๒

ภาคใต้

๑๙

๕๑,๑๐๗,๑๘๙

ไม่ระบุภาค

๑๐

๒๙,๙๖๗,๑๙๓

๑๔๘

๒,๖๑๘,๘๘๒,๖๔๕

รวม

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.)

(๒) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามประเภท
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๔.๒.๔ ด� ำ เนิ น โครงการพระราชด� ำ ริ ฝ นหลวง รั ฐ บาลได้ ป ฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ความแห้งแล้งให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพอากาศได้สนองพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการพระราชด�ำริฝนหลวง โดยจัดเตรียมอากาศยาน จ�ำนวน
๑๒ เครือ่ ง ประกอบด้วย เครือ่ งบินล�ำเลียงแบบที่ ๒ ก จ�ำนวน ๔ เครือ่ ง เครือ่ งบินโจมตีทางธุรการแบบที่ ๒ จ�ำนวน ๖ เครือ่ ง
และเครื่องบินโจมตี แบบที่ ๗ จ�ำนวน ๒ เครื่อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนฐานปฏิบัติการให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมด ๑๑ กองบินทั่วประเทศ โดยมีผลการปฏิบัติการบินฝนหลวงของกองทัพอากาศ โดยเฉลี่ย
จะท�ำการบินปีละประมาณ ๖๐๐ เทีย่ วบิน คิดเป็นเวลาบินเฉลีย่ ประมาณ ๘๐๐ ชัว่ โมงบิน ใช้สารฝนหลวงประมาณ ๑,๐๐๐ ตันต่อปี
ใช้พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ปฏิบัติภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็บ จ�ำนวน ๒๐๐ นัดต่อปี และพลุสารดูดความชื้น จ�ำนวน ๑๐๐ นัดต่อปี
ซึ่งผลการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จอย่างดี เป็นผลให้ปริมาณน�้ำในเขื่อน และปริมาณน�้ำฝนในพื้นที่การเกษตร
เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งได้อย่างดียิ่ง
		
๔.๒.๕ ด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ดังนี้ ๑) ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ๑๐๓,๕๖๘ คน
ด้านปศุสัตว์ ๑,๔๐๐ คน การผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่ ๑,๘๐๐ คน กลุ่มแม่บ้าน ๑๖ กลุ่ม ปลูกผักเมืองหนาว
ปลอดภั ย จากสารพิ ษ ๑๐๘ ไร่ และสอนแนะการท� ำ บั ญ ชี
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
๗๐๕ คน ๒) จั ด ท� ำ ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ๑๑,๓๒๖ ไร่
เสริมสร้างและพัฒนา
ผลิตพันธุ์สัตว์น�้ำเพื่อแจกและปล่อย ๑,๘๔๕,๐๐๐ ตัว และ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
๓) แนะน�ำส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรและกลุม่ เตรียมสหกรณ์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
๙๒ แห่ง ๓,๗๕๕ คน สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์
๘.๘ แสนราย
การผลิ ต และก่ อ สร้ า งปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ๔ แห่ ง
วงเงิ น ๑.๑๙๒ ล้ า นบาท รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม
๘๘๐,๗๙๖ ราย
		
๔.๒.๖ ด�ำเนินโครงการค่ายเรียนรูแ้ ละเผยแพร่โครงการพระราชด�ำริ (พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา) ปี ๒๕๖๑
ได้ดำ� เนินโครงการค่ายเรียนรูแ้ ละเผยแพร่โครงการพระราชด�ำริ (พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา) จ�ำนวน ๓ ค่าย ค่ายละ ๕๐ คน
เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากการน้อมน�ำหลักทรงงาน พระราชกรณียกิจ แนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมจิตส�ำนึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สัมผัสได้ของนิสิตนักศึกษา เป็นห้องทดลองหรือห้องเรียนมีชีวิต
ของสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษาได้รับแนวคิดที่ดีที่สามารถน�ำมาประยุกต์และปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตให้อยู่
อย่างพอเพียง พอดี และมีความสุข และสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้
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๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส�ำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมการเมืองและความมัน่ คง
อาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพือ่ ป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน
โดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการบริหารจัดการพืน้ ทีช่ ายแดนทัง้ ทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจทีม่ เี ทคโนโลยีทนั สมัย ก�ำหนดให้ปญ
ั หายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท�ำอันเป็น
โจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน�ำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีส่ อดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นพหุสงั คม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพือ่ ซ�ำ้ เติมปัญหาไม่วา่ จากผูม้ อี ทิ ธิพลในท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบ้านเมือง ทัง้ จะเพิม่ ระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน�ำไปสู่การพึ่งพา
ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศได้ พร้อมทั้งน�ำศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมัน่ คงภายใน โดยมุง่ ระดมสรรพก�ำลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถด�ำเนินงาน
ร่วมกันเป็นเครือข่ายได้
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นานาประเทศบนหลักการทีว่ า่ นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
ของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน�ำ
กลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครอง
ดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
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ในการด�ำเนินงานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
รองรับกับสถานการณ์รอบด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสานต่อความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและนานาประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ
เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทั้งในภูมิภาคและในระดับโลก และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงในทุกมิติ รวมถึง
การเร่งสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ แก่อารยประเทศ โดยในปีที่ ๔ มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

๑. การร่วมขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
๑.๑ การบริหารจัดการชายแดน
๑.๑.๑ พิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑) ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดน
ประเภทต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเห็นชอบ
ในการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ�ำเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร และ ๒) ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเห็นชอบในการยกระดับ
จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์
เป็นจุดผ่านแดนถาวร และเห็นชอบการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า
บ้านคันท่าเกวียน อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
		
๑.๑.๒ ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานและศึ ก ษา
สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จ�ำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

28 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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(๑) การติดตามการด�ำเนินการและศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้วในด้านความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงาน ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข และการตรวจสอบสภาพพืน้ ที่
จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อ�ำเภอคลอดหาด จังหวัดสระแก้ว
			
(๒) การติดตามการด�ำเนินงานตามแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออก
และการตรวจสอบสภาพภูมปิ ระเทศช่องทางธรรมชาติบา้ นท่าเส้น อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ได้แก่ การจัดระบบป้องกันพื้นที่ชายแดน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน ประกอบด้วย สินค้าและ
ยานพาหนะ การพัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การจัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน การพัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน
การพัฒนาระบบการข่าว การสนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดน และการเฝ้าตรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล
			
(๓) การติดตามการด�ำเนินการและศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตากและการตรวจสอบสภาพพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้ติดตาม
การด�ำเนินการเตรียมความพร้อมด้านความมัน่ คงในการสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และความคืบหน้าการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๒ และด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒
			
(๔) การติดตามการด�ำเนินการและศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้แก่ ด้านยาเสพติด ด้านการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ด้านการลักลอบน�ำเข้าสินค้าหนีภาษี ด้านการลักลอบค้าไม้หวงห้าม และด้านสาธารณสุข รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
ด้านความมั่นคงในการสนับสนุนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย ๑) การก่อสร้างถนน ๒) การก่อสร้างสถานีสินค้า
ชายแดนมุกดาหาร ๓) การก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ๔) การพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา ๕) โครงการพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
(Common Control Area: CCA) และ ๖) การก่อสร้างสนามบินพาณิชย์
			
(๕) การติดตามการด�ำเนินการและศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ พบสถานการณ์ความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดหนองคายทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
๑) เขตแดน ๒) ยาเสพติด ๓) การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ๔) การลักลอบค้าสินค้าหนีภาษี และไม้หวงห้าม ทัง้ นี้ ได้มกี าร
เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การคมนาคมขนส่ง ๒) ด่านศุลกากร/
ระบบการผ่านแดน และ ๓) สาธารณูปโภค
			
(๖) การติดตามการด�ำเนินการและศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ พบสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ ๑) ด้านยาเสพติด ๒) ด้านแรงงาน
ผิดกฎหมาย ๓) ด้านการลักลอบน�ำเข้าสินค้าหนีภาษี และมีข้อเสนอแนะ โดย ๑) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ๒) เตรียมแรงงานให้มคี วามพร้อมโดยการเก็บข้อมูล
ความต้ อ งการด้ า นแรงงานจากผู ้ ป ระกอบการ และผลิ ต แรงงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ป ระกอบการ
และ ๓) บริเวณด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จัดสรรพื้นที่ในการตรวจพืช สัตว์ และสัตว์น�้ำ ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
๑.๒ การสร้างความมั่นคงทางทะเล
		
๑.๒.๑ ขั บ เคลื่ อ นแผนความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
ทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการปกป้อง รักษา และแสวงหา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุล ยัง่ ยืน และมีเอกภาพ
โดยโครงการส� ำ คั ญ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คื อ
โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและ
ความมั่นคงทางทะเล

จัดทำ�โครงการ

รักษาความมั่นคง
และป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
และความมั่นคงทางทะเล
เพื่อขับเคลื่อน
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 29
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
๑.๒.๒ ด� ำ เนิ น โครงการจั ด ตั้ ง และพั ฒ นาศู น ย์ อ� ำ นวยการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล
มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ เช่น ๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในส่วนของการจัดท�ำอนุบัญญัติได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ จ�ำนวน ๑๑ คณะ เพือ่ รองรับการด�ำเนินการจัดท�ำโครงสร้างศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล และด�ำเนินการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง จ�ำนวน ๒๔ ฉบับ ๒) การพัฒนาระบบและฐานข้อมูล
ของศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เชื่อมโยงกับระบบ National Single Window และ
๓) การสร้างห้องติดตามสถานการณ์ทางทะเลพร้อมอุปกรณ์ให้หน่วยงานหลักใน ศรชล.
		
๑.๒.๓ ด�ำเนินโครงการก�ำหนดเขตพืน้ ทีป่ กครองทางทะเล ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท�ำงาน เพื่อเป็นกลไกในการพิจารณาก�ำหนดเขตพื้นที่ปกครองจังหวัดทางทะเล และด�ำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
		
๑.๒.๔ ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรูท้ างทะเล ด�ำเนินการจัดท�ำและปรับปรุงเอกสาร จ�ำนวน ๒ ฉบับ
ได้แก่ ๑) การจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อในประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย
๖ ประเด็ น ประกอบด้ ว ย การวางแผนเชิ ง พื้ น ที่ ท างทะเลของประเทศไทย สถานการณ์ แ ละข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
ขยะทะเลของประเทศไทย ทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม ทิศทางในการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของปะการัง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และแนวทาง
การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง และ ๒) การจัดท�ำเอกสารเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทะเล
เรื่อง “ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” เป็นการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ทะเลให้กับภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
		
๑.๒.๕ ประชุม เพื่อ ตรวจสอบสถานการณ์ แ ละปั ญหาความมั่ น คงทางทางทะเล แบ่งเป็น ๓ พื้นที่
ได้แก่ ๑) พื้นที่ด้านทะเลอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๑ ๒) พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ณ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ๓) พื้นที่ด้านอ่าวไทยตอนบน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๓-๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพือ่ รับทราบสถานการณ์ความมัน่ คงทางทะเล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ได้รบั ข้อคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ซึ่ ง จะน� ำ มาเป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาแนวทางการขั บ เคลื่ อ น
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) ต่อไป
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๑.๒.๖ เฝ้าระวังและป้องกันการรุกล�ำ้ เขตแดนตามแนวชายแดนทางทะเล รัฐบาลด�ำเนินนโยบายเพือ่ รักษา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเลและด�ำเนินนโยบายส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในอาเซียนผ่านกรอบและกลไก
ต่าง ๆ เช่น การประชุมหารืออาเซียนว่าด้วยประเด็นทางทะเล (ASEAN Maritime Forum: AMF) การประชุมอาเซียน
ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คงในภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก (ASEAN Regional Forum: ARF)
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ Meeting: ADMM) การประชุมสุดยอดเอเชีย-ตะวันออก
(East Asia Summit: EAS) และการประชุมหารือกับภาคีภายนอกโดยเน้นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขและป้องปราม
ปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ผลประโยชน์ทางทะเล และสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลของประเทศ
สมาชิกอาเซียน
๑.๓ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๑.๓.๑ บทบาทของรัฐบาลในกรอบการประชุมต่าง ๆ รัฐบาลมีบทบาทที่แข็งขันโดยเฉพาะในกรอบ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational
Crime: SOMTC) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational
Crime: AMMTC) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศน�ำ (lead shepherd) ในเรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมาย
รวมทัง้ มาตรการทางด้านการพัฒนาควบคูก่ บั การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง ด้วยการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางสายกลาง ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและชาติพันธุ์ และการแก้ปัญหา
ที่รากเหง้าของปัญหา ในการนี้ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๑ รัฐบาลจึงได้ให้การ
สนับสนุนและร่วมรับรองเอกสาร ๑) ASEAN Plan of Action (PoA) in Combating Transnational Crime 2016-2025
ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT) ๓) Manila Declaration to
Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism และ ๔) ASEAN Declaration to Prevent and Combat
Cybercrime เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว
		
๑.๓.๒ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมีอำ� นาจในการจัดท�ำนโยบายแผนระดับชาติวา่ ด้วยการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ ตลอดจนการเตรียมการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ให้ทันสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยก�ำหนดกรอบการด�ำเนินการ ๔ เรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้ ๑) กรอบแนวคิดนโยบายและ
แผนระดับชาติ เพือ่ ปกป้อง รับมือ ป้องกัน และลดความเสีย่ งและความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ๒) แนวทางการก�ำหนด
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ของประเทศ และแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุ เฉินทางความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (Standard Operating Procedure: SOP) ๓) แนวทาง
การพัฒนาบุคลากรด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ระยะเร่งด่วน และ ๔) แนวทางการจัดตัง้ Cybersecurity Agency (CSA)
ท�ำหน้าที่หน่วยประสานงานกลางและหน่วยงานเผชิญเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชั่วคราว เพื่อให้ความปลอดภัย
มั่นคงไซเบอร์ของชาติอยู่ในระดับมาตรฐานสากล
		
๑.๓.๓ ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ดังนี้
			
(๑) การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนภารกิจ โดยมีการหารือแนวทางในการร่างยุทธศาสตร์
การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และเตรียมความพร้อมในการจัดท�ำกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย
โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และระดมความคิดเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำ
กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายในอนาคต

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 31
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๒) การอ� ำ นวยการประสานภารกิ จ เพื่ อ พิ จ ารณาขั้ น ตอนและกลไกการตั ด สิ น ใจกรณี ที่ มี
การก่อการร้าย ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
จ�ำนวน ๓ ครั้ง มีประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนและกลไกการก่อการร้าย และการเลือกกลไกการท�ำงาน
กรณีที่มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นต่อประเทศ ๒ แนวทาง คือ การใช้กลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติ และการใช้คณะกรรมการ
แห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้าย
๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
		
๑.๔.๑ ป้องกันปัญหายาเสพติด
			
โดยทีม่ กี ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด
หลายฉบับ และบางฉบับมีความล้าสมัยไม่เหมาะกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงได้เร่งรัดผลักดัน
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อรวบรวมกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วกับการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด รวมถึง
การบ� ำ บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด เข้ า ด้ ว ยกั น ซึ่ ง สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ รั บ หลั ก การ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยมีผลการด�ำเนินการป้องกันปัญหายาเสพติด ดังนี้
		
(๑) กลุม่ เด็กปฐมวัย ได้รบั การสร้างภูมคิ มุ้ กันและการพัฒนาทักษะทางสมองด้วยสือ่ เพือ่ พัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการชีวิต (Brain Executive Functions: EF) จ�ำนวน ๒,๕๔๘,๐๒๑ คน กลุ่มเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตค่ายศาสนธรรมบรรยายธรรม กิจกรรมตามหลักศาสนา
และการให้คำ� ปรึกษาและดูแลนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง มีเด็กได้รบั การสร้างภูมคิ มุ้ กันและป้องกันยาเสพติด จ�ำนวน ๓,๔๔๑,๕๙๕ คน
กลุม่ เยาวชนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีการส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษาแกนน�ำมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
ยาเสพติดผ่านกิจกรรมเครือข่ายเยาวชน ศูนย์อ�ำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน
สภานักเรียน และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE การส่งเสริมบทบาทนักเรียน นักศึกษาในการเฝ้าระวังยาเสพติด
ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการ ๑ ต�ำรวจ ๑ โรงเรียน การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา
และดูแลนักเรียนนักศึกษาที่เสพ/ติดยาเสพติด โดยการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และจิตสังคมบ�ำบัด
ในสถานศึกษา มีเด็กและเยาวชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด จ�ำนวน ๔,๐๓๗,๕๔๗ คน
			
(๒) กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา มีการจัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จ�ำนวน ๙๕๗ แห่ง
จัดกิจกรรมช่วยเหลือคุม้ ครองและดูแลเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จ�ำนวน ๑๔๒,๐๒๗ คน และมีเยาวชนนอกสถานศึกษา
ที่เข้ารับการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จ�ำนวน ๗,๓๒๓ คน
			
(๓) กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจแก่ น ายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง เกี่ ย วกั บ โทษ พิ ษ ภั ย และระบบการจั ด การด้ า นยาเสพติ ด
ในสถานประกอบกิจการ เชิญชวนให้จัดท�ำระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จ�ำนวน ๒๑,๗๒๐ แห่ง
ลูกจ้าง ๑,๕๘๖,๐๖๘ คน
			
(๔) กลุม่ ประชาชนทัว่ ไป การด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ�ำนวน ๑,๐๔๘ แห่ง และการเสริมสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสนับสนุน
ชุดปฏิบัติการต�ำบล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ๙ ขั้นตอน จ�ำนวน ๗๒,๘๔๘ แห่ง

32 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๒
๑.๔.๒ ปราบปรามยาเสพติด
			
(๑) ผลการจับกุมคดียาเสพติด
รายการ
๑) คดียาเสพติดภาพรวม

ผลการดำ�เนินงานสะสม

จำ�นวนคดี

๓๒๖,๖๑๓ คดี

จำ�นวนผู้ต้องหา

๓๕๑,๙๒๐ คน

๒) คดีฐานความผิดสมคบ/สนับสนุน
จำ�นวนคดี

๓,๓๐๖ คดี

จำ�นวนผู้ต้องหา

๕,๕๐๒ คน

๓) ของกลางคดียาเสพติด
ยาบ้า

๓๐๑,๖๕๗,๘๖๑ เม็ด

เฮโรอีน

๙๐๒.๙๗ กิโลกรัม

ไอซ์

๑๘,๕๒๕.๖๘ กิโลกรัม

กัญชา

๑๖,๓๙๘.๑๖ กิโลกรัม

คีตามีน

๓๒๐.๒๘ กิโลกรัม

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

			
(๒) ยึดและอายัดทรัพย์สนิ คดียาเสพติด จ�ำนวน ๒,๒๓๗ คดี มูลค่าทรัพย์สนิ ๑,๒๒๘.๖๖ ล้านบาท
ด�ำเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบการร้องเรียน จ�ำนวน ๓๐๗ คน และจับกุม
เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ�ำนวน ๔๕ คน
๑.๔.๓ แก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดและการบ�ำบัดฟื้นฟู โดยเน้นการบ�ำบัดรักษาทุกระบบให้มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่กลับไปเสพซ�้ำ รวมทั้งป้องกัน
การเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดรายใหม่ โดยมีผลการบ�ำบัดฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด จ�ำนวน ๒๐๖,๔๙๗ คน รวมทัง้ ติดตามผูผ้ า่ น
การบ�ำบัด จ�ำนวน ๑๕๔,๕๐๐ คน
		
๑.๔.๔ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภารกิจที่ ๙ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้
			
(๑) จัดท�ำข้อมูลประชาสัมพันธ์ส�ำหรับเป็นเครื่องมือให้แก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ระดับต�ำบล เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในมิติของการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มเติม
			
(๒) ลงพื้ น ที่ ข องที ม ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ระดั บ ต� ำ บล
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ๘๒,๒๗๑ แห่ง พบว่ามีปัญหายาเสพติด ๑๗,๔๒๕ แห่ง ประสานส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดด�ำเนินการ ๕๔๔ แห่ง ซึ่งได้ด�ำเนินการครบถ้วนทั้ง ๕๔๔ แห่ง
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๒. การเร่งแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑ การขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
		
๒.๑.๑ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
			
(๑) พัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับต�ำบล (ต�ำบลสันติธรรม) ด�ำเนินการใน
๒๘๒ ต�ำบล (๑,๙๗๐ หมู่บ้าน) ยกเว้นหมู่บ้าน/ต�ำบลที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง ๑๘ หมู่บ้าน ๘ ต�ำบล ของจังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี ยะลา และ ๔ อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ประชาชนในพื้นที่ ๒๘๒ ต�ำบล จ�ำนวน ๓๓๑,๕๔๒ คน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินกิจกรรมตามกรอบแนวทาง จ�ำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมจุดตรวจ จุดสกัด
จ�ำนวน ๑๖๖ กิจกรรม ๒) กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานก�ำลังภาคประชาชน จ�ำนวน ๕๓๙ กิจกรรม ๓) กิจกรรม
การสนับสนุนให้มีการทบทวนยุทธวิธี จ�ำนวน ๒๑๙ กิจกรรม และ ๔) กิจกรรมตามนโยบายอื่น ๆ จ�ำนวน ๑๒๙ กิจกรรม
รวมกิจกรรมทั้งหมด ๑,๐๕๓ กิจกรรม ในการสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในพื้นที่และส่งผลให้หมู่บ้าน/ต�ำบล
ในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้มแข็งในการดูแลความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
			
(๒) พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนระดั บ หมู ่ บ ้ า น (พนม.) ด� ำ เนิ น การกั บ ประชาชนใน
หมู่บ้านเป้าหมาย จ�ำนวน ๑,๙๗๐ หมู่บ้าน
๒๘๒ ต� ำ บล (ยกเว้ น หมู ่ บ ้ า น/ต� ำ บลที่ ตั้ ง อยู ่
ในเขตชุ ม ชนเมื อ ง ๑๘ หมู ่ บ ้ า น ๘ ต� ำ บล)
๓๗ อ�ำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
และสงขลา ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว น
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในรูปแบบการท�ำประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
ค้ น หาปั ญ หาและความต้ อ งการของหมู ่ บ ้ า น
ที่ แ ท้ จ ริ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ต รงจุ ด
โดยด�ำเนินโครงการกิจกรรมตามกรอบแนวทาง
ทีศ่ นู ย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ก�ำหนด สรุปการให้ความช่วยเหลือ
ด้ า นปั จ จั ย สี่ จ� ำ นวน ๑๔๑,๖๓๖ คน และ
ด้านการให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่น (การส่งเสริมอาชีพและการมีงานท�ำ การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
และหมู่บ้าน และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนหรือกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ) จ�ำนวน ๔,๔๕๒ คน รวมการให้ความ
ช่วยเหลือทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑๔๖,๐๘๘ คน และประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างดี
			
(๓) เสริมสร้างสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย จ�ำนวน ๑,๐๐๐ คน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย และเกิ ด พลั ง ความรั ก ความสามั ค คี มี ข วั ญ และก� ำ ลั ง ใจในการป้ อ งกั น
และแก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบในพื้ น ที่ ๘ เมื อ งหลั ก ๕ เมื อ งเสริ ม และประชาชนในพื้ น ที่ เ ขตเมื อ งมี ค วามเชื่ อ มั่ น
ในการดูแลความปลอดภัยและร่วมกิจกรรมอุดหนุนเครือข่ายมูลนิธสิ มาชิกเครือข่ายกูช้ พี -กูภ้ ยั ในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม ๒๑ แห่ ง จ� ำ นวน ๖๗๔ คน ส่ ง ผลให้ เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ข
สถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ จ�ำนวน ๑,๔๕๓ เหตุการณ์

34 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๒
			
(๔) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการเชื่อมโยงสัญญาณ ด�ำเนินการ
ซ่อมแซมและติดตัง้ กล้องแบบ IP CAMERA ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลาและปัตตานี จ�ำนวน ๒๓๖ ตัว (ในเขตจังหวัดปัตตานี จ�ำนวน
๑๐ ด่านตรวจ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV จ�ำนวน ๘๐ ตัว จังหวัดยะลา จ�ำนวน ๑๔ ด่านตรวจ กล้อง ๑๕๖ ตัว) เพื่อสนับสนุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดความรุนแรงในเขตพื้นที่ ซึ่งด�ำเนินการส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๒๓๖ จุด
			
(๕) ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (ไฮเมท) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การติดตั้งเสาไฟฟ้า
ส่องสว่างไฮเมททั้งระดับความสูง ๑๕ เมตร และ ๑๒ เมตร ติดตั้งแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๘๒ ต้น
โดยพื้นที่เป้าหมายได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา
เพื่ อ เพิ่ ม มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่ร้องขอ รวมทั้งเป็นมาตรการเสริมในการป้องกันการประกอบอาชญากรรมและยังมีผลโดยตรงต่อการรักษาความปลอดภัย
ของกองก�ำลังเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนที่ส�ำคัญในการลดความรุนแรงในเขตพื้นที่ที่ก�ำหนดได้ในระดับหนึ่ง
			
(๖) ขยายผลการพัฒนาหมูบ่ า้ น/ชุมชน
เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด�ำเนินการในพื้นที่ ๘๐ หมู่บ้าน
ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน ๒๙ หมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี
ขยายผลการ
จ�ำนวน ๒๗ หมู่บ้าน และจังหวัดยะลา จ�ำนวน ๒๔ หมู่บ้าน
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยมี ๔ ขั้นตอนด�ำเนินการ คือ ๑) การจัดอบรมวิทยากร
ที่จะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพหรือศักยภาพของคณะกรรมการ
หมู ่ บ ้ า นหรื อ ผู ้ น� ำ ๒) การลงพื้ น ที่ ป ระชุ ม ขั บ เคลื่ อ นกั บ
คณะกรรมการหมู ่ บ ้ า นหรื อ ผู ้ น� ำ ในหมู ่ บ ้ า นให้ มี ค วามเข้ า ใจ
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี
ในเรื่ อ งของการจั ด ท� ำ แผน ๓) การระดมสมอง เพื่ อ จั ด ท� ำ
และยะลา รวม ๘๐ หมู่บ้าน
แผนพั ฒ นาชุ ม ชนฉบั บ น� ำ ร่ อ งที่ ทั น กั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
ให้มากที่สุด และ ๔) การให้คณะกรรมการหมู่บ้านเลือกโครงการ
จากแผนชุมชน

เข้มแข็ง มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
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๒.๑.๒ อ�ำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มีเป้าหมายในด้านคดีความมั่นคงที่เข้าสู่
การพิจารณาในขั้นอัยการเพิ่มขึ้น และในด้านการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและจาก
การกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ และมีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวม ๗,๐๐๒ ราย จ�ำแนกเป็น
การจ่ายเงินเยียวยา

จำ�นวน (ราย)

๑) กรณีเสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท

๓๖

๒) กรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท

๘๖

๓) ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัสหรือพิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๘๔

๔) เงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือพิการ ตามระดับการศึกษา

๖,๐๑๙

๕) เงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบตามลักษณะความพิการ

๗๓๕

๖) เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจาก
เหตุความไม่สงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ์ รายละ ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๗) เงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาจากเหตุความไม่สงบ

๔๐

รวม

๒
๗,๐๐๒

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

		
๒.๑.๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ปญ
ั หาทีส่ ำ� คัญ คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมของการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียน นักศึกษา จ�ำนวน ๙๖๑,๐๖๓ คน ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน ๕๙,๖๒๕ คน และมีสถานศึกษารวม ๕,๐๘๕ แห่ง ในทุกสังกัด ส�ำหรับทิศทาง
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ด�ำรงชีวติ อย่างเป็นสุขในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑” พร้อมน้อมน�ำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท�ำ มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป โดยมีผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจหลัก ๖ ด้าน ดังนี้
			 (๑) การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คง ด�ำเนินการขับเคลือ่ นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาในพื้นที่ เพื่อก�ำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่จะท�ำให้เยาวชนและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ น้อมน�ำศาสตร์พระราชามาเป็นแกนหลักในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และ
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อส่งเสริมจิตอาสาและการบ�ำเพ็ญประโยชน์ โดยมีโครงการและกิจกรรมส�ำคัญ

36 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๒
เช่ น กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา
พร้อมปลูกต้นไม้ประจ�ำพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง” กิจกรรม
ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ความเป็ น ชาติ ไ ทยในโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER
ONE) ในทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา
สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี กิ จ กรรมประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย
และบุญคุณของพระมหากษัตริยไ์ ทย โดยวิทยากรแกนน�ำ
จ� ำ นวน ๒๕ คน จั ด อบรมขยายผลให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห าร
ข้ า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และพนั ก งาน
ราชการ จ�ำนวน ๑,๒๐๔ คน กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมผ่ า นกิ จ กรรมกระบวนการพั ฒ นาผู ้ น� ำ และกิ จ กรรมครอบครั ว สุ ข สั น ต์ ส มานฉั น ท์ สั ง คมไทย
มีผู้เข้าร่วม ๑,๕๙๐ คน ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลาน และสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว
			
(๒) การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน ให้มีสมรรถนะในการแข่งขันในเรื่องของการผลิต และพัฒนา
ก�ำลังคนให้มสี มรรถนะในการแข่งขัน ได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาประชากรวัยแรงงาน ให้มที กั ษะทางภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
ส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพทางเลือกและพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตลอดจนผลิตก�ำลังคนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิน่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับตามนโยบาย
เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมมุ่งพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ฮาลาลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีโครงการและกิจกรรมส�ำคัญ เช่น การพัฒนาภาษาสู่ยุคอาเซียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ภาษามลายูกลาง ภาษาจีน และภาษาเมียนมา แก่นกั เรียน นักศึกษา ๑,๖๙๕ คน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๑๘ แห่ง การฝึกอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปแก่ประชาชน จ�ำนวน ๔๐ คน เพื่อให้ได้รับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไปที่จะสามารถประกอบอาชีพ
ได้จริงตามกฎหมาย โครงการหลักสูตร ๒ ปริญญา ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย เพือ่ พัฒนาหลักสูตรสองปริญญาร่วมกัน มีการเทียบโอนหน่วยกิต
และได้รบั ปริญญาทัง้ ๒ มหาวิทยาลัย การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดท�ำหลักสูตรฐานสมรรถนะระยะสัน้ ในเรือ่ งประเทศไทย ๔.๐
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า ๑๐๐ คน พร้อมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมศึกษา Lesson study
และวิธีการแบบเปิด Open Approach ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๕๐ คน
			
(๓) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้เปิดโอกาสให้ประชากร
ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพ ให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย หลักสูตรด้านอาชีพ และหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ�ำมัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นตามความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
ทีห่ ลากหลาย และจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาครูเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยมุง่ เน้นรูปแบบ
สะเต็มศึกษาและการสอนแบบโครงงาน โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ตลอดจนสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูด้วย โดยมีโครงการและกิจกรรมส�ำคัญ เช่น การอบรมหลักสูตรแกนกลางและการจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย รูปแบบ Active Learning แก่ครู ๘๐ คน การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การใช้วรรณกรรมเพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย จ�ำนวน ๓ รุน่ กว่า ๒๐๐ คน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ผ่านกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
ให้แก่นักเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้แก่ประชาชน ๒๒๐ คน
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพภาษาไทย โดยใช้ “ห้องสมุดคุณภาพ” ในโรงเรียน ๑๖๑ แห่ง โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
English Camp แก่นกั เรียน ๑๘๐ คน พร้อมจัดท�ำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาวะ
ผ่านการเพิม่ ขีดความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษา จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และการสอนแบบโครงงาน

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 37
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการสะเต็มศึกษา และสร้างสรรค์ผลงานแบบโครงงานที่ใช้องค์ความรู้ในหลายสาขาวิชา
ที่จะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลประจ�ำอ�ำเภอ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสอนไม่ตรงสาย
๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�ำนวน ๖๖๐ คน และจัดอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) ใน ๓ หลักสูตร
มีผู้เข้าร่วม ๑๕๗ คน
			
(๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา สร้างแนวทางการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและทีส่ ำ� คัญคือ การน�ำประชากรวัยเรียนทีอ่ ยูน่ อกระบบ
การศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา การให้ทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ พร้อมผลักดันโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีโครงการและกิจกรรมส�ำคัญ เช่น การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาพร้อม
จัดหาที่เรียน จ�ำนวน ๒๗,๓๗๖ คน (ร้อยละ ๖๐.๔๕) จากจ�ำนวนทั้งหมด ๔๕,๒๘๙ คน จัดอบรมครูรับผิดชอบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ๑๑๑ คน จัดสรรทุนการศึกษาส�ำหรับผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ และผูเ้ รียนต่อ
เช่น ทุนรพี ๕๐ ทุน ทุนการศึกษาเงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและอิสลามศึกษาแห่งประเทศไทยกว่า ๗๐๐ ทุน
ทุนอาชีวศึกษากว่า ๙๐๐ ทุน โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะโรงเรียนประจ�ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวม ๖๘ แห่ง ใน ๓๗ อ�ำเภอ และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ในโรงเรียน ๑๒ แห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ๑,๓๐๐ คน
			
(๕) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ด�ำเนินการก�ำหนด
มาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน และจัดท�ำหลักสูตรการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในระดับสถานศึกษา
พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน
ตลอดจนจัดท�ำสือ่ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการและกิจกรรมส�ำคัญ เช่น ขับเคลื่อนกลยุทธ์ก�ำหนดมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่
น่าเรียน พร้อมพัฒนาสู่มาตรฐาน และยกย่องเชิดชูสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จัดหลักสูตรวิทยากรแกนน�ำ หลักสูตร
ท้องถิน่ อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) และหลักสูตรส่งเสริมอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับอุทยานธรณีสตูล
พร้ อ มส่ ง เสริ ม ภาษาเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนท� ำ ความดี เรี ย นรู ้ ห ลั ก ธรรม และยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ จัดโครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ พืชสมุนไพรชุมชน และ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ”
พร้อมจัดท�ำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			
(๖) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน พัฒนาต้นแบบการจัดการ
ศึกษาท้องถิน่ พึง่ พาตนเองโดยใช้ตำ� บลเป็นฐาน ตลอดจนอบรมและพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
โครงการและกิจกรรมส�ำคัญ เช่น จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติตามแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ๑,๑๓๓ แห่ง การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับพื้นที่บริการ
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดและระดมทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียน ๑,๒๕๖ แห่ง ศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่
พบประชาชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งจากหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และส่วนราชการในพื้นที่ ในการส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการ อาชีพ การบริการชุมชน การบริการข้อมูลข่าวสาร และบริการจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๓๗,๒๑๐ คน

38 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๒
			
(๗) การเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดทำ�
ได้จดั ท�ำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของข้ า ราชการในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (สปชต.) โดยให้
ในพื้นที่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่
และสงขลา (บางอำ�เภอ)
๔ อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา (อ�ำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย
มีผู้เข้าร่วม
และนาทวี) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยให้ มี โ อกาส
ผ่ อ นคลายจากการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ส ภาวะที่ อั น ตรายและ
เสี่ยงภัยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือ
ฟื้นฟูขวัญ ก�ำลังใจ และคุณภาพชีวิต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และข้าราชการต�ำรวจ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๒๐ รุ่น รวมจ�ำนวน ๑,๙๘๙ คน
			
(๘) การจัดโครงสร้าง “สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน” เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงทัง้ ระบบการบริหารและพัฒนา
ทัง้ กระบวนการสรรหาเพือ่ ให้ได้คนเก่ง คนดี และผูท้ มี่ ที ศั นคติทดี่ ตี อ่ การท�ำงานภาครัฐและประชาชนเข้ามาร่วมท�ำงานมากขึน้
ระบบการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีเตรียมพร้อมการเป็นประเทศไทย ๔.๐ และราชการ
ไร้รอยต่อตามนโยบายรัฐบาล โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ สถาบันวิชาการทั้งในและนอกพื้นที่ และ
ภาคประชาชนมาร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้ท�ำงานเข้าถึงประชาชนมากขึ้น สามารถเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนได้ทุกกรณี และการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน (ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุด/ตรงประเด็น และเพื่อปิดช่องว่างการย้ายออกนอกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานดีและเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนให้ได้มากที่สุด
		
๒.๑.๔ พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
			
(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด�ำเนินโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถด�ำเนินชีวิตได้ตามปกติสุข โดยก่อสร้างถนนแล้วเสร็จครบทั้ง ๒๐ สายทาง
			
(๒) พัฒนาเศรษฐกิจ
				 (๒.๑) ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยฝึกทักษะอาชีพ และ
ฝึกอบรมฝีมือในสาขาช่างต่าง ๆ ให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน หรือแรงงานในพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ
เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ ๔ อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา) เพือ่ ให้แรงงานกลุม่ ทีม่ คี วามคิดเห็นขัดแย้ง
กลุ่มที่มีอคติต่อภาครัฐ และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ให้มีฝีมือพร้อมในการท�ำงาน เป็นการเสริมสร้างอาชีพ สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และส่งเสริมความมั่นคงยั่งยืนในการท�ำงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน ๘๐๐ คน
				 (๒.๒) นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่ต�ำบลฉลุง อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยก�ำหนดมาตรการเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพารา เพื่อผลักดันราคายาง ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) เพิ่มการใช้
ยางพาราในอุตสาหกรรมปลายน�้ำที่ส�ำคัญ ๒) ส่งเสริมการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ
และเร่งรัดผลักดันการจัดตั้งอุตสาหกรรมยางพาราภายใต้แนวคิด Rubber City และ ๓) สร้างอุปสงค์การใช้ยางพารา
ในอุตสาหกรรมใหม่ มุ่งเน้นนวัตกรรม ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ โดยเปิดขายและ
ให้เช่าที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งท�ำสัญญาแล้วจ�ำนวน ๒ ราย เนื้อที่ ๒๓.๒๑ ไร่ และอยู่ระหว่าง
การตัดสินใจอีก ๖ ราย เนื้อที่ ๑๙๗.๐๙ ไร่

โครงการ สปชต.
๑,๙๘๙ คน

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 39
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

				 (๒.๓) พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอและเครื่ อ งแต่ ง กายมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียน (ระยะที่ ๒) โดยมีผลการด�ำเนินงาน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอใหม่ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (creativity & culture)
และกิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลของการพัฒนาก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ
เครื่องแต่งกายมุสลิมกว่า ๔๕ ผลิตภัณฑ์ และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Hong Kong Fashion Week 2018 ระหว่างวันที่
๘-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๔๕ ผลิตภัณฑ์ แสดงแฟชั่นโชว์ และเสวนา
ในหัวข้อ “Fashion development to Shifting the Local’s well-being in ASEAN” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๑๒๖ คน
				 (๒.๔) ด�ำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
ด้านพืช โดยปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าวและปลูกปาล์มน�้ำมัน ๒๖,๐๐๐ ไร่ ฝึกอบรมด้านหม่อนไหม ๓๐๑ คน จัดงาน
ตลาดสินค้าหม่อนไหม ๕ ครั้ง ส่งเสริมพืชประจ�ำถิ่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ ๔,๒๑๐ คน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแปรรูป
ผลผลิต ๑๔๕ กลุม่ อบรมหลักสูตรการฟืน้ ฟูนาร้างเพือ่ การปลูกข้าว ๕,๐๐๐ คน พืน้ ทีน่ าร้าง ๒๐,๐๐๐ ไร่ จัดท�ำแปลงต้นแบบ
และแปลงขยายผล ๑,๐๘๐ แปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ๑๑,๐๖๐ คน ด้านประมง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการประมง ๒,๗๘๕ คน ด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ๑,๘๕๐ คน และด้านการสร้างเครือข่าย/
สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ๑๒,๗๐๙ คน จัดงานของดีจากชายแดนใต้
อบรมการจัดท�ำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ๙,๖๐๐ คน อบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ ๔,๘๗๗ คน
				 (๒.๕) ด�ำเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้
บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางน�ำประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ความคุ้มครองด้านแรงงาน ตลอดจน
สิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจ�ำอ�ำเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงาน
ประจ�ำต�ำบล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานระดับอ�ำเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงาน
ในพื้นที่ โดยได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จ�ำนวน ๕๓,๐๘๖ คน
				 (๒.๖) ด�ำเนินโครงการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อจูงใจผู้ประกอบ
กิจการและแรงงานในการท�ำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส สตูล ปัตตานี และ ๔ อ�ำเภอในจังหวัด
สงขลา) เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมมือร่วมใจกันในการบริหารงานความปลอดภัยขององค์กร เป็นกลไกในการลด
ความคิดเห็นต่างในสถานประกอบกิจการ และจูงใจให้เกิดการลงทุนและความต้องการในการท�ำงานในสถานประกอบกิจการ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๒,๑๔๗ คน
				 (๒.๗) พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด�ำเนินการพัฒนาทักษะด้านการผลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปให้กับราษฎรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และขจัดปัญหาความยากจน จ�ำนวน ๖๕ คน
				
(๒.๘) ส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ กิจกรรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (Young Executive Network @ Southern Border Provinces Administrative Centre: YES) สร้างเครือข่าย
นักธุรกิจรุน่ ใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการอบรมเพิม่ ความรูแ้ ละทักษะด้านธุรกิจ และแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
ร่วมกันของทายาทธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจในพืน้ ที่ จัดกิจกรรมขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น เพจของกลุ่ม YES “สิ่งที่ใช่ by YES” กิจกรรม Southernmost Startup Challenge (SSC)
และกิจกรรม Startup โดยด�ำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร Deep South Startup Championship 2018 (DSS)
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

40 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๒
		
๒.๑.๕ แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี มีการด�ำเนินงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้และการท�ำงานระดับพืน้ ทีท่ ไี่ ด้มกี ารบูรณาการเพือ่ สร้างความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ผ่านการจัดเวทีพูดคุยสร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดตั้งชมรมผู้ร่วมสร้างสันติสุข รวมทั้ง
การสนับสนุนงานอาชีพต่าง ๆ ผ่านโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั ผูเ้ ห็นต่างจากรัฐทีต่ อ้ งการด�ำรงชีวติ ในสังคมอย่างปกติ
ทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต้องการให้ทั้งสองประเทศและประชาชนของตนมีความสงบสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
มีฐานะที่มั่นคงและยั่งยืน และมีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นรากฐานส�ำคัญของการมีเสถียรภาพ
ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประเทศมาเลเซีย ไทย และภูมิภาคโดยรวม โดยมีประเด็นที่บรรลุการหารือ
ร่วมกัน ๓ ประเด็น ได้แก่
			
(๑) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และความร่วมมือด้านความมั่นคง เห็นตรงกันว่าเป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันของไทยและมาเลเซียและของภูมิภาคที่ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องได้รับการแก้ไข แม้ว่า
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาภายใน แต่ขณะเดียวกันความร่วมมือจากต่างประเทศก็จะท�ำให้การแก้ไขปัญหา
ท�ำได้ง่ายขึ้น กระบวนการพูดคุยที่มีฝ่ายมาเลเซียเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกจะมีการด�ำเนินการต่อไป โดยมีฝ่ายมาเลเซีย
เป็นผู้ประสานงานบนพื้นฐานและกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขณะเดียวกันก็จะขยายความร่วมมือ
ในการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจและประเด็นความมั่นคงในภาพใหญ่ โดยเฉพาะการต่อต้าน
การก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์
			
(๒) การพัฒนาเศรษฐกิจและความเชือ่ มโยงตามแนวชายแดน ทัง้ สองประเทศจะยกระดับความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจขึ้นเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่เข้มข้น” (Enhanced Strategic Economic Partnership)
เพือ่ ร่วมมือกันสร้างความมัน่ คง มัง่ คัง่ และส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของทัง้ สองประเทศ ในการนี้ ทัง้ สองประเทศจะร่วมมือกัน
ผลักดันโครงการความร่วมมือที่คั่งค้างมา ซึ่งมีอยู่หลายโครงการ จะเข้มข้นเป็นพิเศษเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่
ชายแดน การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน และการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ทั้งนี้ จะมอบ
ให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีภายในต้นปีหน้า เพื่อดูงานที่ยังคงคั่งค้างและผลักดันเรื่องต่าง ๆ ให้คืบหน้า
			
(๓) ความร่วมมือในกรอบอาเซียน ทั้งสองประเทศได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและ
จะท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๒ ที่ประเทศไทยจะท�ำหน้าที่ประธานอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายส�ำคัญ
คือ การก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวไปพร้อมกัน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมุ่งสร้างความเชื่อมโยงและความยั่งยืนในทุกมิติ และเป็นกลุ่มพลังที่สามารถร่วมมือกับ
ความท้าทายต่าง ๆ ในโลกได้อย่างแท้จริง และยังเห็นพ้องว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนในวันนีจ้ ะต้องร่วมมือกันบริหารจัดการ
ความท้าทายต่าง ๆ ด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน
ในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับนานาประเทศให้มีสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง
๒.๒ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผา่ นโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่ ม มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน ท�ำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
๒.๒.๑ พัฒนาเกษตรฐานราก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น พัฒนาพื้นที่เกษตรรกร้าง มีเป้าหมายต้องการ
รวมคน รวมทรัพยากร เพื่อบริหารจัดการรวมกัน โดยพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรายเดียวให้เป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ ปัจจุบัน
ด�ำเนินการแล้วจ�ำนวน ๒๒ แห่ง ในพื้นที่ ๑๐ อ�ำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมช่องทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
สวนยาง โดยมีพื้นที่น�ำร่อง จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๘๒ ต�ำบล
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
๒.๒.๒ ขยายผลผลิตเกษตรฐานรากจากครัวเรือนสู่ชุมชน โดยการส่งเสริมการด�ำเนินงานปศุสัตว์แนวใหม่
เป็ น การขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งหมู ่ บ ้ า นปศุ สั ต ว์ ต ้ น แบบเพื่ อ ให้
สามารถเชื่อมโยงกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป และ
การตลาดอย่ า งครบวงจร ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ประมงชายฝั ่ ง
ผลักดันธุรกิจ
เป็นการผลักดันธุรกิจประมงพื้นบ้านต้นแบบ “โอรังปันตัย”
ประมงพื้นบ้านต้นแบบ
การแปรรูปยางพาราด้วยวิสาหกิจชุมชน เช่น ส่วนประกอบ
ของสนามกีฬา หมอน เครือ่ งนอน การพัฒนาพืน้ ทีส่ อู่ ตุ สาหกรรม
ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ
เกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมการปลูกมะพร้าว เพือ่ พัฒนาสูอ่ ตุ สาหกรรม
“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง
มะพร้าวครบวงจร ส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพการปลูกปาล์มน�้ำมัน
			
นอกจากนี้ พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ อ�ำเภอหนองจิก
ยั่งยืน”
จั ง หวั ด ปั ต ตานี เป็ น พื้ น ที่ ด ้ า นเกษตรอุ ต สาหกรรมก้ า วหน้ า
ผสมผสาน น� ำ ความรู ้ จ ากงานวิ จั ย เทคโนโลยี มาพั ฒ นา
กระบวนการผลิต ให้มีต้นทุนต�่ำ ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ปรับปรุงมาตรการด้านภาษีและกฎระเบียบต่าง ๆ สร้างความเชื่อมั่น
แก่นักลงทุน อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่น�ำร่องด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้สะอาด ปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกต่อการเดินทางโดยเฉพาะสนามบินเบตง ผลักดันนโยบาย
การท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวครอบคลุม ๕ จังหวัด ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จัดกิจกรรมกระตุ้นการค้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างกลไกความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม IMG-GT และประเทศ
อาเซียน ผลักดันให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

“โอรังปันตัย”

		
๒.๒.๓ จัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีผลสะท้อนจากการพัฒนา จากสถิตพิ บว่ามีนกั ท่องเทีย่ ว
เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ น จ� ำ นวน
ที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน ๆ โดยตลอดทั้งปี พบว่า มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
เฉลี่ ย ๑,๕๓๔,๑๙๓ คน และมี จ� ำ นวนการจั บ จ่ า ยใช้ ส อย
เพิ่มสูงขึ้น รวมรายได้กว่า ๖,๔๓๓.๔๖ ล้านบาท จ�ำแนกเป็น
รายจังหวัดได้ ดังนี้
จังหวัด
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : ศอ.บต.

นักท่องเที่ยวรวม (คน)
๖๐๘,๘๕๘
๗๓๑,๓๑๖
๑๙๔,๐๙๑
๑,๕๓๔,๑๙๓

ปี ๒๕๖๑

มีนักท่องเที่ยว

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑.๕๓ ล้านคน
มีรายได้กว่า
๖.๔๓ พันล้านบาท

จำ�แนกตามกลุ่มนักท่องเที่ยว (คน)
ในประเทศ
ต่างประเทศ
๒๒๕,๕๗๙
๓๘๓,๒๖๖
๒๓๑,๓๖๔
๔๙๙,๙๖๔
๑๘๖,๒๕๖
๗,๗๖๔
๖๔๓,๑๙๙
๘๙๐,๙๙๔
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๒.๒.๔ มูลค่าการค้าชายแดนและการลงทุน ตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนี้
จังหวัด
ยะลา

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ภาคการบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๗๒
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๕๑
การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๗๖
มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๕.๙๘

นราธิวาส

ภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๘
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๕
การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๗

ปัตตานี

ภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๙

ที่มา : ศอ.บต.

๓. การด�ำเนินนโยบายและการบริหารงานด้านความมั่นคง
๓.๑ การด� ำ เนิ น การตามแผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔)
โดยชี้ แ จงแผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ ไ ปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ รวมทั้ ง ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น การ
โดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑) การชี้แจงสาระส�ำคัญและแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
๒) การชี้ แ จงแนวทางการขั บ เคลื่ อ นแผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ ในพื้ น ที่ ร ะดั บ จั ง หวั ด
และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (โครงการ พมพ.) และ ๓) การรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกันหารือ
แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติโดยรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้แทนจังหวัด กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัด ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชน
๓.๒ การจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ เห็ น ชอบในหลั ก การนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งประกอบด้วย นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จ�ำนวน ๑๖ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ จ�ำนวน ๑๙ แผน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานจัดท�ำยุทธศาสตร์
หรือแผนงานด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือการก�ำหนกแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติต่อไป
๓.๓ ผลการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง ด้าน
ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
		๓.๓.๑ จั ด ท� ำ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ ค ว า ม
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ด�ำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนด
กรอบแผน และยกร่างสาระส�ำคัญแผนดังกล่าว เพื่อใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จากระดั บ นโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ

จัดทำ�แผนปฏิบัติการ

เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 43
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ทั้งด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนา และด้านการสร้างความเข้าใจ โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
และแผนหลักที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นแผนหลักในการจัดท�ำแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบจัดท�ำค�ำของบประมาณในเชิงยุทธศาสตร์ส�ำหรับการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
๓.๓.๒ จัดท�ำแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด�ำเนินการจัดท�ำแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ฯ เพื่อบรรจุไว้
ในแผนแม่บทด้านความมัน่ คง (ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คง) ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�ำแผนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในแต่ละระยะ โดยก�ำหนดกรอบของปั ญหาให้ ชั ด เจนทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว และคาดการณ์ ว ่ า จะเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ งจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของปัญหา ตลอดจนก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาตัง้ แต่ระดับปัญหาเฉพาะหน้าไปจนถึงรากของปัญหาทีแ่ ท้จริง
นอกจากนี้ ให้พิจารณาก�ำหนดโครงการส�ำคัญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีเอกภาพ
๓.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
		๓.๔.๑ ด�ำเนินการด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยได้ดำ� เนินงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑) แผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ มุง่ เน้นให้ทกุ ภาคส่วนผนึกก�ำลังร่วมกันในลักษณะประชารัฐในการเตรียมพร้อมทรัพยากรสนับสนุน
การปฏิบัติการของฝ่ายทหาร ตามแผนป้องกันประเทศหรือภารกิจเพื่อความมั่นคง และ ๒) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ (Crisis Management Exercise 2018: C-MEX 18) เป็นการบูรณาการฝึกระหว่างกระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการสรรพก�ำลังกลาโหม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ศรชล. และส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการน�ำแนวทาง
การบูรณาการฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลความมัน่ คงเพือ่ การเตรียมพร้อมแห่งชาติมาทดสอบใช้ในการฝึก โดยมีเป้าหมาย
ให้ทกุ ภาคส่วนมีความตระหนัก เชือ่ มัน่ มีภมู คิ มุ้ กัน และพร้อมเข้ามาผนึกก�ำลังในการป้องกัน (Prevention) การเตรียมพร้อม
(Preparedness) การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ (Response) การฟื้นฟู (Recovery) การลดผลกระทบ (Mitigation)
การปรับตัว (Adaptation) และการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (Threat Risk Reduction) ภายใต้การบริหาร
จัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ (Proactive Comprehensive Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และยั่งยืน
		
๓.๔.๒ จัดการฝึกร่วมทางการทหารของกองทัพ
			 (๑) จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18) มีวัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบ ๑) นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมรองรับวิกฤตการณ์ของประเทศ
ในการน�ำไปปฏิบัติ ๒) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้กลไกที่เกี่ยวข้อง และ ๓) การประสานแผนและแนวทางปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
โดยครอบคลุมการฝึก ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การต่อต้านการก่อการร้ายสากล ๒) การก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี ๓) การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ และ ๔) การควบคุมการผ่านจุดผ่านแดน
			
(๒) จัดการฝึกร่วมกองทัพไทย ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้มี
ความพร้ อ มในภารกิ จ ป้ อ งกั น ประเทศ รวมทั้ ง สามารถตอบสนองต่ อ ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
โดยบูรณาการการฝึกตามวงรอบประจ�ำปีของเหล่าทัพ และการระดมสรรพก�ำลัง มีก�ำลังพลเข้ารับการฝึกกว่า ๖,๐๐๐ นาย
ขอบเขตการฝึก ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการทั้งในระดับยุทธการและระดับยุทธวิธี นอกจากนี้ ได้จัดการฝึก
การปฏิบัติการร่วมทางทะเลเพื่อประสานการปฏิบัติในการใช้ก�ำลัง และซักซ้อมการปฏิบัติในการปฏิบัติการร่วมทางทะเล
สนับสนุนด้วยการปฏิบัติการทางอากาศ

44 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๒
			
(๓) ฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2018 ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มียอดก�ำลังพลเข้าร่วมการฝึกฯ กว่า ๑๑,๐๐๐ นาย จาก ๒๙ ประเทศ ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการ
การฝึ ก โจมตี ส ะเทิ น น�้ ำ สะเทิ น บก
การฝึ ก อพยพพลเรื อ นออกจาก
พื้นที่ขัดแย้ง การฝึกด�ำเนินกลยุทธ์
ด้วยกระสุนจริง การฝึกควบคุมและ
สั่ ง การบนเรื อ การกวาดล้ า งทุ ่ น
ระเบิ ด และการท� ำ ลาย การฝึ ก
ต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยสากล
โครงการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
การฝึกการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
และบรรเทาภัยพิบตั ิ ชุดแพทย์เคลือ่ นที่
และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
			
(๔) ด�ำเนินการทดสอบขีดความสามารถในการตรวจจับต่อเป้าหมายทางทะเล ทัง้ ในเวลากลางวัน
และกลางคืนต่อเนื่อง ๒๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ติดตามและ
ควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center: FMC) ของกรมประมง และ ศรชล. เพื่อให้ได้ข้อมูลบริเวณพื้นที่
ทีค่ าดว่าจะมีการท�ำประมงผิดกฎหมาย ส่งให้แก่อากาศยานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ตรวจจับทีม่ ขี ดี ความสามารถในการตรวจเป้าหมาย
ทางทะเลจาก ๖ หน่วยบิน ซึ่งจากผลการปฏิบัติการ ๒๒ เที่ยวบิน ๖๓.๕ ชั่วโมงบิน ตรวจพบและพิสูจน์ทราบเป้าหมาย
ได้ทงั้ สิน้ ๑๖๐ เป้าหมาย โดยสามารถระบุวนั เวลา และพิกดั เป้าหมาย ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบได้ทงั้ เวลากลางวันและเวลากลางคืน
และสามารถระบุเครือ่ งหมายประจ�ำเรือประมงได้อย่างชัดเจน ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะเป็นหลักฐานทีส่ ำ� คัญ และเป็นข้อมูลสนับสนุน
ให้แก่กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิดทางทะเลต่อไป
๓.๕ การจัดท�ำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
		การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ด้ า นความมั่ น คงจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ นงานร่ ว มกั บ
กระทรวง กรม และหน่วยด�ำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ผลักดันให้มี
การพัฒนาต่อยอดฐานข้อมูลกลางสารสนเทศข่าวกรอง (Social Mobile Information Cloud: SMIC) ได้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการ และสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณตามภารกิจงานปกติ
รวมทั้งผลักดันแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกส�ำนักงานคณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (คปต.) และคณะอนุ ก รรมการจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ด้ า นความมั่ น คง
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลความก้าวหน้าส�ำคัญ คือ ๑) การสนับสนุน
การจั ด ท� ำ ฐานข้ อมูลด้านความมั่น คงจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปั จ จุ บัน ได้ มีก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ เชื่ อ มโยง
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงจัดเก็บข้อมูล
และใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งในแง่ของการสนับสนุนการวางแผนทั้งในระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวเชิงป้องกันในพื้นที่ และ ๒) การจัดท�ำเว็บไซต์
สารสนเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประชาชน (www.3southerninfo.in.th) ปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น นโยบายและข้อสั่งการที่ส�ำคัญ สถิติเหตุการณ์
การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าวสารส�ำคัญ กิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 45
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
รั ฐ บาลมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ นานาประเทศเพื่ อ รั ก ษาบรรยากาศที่ เ อื้ อ อ� ำ นวย
ต่อการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ยกสถานะและเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก ตลอดจนคุ้มครองและส่งเสริมประโยชน์
ของประชาชน โดยยึดหลักการทูต 5S (หรือ ๕ มี) เพือ่ มุง่ ท�ำให้ประเทศไทยและคนไทยมี ๕ อย่าง คือ ๑) มีความมัน่ คง (Security)
๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) ๓) มีมาตรฐานสากล (Standard) ๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status)
และ ๕) มีพลัง (Synergy) โดยในช่วงปีที่ ๔ ของการด�ำเนินงานของรัฐบาลมีผลงานส�ำคัญ ดังนี้
๔.๑ การต่างประเทศท�ำให้ไทยมีความมั่นคง (Security)
		
๔.๑.๑ ด�ำเนินการให้ไทยมีมิตรรอบด้าน นานาชาติมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในสถานการณ์ความมั่นคง
ของไทย
			
(๑) สร้างความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง รัฐบาล
ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยในส่วนของประเทศเพื่อนบ้าน ได้ด�ำเนินการ
จนท�ำให้ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับทีด่ เี ยีย่ ม ชายแดนมีความสงบเรียบร้อย มีบรรยากาศความร่วมมือทีด่ ี มูลค่าการค้าชายแดน
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม ๑.๓๑ ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๘๔ จากปี ๒๕๖๐
และในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมูลค่าการค้าชายแดน รวม ๙.๒๒ แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๕๑
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๐ รวมทั้งยังประสบความส�ำเร็จในการเชื่อมโยง เช่น ยกระดับจุดผ่านแดนภูดู่
อ�ำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและผลักดันให้ฝ่ายลาวยกระดับด่านผาแก้ว เมืองปากลาย
แขวงไชยะบุลี ที่อยู่ตรงข้ามขึ้นเป็นด่านสากล และยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก จังหวัดพะเยา ขึ้นเป็นจุดผ่านแดน
ถาวร และมีการจัดท�ำความตกลงเพือ่ การยกเว้นการเก็บภาษีซอ้ นไทย-กัมพูชา เพือ่ ส่งเสริมและเพิม่ พูนการลงทุนระหว่างกัน
			 (๒) กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละเพิ่ ม พู น ความร่ ว มมื อ กั บ นานาประเทศในด้ า นความสั ม พั น ธ์
กับประเทศยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการสานต่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับประเทศยุทธศาสตร์ที่มีความส�ำคัญทั้งใน
ด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญีป่ นุ่ และสาธารณรัฐอินเดีย รัฐบาลได้ชแี้ จงท�ำความเข้าใจ
สถานการณ์ภายในของไทยและผลักดันให้มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับประเทศที่มีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินความสัมพันธ์

46 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๒
กับไทย ซึ่งจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลส่งผลส�ำเร็จอย่างดียิ่ง โดยประเทศที่เคยมีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนิน
ความสัมพันธ์กับไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปหารือ
ทวิภาคีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างวันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเป็นผู้น�ำไทยคนแรกในรอบ ๑๒ ปี
ทีไ่ ด้เยือนสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สหภาพยุโรป โดยทีป่ ระชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ เมือ่ วันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีข้อมติรื้อฟื้นการปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองในทุกระดับกับไทย รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปหารือ
ทวิภาคีกับนางเทรีซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และเดินทางไปพบหารือทวิภาคี
กับนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
			 (๓) สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติถึงสถานการณ์ความมั่นคงของไทย รัฐบาลได้ด�ำเนินการ
อย่างเข้มข้นเพื่อชี้แจงกับประชาคมระหว่างประเทศถึงสถานการณ์ความมั่นคงของไทย โดยเฉพาะประเด็นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านกรอบองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation:
OIC) เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความตั้งใจและจริงใจของภาครัฐไทยในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบอย่างสันติวิธี ส่งผลให้
ประชาคมโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และไม่มีการขยายประเด็น
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นประเด็นระหว่างประเทศ
๔.๑.๒ ด�ำเนินการให้ไทยมีบทบาทและความร่วมมือกับนานาชาติในการส่งเสริมความมั่นคงทุกรูปแบบ
และแก้ไขภัยคุกคามในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะกรณีการย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
โดยไทยได้มีส่วนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่ มีการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบของเงินบริจาคผ่านรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและองค์การระหว่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์
เฉพาะหน้า และมีส่วนให้ความช่วยเหลือในการกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในอนาคต และการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่
ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางและน�ำไปสู่แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป
			 นอกจากนี้ ในประเด็นการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นประเด็นความมั่นคงระดับโลกนั้น
ไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเป็น
๑ ใน ๓ ประเทศแรกของโลกที่ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการไม่ผลิตและครอบครอง
อาวุธนิวเคลียร์
๔.๑.๓ ด�ำเนินการให้ไทยร่วมเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและมีบทบาททีส่ ร้างสรรค์ในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง
และประชาคมอาเซียน
			 ประเทศไทยได้แสดงบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาความร่วมมือในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง โดยนายกรัฐมนตรี
ได้เข้าร่วมการประชุมส�ำคัญ ๆ เพื่อแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย เช่น การประชุมผู้น�ำกรอบความร่วมมือลุ่มน�้ำโขง
กับประเทศญีป่ นุ่ ครัง้ ที่ ๙ (The 9th Mekong-Japan Summit) เมือ่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การประชุมผูน้ ำ� กรอบความร่วมมือ
แม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ (The 2nd Mekong-Lancang Leaders’ Meeting) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ การประชุม
สุดยอดผู้น�ำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคน�้ำโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion Summit)
ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ การประชุมสุดยอดผู้น�ำลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ (The 3rd Mekong River
Commission Summit) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และการประชุมผู้น�ำกรอบความร่วมมือลุ่มน�้ำโขงกับประเทศญี่ปุ่น
ครั้งที่ ๑๐ (The 10th Mekong-Japan Summit) ระหว่างวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
			 บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซี ย นเป็ น ที่ ย อมรั บ จากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นและ
ประเทศคูเ่ จรจา โดยไทยได้มสี ว่ นร่วมในการส่งเสริมความมัน่ คงและการพัฒนาในภูมภิ าคอย่างต่อเนือ่ ง การด�ำเนินการขับเคลือ่ น
และผลักดันบทบาทของไทยในประชาคมอาเซียน เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๓๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมทั้งในประเด็นทะเลจีนใต้ ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการ
ส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในลักษณะ win-win เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งจะน�ำไปสู่
การปรับเปลี่ยนทะเลจีนใต้ให้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sea of Peace, Stability, and
Sustainable Development)

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 47
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔.๒ การต่างประเทศท�ำให้ไทยมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability)
๔.๒.๑ ด�ำเนินการให้ไทยกับนานาประเทศเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
			
ความมุ่งมั่นของไทยในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ และต่อยอดบทบาท
น�ำที่สร้างสรรค์ของไทยในประเด็นดังกล่าวต่อเนื่องจากช่วงการเป็นประธานกลุ่ม G77 ตลอดปี ๒๕๕๙ ซึ่งในปี ๒๕๖๑
ไทยได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยจะไม่ทงิ้ ใครไว้เบือ้ งหลัง รวมทัง้ ย�ำ้ ถึงการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SEP for SDGs) เช่น การประชุม Regional Consultation on South-South Cooperation in Asia and
the Pacific และการประชุม Asia-Pacific Forum for South-South Cooperation ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไทยได้นำ� คณะผูแ้ ทนต่างประเทศจาก ๔๓ ประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงาน
โครงการที่น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และไทยมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่
ประเทศก�ำลังพัฒนาอื่น ๆ ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีความร่วมมือกับ ๒๓ ประเทศ ในการจัดท�ำโครงการหรืออยู่ระหว่างริเริ่ม
ด�ำเนินโครงการที่น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ราชอาณาจักรเอสวาตีนี (สวาซิแลนด์) ราชอาณาจักรเลโซโท สาธารณรัฐชิลี และสาธารณรัฐโมซัมบิก ซึง่ ความร่วมมือดังกล่าว
น�ำไปสู่การเป็นต้นแบบความร่วมมือเป็นใต้-ใต้ (ความร่วมมือระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
		๔.๒.๒ ด�ำเนินการให้การต่างประเทศช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
			
รัฐบาลได้ขยายเครือข่ายกับภาคเอกชนต่างประเทศทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ เชิญชวนให้ตา่ งประเทศมาลงทุน
ในไทยในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยทั้ง S-Curve และ New S-Curve รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor: EEC) เช่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
มีสว่ นผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษทั Airbus เพือ่ ศึกษาการพัฒนาศูนย์ซอ่ ม
บ�ำรุงอากาศยานที่อู่ตะเภา เพื่อยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์ซ่อมบ�ำรุงที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งน�ำไปสู่การลงนาม
ในสัญญาความร่วมมือเพือ่ ประเมินโอกาสทางธุรกิจของโครงการศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยานอูต่ ะเภาระหว่างบริษทั การบินไทย
กับบริษทั Airbus เมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ อันจะมีสว่ นช่วยสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอูต่ ะเภาให้เป็นเมืองการบิน และ
เป็นกลไกการพัฒนาหลักของ EEC รวมทัง้ ได้จดั การบรรยายสรุปเกีย่ วกับพัฒนาการและโอกาสการลงทุนใน EEC แก่คณะทูต
ต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย จ�ำนวน ๕๕ ประเทศ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “The Eastern Economic
Corridor (EEC) : Taking Off” ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
			
นอกเหนือจากการน�ำการลงทุนและวิทยากรจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยแล้ว รัฐบาลยังด�ำเนิน
ภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) เพือ่ ช่วยให้ภาคเอกชนไทยสามารถขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ไปยังต่างประเทศ โดยการชี้ช่อง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ภาคเอกชนไทย ผ่านการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์และเว็บไซต์
globthailand (http://globthailand.com) เพื่อให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจของตลาดที่มีศักยภาพจากทั่วโลก รวมทั้ง
เว็บไซต์ Thailand 4.0 โดยกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เป็นภาษาต่างประเทศ
รวมทั้งการน�ำเสนอข่าวสารนวัต กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ขยายเครือข่าย
แนวทางการพั ฒ นา ตลอดจนเว็ บ ไซต์ Thailandpresent
กับภาคเอกชนต่างประเทศ
(http://www.thailandpresents.com) ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางให้
เพื่อชวนลงทุนใน
ผู ้ ป ระกอบการไทยสามารถน� ำ เสนอสิ น ค้ า ของตนสู ่ ต ลาด
ต่างประเทศได้ ตลอดจนการจัดกิจกรรม MFA CEO Forum โดยมี
ผูบ้ ริหารของภาคเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพของไทยบรรยายเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์
และทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ ค ณะทู ต านุ ทู ต ต่ า งประเทศ
ในประเทศไทย และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย

S-Curve และ
New S-Curve

48 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๒
๔.๓ การต่างประเทศท�ำให้ไทยมีมาตรฐานสากล (Standard)
๔.๓.๑ ด�ำเนินการให้ไทยมีการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานสากลของโลก
			
รั ฐ บาลได้ ด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับความพยายาม
แก้ไขปัญหาเกีย่ วกับมาตรฐานสากลทีค่ งั่ ค้างของไทย ทัง้ ประเด็น
ไทยได้
การค้ามนุษย์ ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
จาก Tier 3
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
fishing: IUU) และปั ญ หามาตรฐานการบิ น พลเรื อ น
ในปี ๕๗
(The International Civil Aviation Organization: ICAO)
โดยในประเด็ น การค้ า มนุ ษ ย์ สหรั ฐ อเมริ ก าได้ เ ลื่ อ นสถานะ
ของไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report)
ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จาก Tier 3 ในปี ๒๕๕๗ ขึ้ น มาเป็ น
Tier 2 watch List (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) และขึ้นมาอยู่ในระดับ
Tier 2 ในปี ๒๕๖๑ ประเด็ น IUU มี พั ฒ นาการต่ อ เนื่ อ ง
ขณะที่ประเด็นมาตรฐานการบินพลเรือนได้รับการแก้ไขแล้ว
โดย ICAO ได้ปลดธงแดงหน้าชื่อประเทศไทย น�ำมาซึ่งโอกาส
ทางเศรษฐกิจของธุรกิจการบินของไทย และมีสว่ นช่วยสนับสนุน
การพัฒนาอูต่ ะเภาเป็นเมืองการบินตามแนวทางการพัฒนา EEC
			
นอกจากนี้ ตามแนวทางประชารัฐและ
การทูตประชารัฐทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วมกับทุกภาคส่วน รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
ในการด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมมาตรฐานสากลให้เกิดขึน้ ในประเทศ โดยเฉพาะเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจน
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยไทยได้ใช้โอกาสต่าง ๆ เช่น ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของกระบวนการบาหลี
ครัง้ ที่ ๗ เมือ่ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพือ่ ย�ำ้ ความมุง่ มัน่ และแนวทางทีส่ ร้างสรรค์ของไทยทีร่ ว่ มมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการจัดการกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะประเด็นนโยบายไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) โดยไทย
ได้ยนื่ สัตยาบันสารเข้าเป็นภาคีพธิ สี าร ค.ศ. ๒๐๑๔ ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (หรือ P29) ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ อีกทัง้ ได้จดั การเยือนไทย
อย่างเป็นทางการของคณะท�ำงานว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจของสหประชาชาติ (UN Working Group on
the Issues of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises: UN WGBHR)
ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม-๔ เมษายน ๒๕๖๑ เพือ่ แสดงออกถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองของฝ่ายไทยในทุกภาคส่วนต่อประเด็น
สิทธิมนุษยชนและเปิดโอกาสให้สหประชาชาติรับทราบพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก
ทัง้ นี้ ความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลไทยในการแก้ไขและพัฒนาประเทศให้ได้มาตรฐานสากลนอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ประเทศไทยเองแล้ว ยังน�ำไปสูก่ ารเพิม่ พูนความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รวมทัง้ นานาประเทศยังกล่าว
ชื่นชมพัฒนาการที่ดีของไทยและเห็นว่าสามารถเป็นแบบอย่างส�ำหรับประเทศอื่น ๆ ได้ด้วย
๔.๓.๒ แสวงหาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมาช่วยพัฒนาประเทศ
			
นอกเหนือจากแก้ไขปัญหาคั่งค้างที่เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศแล้ว รัฐบาลยังมองไปข้างหน้า
เพือ่ แสวงหามาตรฐานหรือกฎระเบียบสากลมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เช่น การผลักดันความร่วมมือโครงการ Country
Programme: CP กับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation
and Development: OECD) ซึ่งจะท�ำให้ไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของ OECD เพื่อช่วยพัฒนา
แนวนโยบายภาครัฐของไทยที่จ�ำเป็นเร่งด่วนต่อการส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ และปฏิรูปกฎระเบียบ
ภายในให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สาขาความร่วมมือภายใต้โครงการ CP จะแบ่งเป็น ๔ เสาหลัก ได้แก่ ๑) ธรรมาภิบาลภาครัฐและ

เลื่อนสถานะ
TIP Report
ขึ้นมาอยู่ ในระดับ
Tier 2 ในปี ๖๑
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ความโปร่งใส (Governance and Transparency) ๒) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน (Business
Climate and Competitiveness) ๓) ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) และ ๔) การเติบโตอย่างทัว่ ถึง (Inclusive Growth)
โดยจะมีการด�ำเนินโครงการ ๑๖ โครงการเพื่อพัฒนาเป้าหมายตาม ๔ เสา
๔.๔ การต่างประเทศท�ำให้ไทยมีสถานะและเกียรติภูมิ (Status)
๔.๔.๑ ด�ำเนินการให้ประเทศไทย/คนไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ
			
การต่างประเทศมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทถี่ กู ต้องของไทยสูน่ านาประเทศ ตลอดจน
การส่งเสริมกระแสนิยมไทย ผ่านการด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะ soft power ที่มุ่งน�ำเสนอจุดแข็งต่าง ๆ ของไทย เช่น
วัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย อาหารไทย นวดไทย และมวยไทย ทัง้ นี้ กิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศ
เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ตา่ งประเทศสนใจและชืน่ ชมประเทศไทย น�ำไปสูก่ ารขยายตัวด้านการท่องเทีย่ วและความนิยมสินค้าไทย
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยส่งเสริมกระแสนิยมไทยอีกด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติในปัจจุบัน เช่น การจัดท�ำโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือ “Street Food Bangkok”
“Street Food Phuket” “Street Food Chiang Mai-Chiang
Rai” และ “Street Food ISAN” เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพื่อแนะน�ำอาหารไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
			
นอกเหนือจากการส่งเสริมกระแสนิยม
ไทยเป็นประเทศ
ไทยแล้ว รัฐบาลได้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนศักยภาพ
ที่เหมาะสำ�หรับการเริ่มต้น
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้เกิดความเชื่อมั่นในรัฐบาลและประเทศไทย ท�ำให้ชาวต่างชาติ
ธุรกิจมากที่สุดในโลก
เป็นอันดับ ๑ ติดต่อกัน ๒ ปี
พร้อมเข้ามาลงทุน ประกอบธุรกิจและท่องเที่ยว องค์การและ
ส�ำนักข่าวต่างประเทศ จัดอันดับความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ
ของไทยสูงขึ้น เช่น U.S. News ของสหรัฐอเมริกา ประกาศผล
การจัดอันดับที่ชี้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะส�ำหรับ
การเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก (Best Countries to Start a Business) เป็นอันดับ ๑ ติดต่อกัน ๒ ปี ในปี ๒๕๖๐ และ
ปี ๒๕๖๑ รวมทัง้ การจัดอันดับตามรายงาน Ease of Doing Business ของธนาคารโลกในปีลา่ สุด (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ ๒๗ ซึ่งได้คะแนนรวมสูงขึ้นกว่าปี ๒๕๖๐

50 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๒
๔.๔.๒ ด�ำเนินการให้ประเทศไทย/คนไทยมีบทบาทเป็นที่ยอมรับและมีสถานะทีด่ ีในเวทีระหว่างประเทศ
			
ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีบทบาทน�ำและสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อ
เนื่อง ท�ำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากนานาประเทศ โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศที่ส�ำคัญ เช่น การประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady Chao
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ซึง่ การประชุมดังกล่าว
ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประเทศที่เกี่ยวข้อง และเป็นโอกาส
ให้ไทยสามารถผลักดันประเด็นความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์
ของไทยและภู มิ ภ าคในภาพรวมได้ และการประชุ ม ว่ า ด้ ว ย
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
จัดการประชุม
เพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ครั้งที่ ๓ (The 3rd Conference on
Cooperation among East Asian Countries for Palestinian
ในปี ๖๒
Development: CEAPAD) เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ อีกทัง้ ไทย
และจัดการประชุม
มี ก� ำ หนดจะเป็ น เจ้ า ภาพการประชุ ม ระดั บ นานาชาติ ที่ มี
ในปี ๖๕
ความส�ำคัญ ๒ การประชุมต่อเนือ่ งกัน ได้แก่ การประชุมอาเซียน
ในปี ๒๕๖๒ และการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ เหล่านี้สะท้อน
การยอมรับและสถานะของไทยในฐานะประเทศที่มีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความยั่งยืนกับประเทศต่าง ๆ
			
รัฐบาลได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส�ำหรับองค์การระหว่างประเทศและ
การประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองการด�ำเนินงานขององค์การ
ระหว่างประเทศ และเป็นเครื่องมือที่จะให้การสนับสนุนอย่างส�ำคัญแก่นโยบายของรัฐบาลอันที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมดังฉายา
“เจนีวาแห่งเอเชีย” ตลอดจนเป็นการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและความเชื่อมั่นในบทบาท
ของไทยต่อประชาคมโลก

ไทยจะเป็นเจ้าภาพ
อาเซียน

เอเปค
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นอกจากนี้ ไทยและชาวไทยได้รบั การยอมรับจากนานาชาติโดยการได้รบั เลือกให้ดำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญ
ในองค์การระหว่างประเทศ เช่น ๑) นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี ได้รบั เลือกตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคม
แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity) ๒ สมัยติดต่อกัน ได้แก่ วาระ ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๘ และวาระ
ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๐ ๒) ไทยได้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime
Organization: IMO) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๑๙ ซึง่ เป็นการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมัยที่ ๗ ติดต่อกัน และ ๓) ไทยได้รบั เลือกตัง้ เป็น
สมาชิกคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวา่ ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญา (Commission on Crime
Prevention and Criminal Justice: CCPCJ) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๑ และสมาชิกคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวา่ ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา (Commission on Science and Technology for Development: CSTD)
วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๒
๔.๕ การต่างประเทศท�ำให้ไทยมีพลัง (Synergy)
๔.๕.๑ ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพด้วยการทูตประชารัฐและการทูตสาธารณะ
			
“การทูตประชารัฐ หรือ Inclusive Diplomacy” ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้
การต่างประเทศเป็นของประชาชนทุกคน โดยกระทรวงการต่างประเทศมีกลไกทีมประเทศไทยในต่างประเทศ เพือ่ บูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันกับหน่วยราชการอืน่ ๆ ของไทยในต่างประเทศเพือ่ ให้สามารถขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาลและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันมีการจัดกิจกรรมในลักษณะสัญจรในประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในทุกภูมภิ าคเพือ่ ลงพืน้ ทีพ่ บปะหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนและเยาวชนในระดับท้องถิน่ เพือ่ สร้างความตระหนักรูถ้ งึ โอกาส
และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศทีไ่ ทยมีกบั ประเทศต่าง ๆ ได้ รวมทัง้ เพือ่ รับฟังความต้องการในระดับท้องถิน่
เพื่อให้การต่างประเทศตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของชาวไทยทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ได้จัดท�ำ
แผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์รายภูมิภาค ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ที่มีสาระสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการต่างประเทศของไทยอย่างบูรณาการ
น�ำประเทศไปสู่การพัฒนาตามแนวทางที่รัฐบาลก�ำหนดภายใต้บริบทการต่างประเทศที่มีพลวัตสูงเช่นปัจจุบัน
๔.๕.๒ ให้บริการด้านการต่างประเทศทีเ่ ป็นเลิศเพือ่ ผลประโยชน์ของประชาชนไทยและส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศ
			 รัฐบาลให้ความส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาช่องทางและการท�ำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้เปิดส�ำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวเพิม่ เติม ล่าสุดได้แก่ ส�ำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว MRT คลองเตย
ซึง่ ตัง้ แต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ได้ขยายการให้บริการด้านนิตกิ รณ์และรับรองเอกสารนอกกระทรวงการต่างประเทศเป็นครัง้ แรก
และเปิดให้บริการรับรองเอกสารแบบด่วนทีส่ ำ� นักงานดังกล่าวด้วย รวมทัง้ มีการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลือ่ นทีเ่ พือ่ ให้บริการ
ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเปิดให้บริการลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าเพื่อขอรับบริการท�ำ
หนังสือเดินทางผ่านเว็บไซต์ www.passport.in.th เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ ได้ให้บริการจัดท�ำหนังสือเดินทางให้แก่ประชาชน
จ�ำนวนรวม ๒,๑๘๙,๑๑๙ เล่ม

52 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๒
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54 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓

ความเหลื่อมล�้ำในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของประชาชน
จึงมีนโยบายที่จะด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล
และการด�ำเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของพืน้ ทีแ่ ละของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ�ำเป็นและ
เพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์
ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
เพือ่ สร้างสรรค์และไม่กอ่ ภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟืน้ และโรงพยาบาล
ทีเ่ ป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทัง้ พัฒนาระบบการเงินการคลังส�ำหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ
๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท�ำกินของเกษตรกรและการรุกล�้ำเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้ำ  และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร
ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส�ำรวจและวิธกี ารแผนทีท่ ที่ นั สมัย แก้ไขปัญหาเขตทีด่ นิ ทับซ้อนและแนวเขตพืน้ ทีป่ า่ ทีไ่ ม่ชดั เจน
อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
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ในรอบปีที่ ๔ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังคงตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินนโยบาย
ลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเร่งแก้ไขปัญหาทางสังคมที่สั่งสมมาแต่อดีต
และยกระดับการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำอย่างบูรณาการในทุกมิติทั้งในระดับประเทศ ระดับชุมชน
และระดับครัวเรือน โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนครอบคลุมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

๑. การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง
๑.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงาน
		
๑.๑.๑ ให้บริการการประกันสังคมรูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ ช่องทาง การรับจ่ายเงิน
ทุกระบบ เพื่อตอบสนองต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงบริการได้มากขึ้น
ท�ำให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ โดยมีการน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการ เช่น การให้บริการตรวจสอบสิทธิ
พร้อมข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน “SSO Connect” โดยในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้ดาวน์โหลด
ทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๔๔๓ ราย นอกจากนี้ ได้ให้บริการผู้ประกันตนผ่านระบบ e-Service และพันธมิตร ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบ
ช�ำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน e-Payment เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้นายจ้างในการส่งข้อมูลเงินสมทบ
จัดท�ำโปรแกรมการน�ำส่งข้อมูลเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SSO Media) ซึ่งนายจ้างสามารถกรอกแบบฟอร์ม
ได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อขอท�ำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมยื่นเอกสารประกอบได้ที่ส�ำนักงานประกันสังคม
พื้นที่ทั้ง ๑๒ แห่ง ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
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๑.๑.๒ จัดท�ำ  M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส�ำหรับหางาน
และสมั ค รงาน (Smart Job Center) และบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานส�ำหรับเยาวชนและแรงงานไทยที่เริ่ม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์
ให้บริการลงทะเบียน
และสมาร์ตโฟน มีบริการหลักเกีย่ วกับการลงทะเบียนและหางาน
และหางาน
ท�ำผ่านแอปพลิเคชัน “Smart Job Center” ต�ำแหน่งงานว่าง
ผ่าน
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ผลการด�ำเนินงานผ่านระบบ M-Powered
Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ ตั้งแต่เปิดใช้เมื่อวันที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีผเู้ ข้าใช้งานรวมทัง้ สิน้
มีผู้เข้าใช้งาน
๕๖,๑๘๓ ครั้ง
		
๑.๑.๓ ประสานการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงาน
ในพืน้ ที/่ ชุมชนทัว่ ประเทศ ได้แต่งตัง้ อาสาสมัครแรงงานในพืน้ ที่
เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านแรงงานให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการหรือมีปัญหาด้านแรงงาน
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น ความต้องการ
มี ง านท� ำ การพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ การได้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง
ด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็น
ผู ้ ป ระกั น ตน ปั จ จุ บั น มี อ าสาสมั ค รแรงงานทั่ ว ประเทศ
๑๙,๘๓๔ คน และให้บริการประชาชน จ�ำนวน ๒๗๘,๗๒๓ คน
			
นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการแก่ประชาชน
ผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จ�ำนวน ๖๕ แห่ง ใน ๖๓ จังหวัด ทั้งบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน รับเรื่องและ
วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน มีผู้มาใช้บริการด้านแรงงานรวมทั้งสิ้น ๔๓๕,๙๔๕ คน รวมถึงการให้บริการสายด่วนกระทรวงแรงงาน
หมายเลข ๑๕๐๖ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การให้ค�ำแนะน�ำเรื่องข้อกฎหมายแรงงานและรับเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนปัญหาอันเนื่องมาจากการท�ำงาน ซึ่งมีประชาชนใช้บริการ จ�ำนวน ๔,๓๗๙,๘๖๓ ครั้ง

แอปพลิเคชัน
Smart Job Center
๕๖,๑๘๓ ครั้ง

๑.๒ การด�ำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานท�ำ
๑.๒.๑ ให้บริการจัดหางานในประเทศ ได้ด�ำเนินการรับลงทะเบียนผู้หางานท�ำและนายจ้าง เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ที่ต้องการมีงานท�ำในระบบและนายจ้างหรือสถานประกอบ
กิ จ การสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารต� ำ แหน่ ง งานว่ า งและ
ความต้ อ งการแรงงานได้ โ ดยสะดวก รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม
ให้ แ รงงานนอกระบบมี ง านท� ำ ที่ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการ
ให้บริการจัดหางานในประเทศ
มีผู้มาใช้บริการจัดหางานทั่วประเทศ จ�ำนวน ๑,๐๒๙,๕๕๑ คน
มี ผู ้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ ง าน จ�ำ นวน ๑๒๙,๔๙๕ คน นอกจากนี้
ได้ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ เพื่ อ ลดการพึ่ ง พิ ง และลดภาระการเลี้ ย งดู ข อง
๑.๒๙ แสนคน
ครอบครัว สร้างหลักประกันที่มั่นคงด้านรายได้ และบรรเทา
ภาวะการว่ า งงานของผู ้ สู ง อายุ มี ผู ้ สู ง อายุ ส มั ค รงาน
จ�ำนวน ๒,๘๘๔ คน และได้รับการบรรจุงาน จ�ำนวน ๒,๑๗๔ คน

มีผู้ได้รับ
การบรรจุงาน
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
๑.๒.๒ ให้บริการจัดหางานในต่างประเทศ ได้ด�ำเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม เช่น การพิจารณาค�ำขอ
การจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปท�ำงาน/ฝึกงานในต่างประเทศ การรับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไป
ท�ำงานต่างประเทศ (Re-entry) และการจัดส่งคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศโดยรัฐ ซึ่งมีผู้ขอรับบริการจัดหางาน จ�ำนวน
๑๑๔,๗๐๑ คน และมีการจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศและมีรายได้ส่งกลับประเทศ ดังนี้
ผลการดำ�เนินงาน
จำ�นวนแรงงานไทยไปทำ�งาน
ต่างประเทศ (คน)
จำ�นวนรายได้ส่งกลับประเทศ (ล้านบาท)

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

๑๑๙,๕๒๙

๑๑๗,๒๙๑

๑๑๔,๔๓๗

๑๑๔,๙๕๘

๑๑๔,๗๐๑

๙๐,๖๓๔

๘๒,๗๒๔

๑๑๔,๕๘๑

๑๒๕,๗๓๑

๑๔๑,๘๘๐

		
๑.๒.๓ แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่ก�ำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานท�ำและผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การให้ค�ำปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัติ มีผู้มารับบริการแนะแนวอาชีพทั่วประเทศ จ�ำนวน ๔๖๐,๕๘๓ คน
๑.๒.๔ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานท�ำให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้เป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานท�ำ
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาใหม่และทหารกองประจ�ำการในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท�ำงาน ตลอดจนเป็นข้อมูลก�ำลังแรงงานของประเทศ เพือ่ น�ำไปใช้วิเคราะห์ วิจัยตลาดแรงงาน และ
สนับสนุนการวางแผนการด�ำเนินงานด้านแรงงานทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต มีผไู้ ด้รบั ข้อมูลข่าวสาร จ�ำนวน ๘,๓๗๖,๘๐๐ คน
๑.๒.๕ ให้บริการผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) เน้นบริการคนไทย
ทุกคน ทุกกลุ่มให้มีงานท�ำด้วยบริการแบบครบวงจร โดยการน�ำเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้ เช่น การสัมภาษณ์งาน
ผ่าน Skype บริการถ่ายคลิปวิดโี อแนะน�ำตัวเอง การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบ
อาชีพอิสระ การพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการผ่านระบบการจัดหางานออนไลน์ ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ
แล้วทั่วประเทศ จ�ำนวน ๘๗ แห่ง (กรุงเทพมหานคร ๑๑ แห่ง) มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

58 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓
หน่วย : คน
การดำ�เนินการ

จำ�นวน

นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน (มีตำ�แหน่งงานว่าง)

๕๓,๙๙๔
(๙๒,๒๔๓ ตำ�แหน่ง/๕๖๒,๗๙๑ อัตรา)
๑๖๓,๙๗๗ (๑๓๗,๙๓๘)

มีผลู้ งทะเบียนสมัครงานในประเทศ (ผูไ้ ด้รบั การบรรจุงาน)
ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้คำ�ปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ

๔๔๘,๑๓๙

มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัว

๕๑๗,๗๒๐

๔๔,๙๓๐

๑.๓ การฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน
๑.๓.๑ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์
ตามประกาศ มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�ำนวน ๔๒,๔๐๗ คน การฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีอาชีพ และรายได้ เป็นการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
สามารถพึง่ พาตนเองได้ รวมทัง้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม่ ผูส้ งู อายุรองรับสถานการณ์ผสู้ งู อายุ มีผเู้ ข้าฝึกอบรม
จ�ำนวน ๘,๒๐๐ คน และการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
รายได้ของกลุม่ คนทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน มีผเู้ ข้าฝึกอบรม จ�ำนวน ๔,๐๖๓ คน
นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการด�ำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใช้มาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ในการสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาฝีมอื แรงงานมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้สถานประกอบกิจการ
เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานในสถานประกอบกิ จ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ผู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
จ�ำนวน ๔,๓๙๒,๐๑๕ คน
๑.๓.๒ ด�ำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ซึ่ ง เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู ้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ ผู ้ ว ่ า งงาน ผู ้ ไ ม่ มี ร ายได้ และผู ้ มี ค วามเดื อ ดร้ อ นด้ า นอาชี พ
จากภัยธรรมชาติ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อให้มีงานท�ำชั่วคราว โดยการด�ำเนินการช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
มีผู้ได้รับการจ้างงาน ๖,๖๗๘ คน และฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐,๑๙๓ คน
		
๑.๓.๓ ฝึ ก อาชี พ แรงงานกลุ ่ ม เฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย
ทหารก่อนปลดประจ�ำการ ผู้ผ่านการบ�ำบัดยาเสพติด
ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เยาวชนในสถานพิ นิ จ และชนกลุ ่ ม น้ อ ย
มีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพ จ�ำนวน ๓๑,๕๖๙ คน
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๑.๔ การคุ้มครองแรงงาน
		
๑.๔.๑ ตรวจการคุม้ ครองแรงงาน ได้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ จ�ำนวน ๔๑,๓๐๑ แห่ง มีลกู จ้างเกีย่ วข้อง
จ�ำนวน ๑,๓๖๗,๘๔๐ คน พบสถานประกอบกิจการปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามกฎหมาย จ�ำนวน ๑๐๑ แห่ง นอกจากนี้ ได้ดำ� เนินการ
ตรวจแรงงานนอกระบบ จ�ำนวน ๓๑,๓๓๐ คน และได้ให้ความรูด้ า้ นการคุม้ ครองแรงงาน โดยการให้คำ� ปรึกษา ชีแ้ จง แนะน�ำ
การตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการใช้แรงงานเด็กอย่างถูกกฎหมายให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีผู้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน จ�ำนวน ๒๙๑,๗๑๐ คน
		
๑.๔.๒ ตรวจและก�ำกับสถานประกอบกิจการ จ�ำนวน ๑๖,๑๑๒ แห่ง มีลกู จ้างเกีย่ วข้อง จ�ำนวน ๑,๒๖๕,๑๙๔ คน
พบสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จ�ำนวน ๒๘๖ แห่ง ซึ่งได้ด�ำเนินการออกค�ำสั่งหรือร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี
		
๑.๔.๓ ส่ ง เสริ ม สถานประกอบกิ จ การให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดมาตรฐานด้ า นแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility: CSR) จ�ำนวน ๕,๗๗๑ แห่ง และส่งเสริมให้
สถานประกอบกิจการทุกขนาด ทุกประเภทขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยหรือประกาศแสดงตนเองเพื่อเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย มีสถานประกอบกิจการได้รับการรับรองหรือประกาศแสดงตนเอง จ�ำนวน ๓๔๐ แห่ง นอกจากนี้
ได้ส่งเสริมสถานประกอบกิจการเพื่อน�ำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้บริหารจัดการ
แรงงาน จ�ำนวน ๑๒,๐๗๐ แห่ง พร้อมทัง้ ติดตามสถานประกอบกิจการทีผ่ า่ นการส่งเสริมการน�ำแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ ี
ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน จ�ำนวน ๘,๕๐๕ แห่ง
๑.๔.๔ ส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ คูม่ อื วิทยุกระจายเสียงในพืน้ ที่ เพือ่ ให้นายจ้างและลูกจ้างเห็นความส�ำคัญของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
และจัดให้มมี มุ นมแม่ในสถานประกอบกิจการ เพือ่ ให้แรงงานหญิงได้มโี อกาสเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
และสายใยรักแห่งครอบครัวของลูกจ้าง โดยรณรงค์ให้ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นลูกจ้างผู้ใช้บริการ จ�ำนวน ๕๐๑ คน
๑.๔.๕ ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
			
(๑) กรณีผปู้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ (ภาคบังคับทางกฎหมาย ซึง่ เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป) และมาตรา ๓๙ (ภาคสมัครใจ ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ โดยจ่ายเงิน
สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาผู้ประกันตน
สิน้ สภาพการเป็นลูกจ้างและมีความประสงค์จะเป็นผูป้ ระกันตนต่อ)
มีผู้ขึ้นทะเบียน จ�ำนวน ๑๓.๑๑ ล้านคน จากเป้าหมายทั้งปี
ผู้ประกันตนตาม
๑๒.๑๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๒๗ และมีผู้ขึ้นทะเบียน
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙
เป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ จ�ำนวน
รับสิทธิประโยชน์
๑๐.๕๑ ล้านคน รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนือ่ งจากการท�ำงานแล้ว
จากเหตุจากการทำ�งาน
จ�ำนวน ๒๑๙,๔๘๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๘๔๔.๘๘ ล้านบาท
			
(๒) กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐
๑,๘๔๔.๘๘ ล้านบาท
(ภาคสมัครใจ ซึ่งไม่ได้เป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา
๓๙ และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผูป้ ระกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม) เพื่อให้แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน จ�ำนวน ๒.๗๒ ล้านคน ผู้ประกันตน
ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จ�ำนวน ๑๐๐,๐๙๗ ครั้ง คิดเป็นเงิน ๓๖๙.๕๕ ล้านบาท รวมทั้งมีการด�ำเนินการ ดังนี้
				
(๒.๑) ออกหน่วยเคลือ่ นทีเ่ พือ่ ให้บริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit)
แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนรับช�ำระเงินสมทบผู้ประกันตนและส่งเสริมให้มีการ
ช�ำระเงินสมทบล่วงหน้าของผูป้ ระกันตน ตามมาตรา ๔๐ จ�ำนวน ๑๕,๓๒๔ ครัง้ มีผเู้ ข้ารับการบริการ จ�ำนวน ๑,๐๐๖,๖๙๒ คน

60 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓
			
(๒.๒) ผลักดันการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ให้สามารถคุ้มครอง
แรงงานได้อย่างทั่วถึง โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร เพิ่มค่าฝากครรภ์เป็น ๑,๐๐๐ บาท การเพิ่มสิทธิประโยชน์
กรณีสงเคราะห์บุตร จาก ๔๐๐ บาท เป็น ๖๐๐ บาท ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ และการคืนสิทธิ
ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมแต่ขาดส่งเงินสมทบ
จนท�ำให้ขาดสิทธิและประสงค์อยู่ในระบบประกันสังคมอีกครั้ง ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้กลับมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ จ�ำนวน ๑๑๗,๕๗๔ คน
				
(๒.๓) ผลั ก ดั น ให้ แ รงงานนอกระบบเข้ า ถึ ง ระบบหลั ก ประกั น ทางสั ง คม เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
สิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์และทางเลือก
ในการสมทบเงินให้แก่ผปู้ ระกันตนตามมาตรา ๔๐ เพือ่ ให้มหี ลักประกันในการด�ำรงชีวติ ทีม่ นั่ คง มีผปู้ ระกันตนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
รวมทั้งสิ้น ๒.๕๔ ล้านคน และด�ำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ เพิม่ รายได้ และความมัน่ คงในชีวติ ” เพือ่ สร้างความมัน่ คงในชีวติ ให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยทีล่ งทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยส่งเสริมให้สมัครเป็นสมาชิกประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ และด�ำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ�ำจังหวัด (คอจ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ�ำอ�ำเภอ
หรือทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) ทุกจังหวัด เพื่อประสานและติดตามพัฒนาการของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และรายงานให้ คอจ. ทราบเป็นระยะ นอกจากนี้ ได้จัดส่งวิทยากรร่วมประชุมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้วย
		
๑.๔.๖ ให้ความคุม้ ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยส�ำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ จ�ำนวน ๑๓ แห่ง
ใน ๑๒ ประเทศ ได้เข้าตรวจเยีย่ มแรงงานในสถานประกอบกิจการ ทีพ่ กั โรงพยาบาล และสถานกักกัน จ�ำนวน ๑๗,๔๐๙ คน
รวมทั้ ง ติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ และเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ แ ก่ แ รงงานไทย จ� ำ นวน ๕,๔๐๔ คน เป็ น เงิ น รวมทั้ ง สิ้ น
๑๔๗,๙๒๕,๒๒๗ บาท นอกจากนี้ ได้ให้ความคุม้ ครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ตี่ อ้ งการไปท�ำงาน
ต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน ๑,๐๖๑,๓๕๘ คน รับเรื่องร้องทุกข์
จากคนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จ�ำนวน ๙๔๖ คน
๑.๔.๗ ด� ำ เนิ น การให้ แ รงงานได้ รั บ ความเป็ น ธรรมและเกิ ด ความสมานฉั น ท์ ร ะหว่ า งนายจ้ า งและ
ลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จ�ำนวน ๑๒,๓๘๘ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�ำนวน
๘๐๔,๙๙๕ คน รวมถึงการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ จัดสวัสดิการอืน่ ทีน่ อกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนดเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ แรงงาน ครอบครัว และความมัน่ คงของสังคม โดยมุง่ เน้นการจัดสวัสดิการทีเ่ ป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการด�ำเนินชีวติ
ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จ�ำนวน ๑๓,๐๑๐ แห่ง
๑.๔.๘ ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำและการก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยคณะกรรมการ
ค่าจ้างได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อก�ำหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยก�ำหนดให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำปี ๒๕๖๑ ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น ๗ ระดับ ค่าเฉลี่ยในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำอยู่ที่ ๓๑๕.๙๗ บาท โดยอัตราการขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ
อยูท่ ี่ ๕-๒๒ บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
(ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อก�ำหนดอัตรา
ปรับขึ้นอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื กลุม่ อุตสาหกรรมเหล็ก กลุม่ อุตสาหกรรม
พลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และกลุ่มอุตสาหกรรม
ค่าจ้างขั้นต่ำ� ๗ ระดับ
รองเท้า รวม ๑๖ สาขาอาชีพ ให้มผี ลบังคับเมือ่ พ้นก�ำหนด ๙๐ วัน
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๑๗ มิถุนายน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๓๑๕.๙๗ บาท
๒๕๖๑) ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในครั้งนี้
ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๑
เป็นการประกาศเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม ๑๔ กลุ่มอุตสาหกรรม
๖๗ สาขาอาชีพ รวมเป็น ๑๘ กลุ่มอุตสาหกรรม ๘๓ สาขาอาชีพ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 61
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และคนขอทาน
๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รัฐบาลได้พยายามและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
ส่งผลให้ประชาคมโลกและสหรัฐอเมริกาเห็นถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว โดยสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับประเทศไทยในรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ Trafficking in Persons Report (TIP Report) ในปี ๒๕๖๑ อยูใ่ นระดับ Tier 2 ดีขนึ้ จากเดิม
ที่ถูกจัดระดับอยู่ในระดับ Tier 3 และระดับ Tier 2 Watching List เมื่อปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีผลงานส�ำคัญในปี ๒๕๖๑
ดังนี้
		
๒.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ปรับปรุงแบบการสัมภาษณ์เบื้องต้น
เพื่อคัดแยกผู้เสียหายที่เข้าใจง่ายในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
เจ้าหน้าทีจ่ ากกระทรวงแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน และล่ามแปลภาษา รวมทัง้ ได้จดั ท�ำแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก�ำหนดแนวทางการดูแลผู้เสียหายและผู้ประสบปัญหาตามกฎหมายอื่นภายหลัง
การคัดแยก และให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ
		
๒.๑.๒ คุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จ�ำนวน ๘ แห่งทั่วประเทศ ด�ำเนินการโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ บริการที่พักและอาหาร พร้อมฝึกอาชีพและประสานหางานให้ท�ำก่อนส่งกลับสู่ครอบครัว
อย่างปลอดภัย ในปี ๒๕๖๑ ให้การคุ้มครองช่วยเหลือทั้งคนไทยและคนต่างด้าว รวม ๓๗๑ คน รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยา
ผ่านกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นเงิน ๓,๒๖๔,๕๙๓ บาท เช่น ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล
ค่าพาหนะเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนา ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาเอกชนจัดตัง้ สถานคุม้ ครองฯ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผเู้ สียหาย
มีทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐ และเป็นการส่งเสริมให้มีเครือข่ายในการท�ำงานร่วมกัน
		
๒.๑.๓ จั ด ท� ำ เอกสารแจ้ ง สิ ท ธิ ใ นรู ป แบบพกพา เพื่ อ ให้ ผู ้ เ สี ย หายได้ รั บ ทราบถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละ
การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล โดยได้ร่วมกับสหประชาชาติจัดท�ำเอกสารแจ้งสิทธิในรูปแบบพกพาเป็นภาษาอื่นเพิ่มเติม
๖ ภาษา ได้แก่ ภาษากัมพูชา จีน เมียนมา ลาว เวียดนาม และอังกฤษ
		
๒.๑.๔ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี โดยจัดท�ำแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
		
๒.๑.๕ ให้บริการล่ามภาษาต่างประเทศ โดยจัดฝึกอบรมล่ามส�ำหรับคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาเมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ปัจจุบนั มีลา่ มทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินและพร้อมปฏิบตั งิ านทีข่ นึ้ ทะเบียน
แล้ว รวม ๓๙๗ ราย และในปี ๒๕๖๑ ได้ฝึกอบรมล่ามเพิ่มอีก ๒ ภาษา คือ ภาษาจีนและอังกฤษ
		
๒.๑.๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
กรมการปกครอง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ�ำนวน ๑๐ หน่วยงาน และเมือ่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกันระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เรือ่ ง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการด�ำเนินคดีและการช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
เพื่อให้แนวทางการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในระดับหน่วยงานและภาพรวมของประเทศ
๒.๒ การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน
		
๒.๒.๑ ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และ
แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจนายจ้างและ
ลูกจ้าง เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ
กลุ่มเสี่ยง (กิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล) กิจการผลิตสินค้า
จากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
ฟาร์มสุกร หรือฟาร์มเลีย้ งสัตว์ประเภทอืน่ ๆ รวมทัง้ กิจการทีเ่ ป็น

62 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓
ห่วงโซ่การผลิตดังกล่าวทุกแห่ง กิจการก่อสร้าง งานที่เข้าข่าย 3D [(งานที่มีลักษณะสกปรก (Dirty) งานที่มีความยากล�ำบาก
(Difficult) และงานที่เสี่ยงอันตราย (Dangerous)] รวมทั้งสถานประกอบกิจการที่อยู่โดดเดี่ยว ห่างไกลชุมชน เพื่อแก้ไข
ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing:
IUU Fishing) และให้การคุ้มครองแรงงานเด็ก ให้มีสภาพการจ้างและสภาพการท�ำงานที่ดี มีสถานประกอบกิจการได้รับ
การตรวจสอบ จ�ำนวน ๑,๖๙๑ แห่ง มีลกู จ้างเกีย่ วข้อง จ�ำนวน ๑๒๐,๕๖๘ คน และจากผลการจัดอันดับประเทศตามรายงาน
Findings on the Worst Forms of Child Labor ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ซึ่งพิจารณาจาก
การมีกฎหมายและมาตรการเพือ่ ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ อย่างเป็นธรรม และสามารถบังคับใช้ภายใน
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้รับ
การจัดอันดับให้เป็นประเทศทีม่ คี วามส�ำเร็จมาก หรือ Significant Advancement ซึง่ เป็นระดับสูงสุด เป็นปีที่ ๒ ต่อเนือ่ งกัน
นับจากปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๗ ประเทศ จาก ๑๓๒ ประเทศที่ได้ระดับนี้ และยังเป็น ๑ ใน ๕ ประเทศของอาเซียน
๒.๒.๒ บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบตั กิ าร (Task Force) เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและ
สถานประกอบกิจการทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก ในพื้นที่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยได้เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการทัว่ ประเทศ
และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ผลการดำ�เนินการ

จำ�นวน

สถานประกอบกิจการที่เข้าตรวจแรงงานต่างด้าว

๒,๐๒๗  แห่ง

ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง

๑๔,๐๕๕  คน

ดำ�เนินคดีนายจ้าง

๗๑ คน  

ดำ�เนินคดีแรงงานต่างด้าว

๕๕๔ คน  

๒.๒.๓ ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แก่ผู้ต้องการ
ไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน ๓,๐๐๓ คน และจัดอบรมให้ความรูแ้ ละเพิม่ ประสิทธิภาพแก่พนักงานตรวจแรงงาน และพัฒนา
หลักสูตรการอบรมร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และด�ำเนินการ
ในรูปแบบเครือข่ายโดยร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน สหภาพแรงงาน คณะกรรมการลูกจ้าง
ชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อร่วมให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (Non Governmental
Organizations: NGOs) ในการป้องกันช่วยเหลือลูกจ้างทั้งไทยและต่างด้าวจากปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ 		
		
๒.๒.๔ ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในเรือประมง โดยศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดชายฝัง่ ทะเล
๒๒ แห่ง ในจังหวัดติดทะเล ได้จดั ระเบียบแรงงานและเรือประมง
ตรวจ
คุ้มครองแรงงาน ตรวจปราบปรามจับกุมและด�ำเนินคดี รวมถึง
การช่วยเหลือ เยียวยาฟืน้ ฟู ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการ
ประมงทะเล มีแรงงานต่างด้าว นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ
ในเรือประมงทะเล
และประชาชนทั่วไป มาขอรับบริการ จ�ำนวน ๒๒๒,๑๔๙ คน
๔๗๔ ลำ�
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารบู ร ณาการตรวจคุ ้ ม ครองแรงงาน
แรงงาน ๗,๐๐๕ คน
ในเรือประมงทะเลในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดติดทะเล มีเรือประมงทะเล
ได้รับการตรวจ จ�ำนวน ๔๗๔ ล�ำ มีแรงงาน จ�ำนวน ๗,๐๐๕ คน

คุ้มครอง
แรงงาน

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 63
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
๒.๒.๕ แก้ไขปัญหาการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
			
(๑) ด�ำเนินการตามมติคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เพื่อยืนยันว่าสินค้าประมงที่ส่งออกมิได้
มาจากการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ ๗,๑๓๙ ฉบับ ตรวจสอบด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) โรงงานแปรรูปสัตว์น�้ำ ๑๗๙ โรง มีการติดตาม
ควบคุม และเฝ้าระวังการท�ำประมงของไทย โดยมีเรือประมงไทย
ที่ออกไปท�ำการประมงทั้งในและนอกน่านน�้ำได้แจ้งเข้า-ออกท่า
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เรื อ เข้ า -ออก
(Port in-Port out: PIPO) จ�ำนวน ๔๔๘,๖๘๙ ครัง้ ตรวจเฝ้าระวัง
การท�ำประมงในทะเล ๒,๖๖๓ ครั้ง ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล
สภาวะทรัพยากรและการท�ำประมง เพือ่ ประเมินศักยภาพการผลิต
สูงสุดของเรือประมง ๓,๒๒๓ ล�ำ นอกจากนี้ ในการตรวจแรงงาน
ณ ศูนย์ PIPO ใน ๒๒ จังหวัดติดทะเล โดยบูรณาการท�ำงานร่วมกับ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ประกอบด้ ว ยกรมเจ้ า ท่ า กรมประมง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ผลการด�ำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ มีเรือผ่านการตรวจ
จ�ำนวน ๖๕,๗๘๗ ล�ำ ลูกจ้าง ๘๑๔,๗๐๐ คน
			
(๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของ
คนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		
๒.๒.๖ สกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ ได้สืบสวนจับกุมเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่เป้าหมาย ท�ำการ
ยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท�ำความผิดและด�ำเนินมาตรการทางภาษี โดยมีผลการจับกุม ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ จับกุมด�ำเนินคดี ๒๔๐ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๐ คน คัดแยกผู้เสียหาย (เป็นเหยื่อ) ๕๐๙ คน
ตรวจสถานที่ เ สี่ ย ง ๙๖๐,๖๐๖ ครั้ ง ตรวจแรงงานต่ า งด้ า ว
๗๖๘,๕๘๘ คน ตรวจแรงงานคนไทย ๑๒๒,๖๗๔ คน
ตรวจค้ น สถานที่ ๑ ๙๒,๘๖๔ ครั้ ง ติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
จับกุม
๔๓,๙๔๖ ป้าย ประชาสัมพันธ์ชแี้ จง ๖๐๖,๓๒๘ ครัง้ ประชาสัมพันธ์
สื่ออื่น ๓๖,๔๙๒ ครั้ง อบรมให้ความรู้ ๒,๒๐๐ รุ่น/๒๖,๐๖๔ คน
และอบรมให้ความรู้ประชาชน ๖,๓๙๘ รุ่น/๘๒,๕๘๔ คน
๒.๒.๗ เร่งรัดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
๒๔๐ คดี
ผู
ต
้
อ
้
งหา ๓๕๐ คน
ผิ ด กฎหมายที่ ไ ด้ รั บ การผ่ อ นผั น ให้ มี เ อกสารยื น ยั น ตั ว บุ ค คล
ให้ถกู ต้องครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service: OSS) ทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ มี เ ป้ า หมายทั้ ง หมด
๑,๓๗๙,๒๕๒ คน ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวเพื่อจัดท�ำ
ทะเบี ย นฯ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ - ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๑,๓๒๐,๐๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ และได้จัดท�ำ/
ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (visa) ประทับตราให้อยู่
ในราชอาณาจักร และอนุญาตท�ำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ มี น าคม ๒๕๖๑ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๓ เมษายน๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑,๑๘๗,๘๐๓ คน

เครือข่าย
ขบวนการค้ามนุษย์

64 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓
		
๒.๒.๘ จั ด เก็ บ อั ต ลั ก ษณ์ แ รงงานต่ า งด้ า ว
ได้จัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวในกิจการ
ประมงและกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำใน ๒๒ จังหวัดติดชายทะเล
เข้ า สู ่ ก ระบวนการจั ด เก็ บ อั ต ลั ก ษณ์ บุ ค คลด้ ว ยวิ ธี ก ารสแกน
ม่านตา เพื่อจัดท�ำทะเบียนประวัติ โดยระยะที่ ๑ ด�ำเนินการจัด
เก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง
และกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำและต่อเนื่องประมงทะเล จ�ำนวนทั้ง
สิ้น ๑๗๑,๑๒๘ คน และระยะที่ ๒ ด�ำเนินการตรวจสอบแรงงาน
ต่างด้าวโดยใช้ฐานข้อมูล Iris Scan ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๑๘,๒๖๙ คน
๒.๓ การประชุ ม ทวิ ภ าคี ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ร ะหว่ า งส� ำ นั ก งาน
ต�ำรวจแห่งชาติกับหน่วยงานต�ำรวจประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ในการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมทวิภาคี จ�ำนวน ๓ ครัง้ ดังนี้ ๑) ประชุมทวิภาคีความร่วมมือฯ ระหว่างส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติกับหน่วยงานต�ำรวจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดระนอง ๒) ประชุมทวิภาคีความร่วมมือฯ ระหว่างส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติกับหน่วยงานต�ำรวจของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย และ ๓) ประชุมทวิภาคี
ความร่วมมือฯ ระหว่างส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติกับหน่วยงานต�ำรวจของราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่
๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสระแก้ว
๒.๔ การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
		
๒.๔.๑ ตรวจสอบการท� ำ งานของคนต่ า งด้ า วและสถานประกอบกิ จ การ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
อนุญาต และด�ำเนินการให้สถานประกอบกิจการทีม่ กี ารจ้างหรือลักลอบจ้างคนต่างด้าวท�ำงานปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย
แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ โดยได้ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
จ�ำนวน ๔๔,๓๐๑ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๓๗๗,๑๙๖ คน
		
๒.๔.๒ จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ในประเทศไทย ณ ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและ
สิ้นสุดการจ้าง ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาท�ำงานตามระบบบันทึกความร่วมมือ
เช่น ภาษา กฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทัง้ ยังเป็นศูนย์ตรวจสอบและคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทาง
เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นศูนย์พกั รอแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามากรณีแรงงาน
รอนายจ้างมารับเพื่อเดินทางไปท�ำงานและเดินทางกลับประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์ตรวจสอบและขอรับสิทธิที่แรงงานพึงได้รับ
กรณีแรงงานเดินทางกลับประเทศ จ�ำนวน ๔๓๑,๒๗๖ คน
๒.๕ การจัดระเบียบคนขอทาน รัฐบาลได้ดำ� เนินการโดยใช้แนวทางการจัดระเบียบคนขอทานภายใต้กระบวนงาน 3P
ได้แก่ ๑) การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) ๒) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ ๓) การป้องกัน (Prevention) ดังนี้
		
๒.๕.๑ คุ้มครองผู้ท�ำการขอทาน มีกระบวนงานคุ้มครองผู้ท�ำการขอทาน คือ ผู้ท�ำการขอทานจะถูกส่ง
ไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง ๑๑ แห่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง โดยการตรวจสอบเอกสาร
ตรวจร่างกาย ท�ำบัญชีทรัพย์สิน ถ่ายภาพ และท�ำทะเบียนประวัติ ท�ำให้สามารถแยกผู้ท�ำการขอทานออกได้เป็น ๓ กรณี
คื อ ๑) กรณี ผู ้ ท� ำ การขอทานที่ มี ค รอบครั ว และเป็ น การกระท� ำ ครั้ ง แรกจะไปท� ำ ความตกลงกั บ ครอบครั ว ต่ อ ไป
๒) กรณีผทู้ ำ� การขอทานทีไ่ ม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มคี รอบครัวเลีย้ งดูและอยูใ่ นภาวะยากล�ำบาก ให้เข้ารับการคุม้ ครอง
ตามกระบวนการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ก�ำหนด ระยะเวลา ๓ เดือน และ ๓) กรณีมาเป็นคู่กับเด็ก ให้ตรวจสอบ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 65
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

สารพันธุกรรม (DNA) เพือ่ พิสจู น์ความสัมพันธ์กอ่ น ระหว่างด�ำเนินการให้สง่ ไปยังสถานทีพ่ กั พิงชัว่ คราวตามทีก่ ำ� หนด จากนัน้
จึงส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจ�ำแนกตามแต่กรณี ซึ่งจากการด�ำเนินการจัดระเบียบและให้การช่วยเหลือตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๖๑ พบขอทานทัง้ สิน้ ๕,๑๒๖ คน จ�ำแนกเป็นขอทานคนไทย ๓,๒๐๓ คน และขอทานต่างด้าว
๑,๙๒๓ คน โดยมีกระบวนการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความเหมาะสมตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
		
๒.๕.๒ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีรับแจ้งหรือพบเห็น
บุคคลที่มีลักษณะเป็นคนไร้ที่พึ่งและสมควรได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยเมื่อได้รับคนไร้ที่พึ่งมาแล้ว
จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองตามที่ก�ำหนด เช่น ท�ำทะเบียนประวัติ ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น
ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ จากนั้นจะส่งต่อครอบครัว หรือชุมชน หรือ สถานประกอบการ (จัดหางาน) หรือสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง แล้วแต่กรณี ซึ่งมีผู้ได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือและฟื้นฟู จ�ำนวนสะสมทั้งสิ้น ๔,๓๔๕ คน
		
๒.๕.๓ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ตามโครงการธัญบุรีโมเดล ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการแล้ว จ�ำนวน ๗๑๐ คน ส�ำรวจและช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอทานตามพระราชบัญญัติควบคุม
คนขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ พัฒนาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานผ่านศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ๓ แห่ง
(ศูนย์หนองแค ศูนย์มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และศูนย์ห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) มีผู้เข้ารับการพัฒนาอาชีพ
ทั้งสิ้น ๑๗๘ คน สื่อสารรณรงค์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” และฟื้นฟูศักยภาพปรับทัศนคติคนขอทานโดยใช้กลไก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๒๐ คน ด�ำเนินโครงการบ้านน้อยในนิคมพัฒนา
พื้นที่น�ำร่อง ในนิคมสร้างตนเอง ๕ แห่ง และขยายผลไปยังนิคมสร้างตนเอง ๑๙ แห่ง รวม ๒๓ แห่ง ให้เป็นที่อยู่อาศัยและ
ที่ท�ำกินของคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน โดยมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๒๐๖ คน
๒.๖ การจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ทั้งช่องทางปกติและช่องทางใหม่ เช่น การจัดท�ำวีดิทัศน์เผยแพร่บนเครื่องบิน (inflight video) เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว
ตระหนักว่า รัฐบาลไทยจริงจังเรื่องการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาประเทศไทย โดยไม่สนับสนุน
ให้เกิดการค้ามนุษย์ และลดอุปสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่
วีดิทัศน์ภายในสถานีและบนรถไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

๓. การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน
๓.๑ การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
๓.๑.๑ ดูแลเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
			
(๑) กลุ่มเด็กและเยาวชน
				
(๑.๑) จัดสวัสดิการพื้นฐานและสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้เด็กแรกเกิด
ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย รวมทั้งเป็นการเข้าถึงบริการของรัฐและเป็นการประกันสิทธิ
ด้านการอยูร่ อด และการพัฒนาตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยรับลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดู
เด็กแรกเกิด โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน ๖๖๗,๔๔๕ คน
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิจ�ำนวน ๕๖๔,๒๘๘ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด�ำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายไปแล้ว
๕๑๘,๑๗๔ คน เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๙๙,๒๙๗ บาท
				
(๑.๒) ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเสริมสร้าง
พลังทางสังคมให้แก่สภาเด็กและเยาวชน ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนแล้ว
๘,๗๘๐ แห่ง ประกอบด้วย ๑) ต�ำบลและเทศบาล ๗,๗๗๔ แห่ง ๒) อ�ำเภอ ๘๗๘ แห่ง ๓) เขต (กรุงเทพมหานคร) ๕๐ แห่ง
๔) จังหวัด ๗๗ จังหวัด และ ๕) กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง
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(๑.๓) ด�ำเนินโครงการการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าแก่ครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินรายละ ๑,๐๐๐ บาท
จ�ำนวน ๑๖๓,๕๙๐ ราย
				
(๑.๔) ด�ำเนินโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งได้จัดท�ำแนวทางการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของกลไก
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ตามกรอบบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย และ
จัดท�ำหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
น�ำหลักสูตรไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น
			 (๒) กลุ่มสตรี
				
(๒.๑) จั ด ท� ำ แอปพลิ เ คชั น หญิ ง ไทย เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สตรี ไ ทยผ่ า นเครื อ ข่ า ย
yingthai.net และจั ด ให้ มี ห มายเลขโทรศั พ ท์ ส� ำ หรั บ แจ้ ง การขอรั บ การช่ ว ยเหลื อ ของผู ้ ป ระสบปั ญ หาทางสั ง คม
ในต่างประเทศ หมายเลข +๖๖๙๙๑๓๐๑๓๐๐
				
(๒.๒) ฝึกอาชีพผ่านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ�ำนวน ๘ แห่ง เพื่อให้สตรี
ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สามารถ
รวมกลุม่ ท�ำงานในชุมชนไม่ตอ้ งย้ายถิน่ สร้างภูมคิ มุ้ กันไม่ให้ไปประกอบอาชีพทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
แก่กลุม่ เสีย่ งในสถาบันครอบครัว กลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย สตรี ผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศทีข่ าดโอกาสทางการศึกษา
ผู้ที่ว่างงานหรือแรงงานนอกระบบ เด็ก สตรี และประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จ�ำนวน ๖,๐๐๑ คน
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) โดยจัดฝึกอาชีพ หลักสูตร ๔๔ วัน และสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ ๖๐ วัน ให้แก่เยาวสตรี สตรี ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ รวมทั้ง
สตรีทปี่ ระสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จ�ำนวน ๕,๐๑๒ คน โครงการสนับสนุนการรวมกลุม่ ประกอบอาชีพ (๑๐๐ วัน) ได้สนับสนุน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอาชีพในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) และมีการรวมกลุ่มเพื่อ
ประกอบอาชีพ จ�ำนวน ๑,๕๙๘ คน โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจแก่สตรี ได้คัดเลือกกลุ่มอาชีพที่
ผ่านการรวมกลุม่ ตามโครงการสร้างชีวติ ใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) และโครงการสนับสนุนการรวมกลุม่ ประกอบ
อาชีพ (๑๐๐ วัน) จ�ำนวน ๔๒๕ คน เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่สตรี อบรมทักษะการบริหารจัดการธุรกิจและ
ทักษะกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้กลุม่ อาชีพสตรีสามารถน�ำความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั ไปพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาด มีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนในท้องถิ่นภูมิล�ำเนา
				
(๒.๓) เปิ ด “คลิ นิ ก ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง ไทยในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม” (คลินิก
สะใภ้ไทย-เขยฝรั่ง) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติ การเข้าถึง
ช่องทางการช่วยเหลือ การปรับตัวและสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อย้ายถิ่น
ไปอยู่ต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ รวมถึงผู้หญิงไทยที่สนใจย้ายถิ่น
หรือเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ ๒) ครอบครัว ณ ถิ่นต้นทาง คือ ครอบครัวของผู้หญิงสัญชาติไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ
หรือผูห้ ญิงทีส่ นใจย้ายถิน่ หรือเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย และ ๓) ครอบครัว ณ ถิน่ ปลายทาง
คือ ครอบครัวของผูห้ ญิงสัญชาติไทยทีส่ มรสกับชาวต่างชาติทมี่ ภี มู ลิ ำ� เนาในต่างประเทศ หรือครอบครัวของผูห้ ญิงไทยทีย่ า้ ยถิน่
หรือไปท�ำงาน แล้วตัง้ ถิน่ ฐาน ณ ประเทศปลายทาง โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทเี่ ว็บไซต์ yingthai.net และแอปพลิเคชัน
Yingthai
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(๒.๔) จัด “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มนั่ คง สังคมไทย ไร้ความรุนแรง” ระหว่างวันที่
๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง จ�ำนวน ๔๕ บูธ นอกจากนี้ ยังได้เปิดเวทีเสวนาประเด็นความรุนแรง
และประเด็นพลังสตรีกบั เศรษฐกิจ เพือ่ ลดความรุนแรงในสังคมในมิตกิ ารส่งเสริมอาชีพให้เกิดความมัน่ คง และเสวนาแนวทาง
การผลักดันอาชีพของกลุ่มสตรีและประชาชน เช่น สร้างอาชีพผ่านตลาดออนไลน์ สร้างสินค้าอย่างไรให้ตอบโจทย์ตลาด
ในยุคปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง และคลินิกการเงินจากกลุ่มธนาคาร
				
(๒.๕) ด�ำเนินโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้บูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองแผนงานอาชญากรรม ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ ศูนย์พึ่งได้
โรงพยาบาลต�ำรวจ กองก�ำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี และชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจ
ในพื้นที่ เป็นการท�ำงานในชุมชนและเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการยุติความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำการปฏิบัติ
เมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัวให้กับข้าราชการต�ำรวจ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันได้โดยง่าย และรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง
ในครอบครัว ณ บ้านพักสวัสดิการต�ำรวจ ได้แก่ บ้านพักสวัสดิการอุดมสุข บ้านพักสวัสดิการลาดยาว และบ้านพักสวัสดิการลือชา
			
(๓) กลุ่มผู้พิการ
				
(๓.๑) ด�ำเนินโครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ
และทุ ก คน ปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ จั ด ให้ มี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกส� ำ หรั บ คนพิ ก าร จ� ำ นวน ๒๒,๒๕๙ แห่ ง
จาก ๔๓,๐๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๔ รวมทั้งจัดท�ำพื้นที่ต้นแบบที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตของคนพิการและคนทั้งมวล
(Universal Design) จัดท�ำสิ่งอ�ำนวยความสะดวก/โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางลาดและทางเท้า ซึ่งได้ด�ำเนินการ
ครบทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้ว ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ จะมีการขยายด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรมตามแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรส�ำหรับทุกคน
ในพื้นที่น�ำร่อง ๖ ภาค ๖ จังหวัด
				
(๓.๒) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และ Kick off เปิดตัวโครงการอารยสถาปัตย์
เพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตของคนพิการ จ�ำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม พิษณุโลก กระบี่ เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา
และเลย
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(๓.๓) จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้มีการอนุญาตให้องค์การ และ/หรือหน่วยงาน
ภาครัฐจัดตัง้ ศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป จ�ำนวน ๒,๑๒๘ ศูนย์ แบ่งออกเป็น องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอืน่ ใดทีใ่ ห้บริการ
คนพิการ จ�ำนวน ๑๒๒ ศูนย์ และหน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน ๒,๐๐๖ ศูนย์
			
(๓.๔) ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการมีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ มีคนพิการได้รับการบริการ
ออกบั ต รประจ� ำ ตั ว คนพิ ก ารทั่ ว ประเทศ จ� ำ นวน ๒,๐๔๑,๑๕๙ คน แบ่ ง เป็ น ชาย ๑,๐๖๘,๑๔๕ คน และหญิ ง
๙๗๓,๐๑๔ คน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
				
(๓.๕) ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพส�ำหรับคนพิการ โดยให้กู้ยืมเงิน
ทุนประกอบอาชีพอิสระรายบุคคล ไม่เกินรายละ ๖๐,๐๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท สามารถผ่อนช�ำระคืนได้
ภายใน ๕ ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย มีกลุ่มเป้าหมายคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ จ�ำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย
เป็นเงินจ�ำนวน ๑.๕ พันล้านบาท โดยตั้งแต่ปี ๒๕๓๘-ปัจจุบัน มีการปล่อยกู้ให้กับคนพิการไปแล้ว ๑๘๐,๐๐๐ ราย
คิดเป็นวงเงินกว่า ๕.๗ พันล้านบาท รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพของคนพิการ โดยสนับสนุน
งบประมาณส�ำหรับการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการเพื่อให้เข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ท�ำให้เกิดกลุม่ อาชีพทีเ่ ข้มแข็งและสามารถพัฒนามูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ได้ ซึง่ มีเป้าหมายในการสนับสนุน จ�ำนวน ๑๕๐ กลุม่
กลุ่มละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจ�ำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว
จ�ำนวน ๑๓๖ กลุ่ม เป็นเงินจ�ำนวน ๖,๕๔๖,๖๘๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
				
(๓.๖) สนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสนับสนุน
งบประมาณให้แก่องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เพื่อด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยตั้งแต่ปี ๒๕๓๘-ปัจจุบัน มีการสนับสนุนโครงการไปแล้ว ๑๐,๒๕๙ โครงการ คิดเป็นเงินกว่า
๔.๙ พันล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง
ของคนพิการในรายการชุมทางดาวทอง รายการ “Over the
limit talent show ปฏิบัติการทะลุพิกัด” เวทีประกวดแข่งขัน
ความสามารถของคนพิ ก ารทุ ก ประเภทในด้ า นการขั บ ร้ อ ง
การแสดงดนตรี และการแสดง ทั้ ง ประเภทบุ ค คลและ
ประเภทที ม ออกอากาศเผยแพร่ ท างสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
แห่งประเทศไทย (NBT) ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
ในสถานประกอบการ
รวมทั้ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะจั ด บริ ก ารสุ นั ข น� ำ ทางในประเทศไทย
คิดเป็น
(Guide Dogs) โดยได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและ
๙๙.๓๒%
ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการสุนัขน�ำทางส�ำหรับคนพิการ
ในประเทศไทยร่วมกับองค์กร Royal Society for the Blind
(RSB) เครือรัฐออสเตรเลีย
				
(๓.๗) พัฒนาตลาดงานคนพิการและระบบตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.go.th โดยบูรณาการข้อมูลระบบเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และกรมการจัดหางาน มีคนพิการได้งานท�ำแล้ว ๘๖๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)
		
(๓.๘) จ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ โดยข้อมูล
ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จ�ำแนกเป็นจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ได้ก�ำหนดเป้าหมายการจ้างงานคนพิการ
รวมทั้งสิ้น ๖๔,๕๘๒ คน มีการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ จ�ำนวน ๖๔,๔๔๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘ และจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ได้ก�ำหนดเป้าหมายการจ้างงาน รวมทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐ คน
มีการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ จ�ำนวน ๑๐,๔๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๙

จ้างงาน
คนพิการ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 69
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

				
(๓.๙) จัดหางานให้คนพิการมีงานท�ำ  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๓ โดยขึน้ ทะเบียนคนพิการทีป่ ระสงค์จะท�ำงาน
กับนายจ้าง จ�ำนวน ๒,๒๔๔ คน ได้รับการบรรจุ จ�ำนวน ๑,๖๑๘ คน ก่อให้เกิดรายได้ จ�ำนวน ๒๘,๓๑๒,๕๐๐ บาท
และมาตรา ๓๕ ในการให้หน่วยงานของรัฐ/นายจ้าง/สถานประกอบการ จัดสัมปทานสถานทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้าง
เหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการ ฝึกอบรม จัดให้มอี ปุ กรณ์หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้การช่วยเหลืออืน่ ใด
โดยมีผู้ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ จ�ำนวน ๑๐,๘๑๘ คน ได้รับสิทธิ จ�ำนวน ๘,๓๑๐ คน ก่อให้เกิดรายได้ ๙๐๙,๙๔๕,๐๐๐ บาท
				 (๓.๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส�ำหรับคนพิการ เพื่อขจัด
อุปสรรคและสนับสนุนให้คนพิการสามารถด�ำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันได้ มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
เอื้อต่อคนพิการ มีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย โดยปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส�ำหรับคนพิการ จ�ำนวน
๒,๑๔๖ หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

		
(๔) ผู้มีรายได้น้อย
				
(๔.๑) แก้ปญ
ั หาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย ด�ำเนินการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึง่ เป็นการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย ผูส้ งู อายุ และคนพิการ เพือ่ ส่งเสริมความมัน่ คงด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ�ำเป็นให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ดังนี้
					 (๔.๑.๑) ด�ำเนินโครงการฟืน้ ฟูเมืองชุมชนดินแดง ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัย
แปลง G (๒๘ ชั้น) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จ�ำนวน ๓๓๔ หน่วย เสร็จเรียบร้อย พร้อมมอบกุญแจให้กับผู้แทนที่ได้สิทธิเช่า
เมื่ อ วั น ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และย้ า ยผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย เดิ ม
เข้ า อยู ่ ไ ด้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้ เ ตรี ย ม
ด�ำเนินโครงการ ระยะที่ ๒-๔ ในการพัฒนารองรับผู้อยู่อาศัยเดิม
โครงการฟื้นฟูเมือง
ซึ่งโครงการใช้เวลาด�ำเนินการ ๘ ปี รวมทั้งสิ้น ๒๐,๒๙๒ หน่วย
ชุมชนดินแดง
รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้การย้ายขึ้นอาคารใหม่ (กลุ่มผู้อยู่อาศัย
สร้างแปลง G เสร็จเรียบร้อย
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง) การคัดแยกขยะ สิ่งของเหลือใช้
ย้ายผู้อยู่อาศัยเดิม
และการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบในโครงการ

เข้าอยู่ได้
ตั้งแต่ ๑๕ ก.ค. ๖๑

70 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓
					
(๔.๑.๒) ด�ำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า)
ระยะที่ ๑ โครงการอาคารเช่าส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย ในปี ๒๕๖๑ ได้ส่งมอบสถานที่เพื่อด�ำเนินงานเริ่มก่อสร้าง
จ�ำนวน ๖ โครงการ ๑,๑๐๒ หน่วย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อนุมัติงบประมาณ
จ�ำนวน ๘ โครงการ ๒,๑๙๐ หน่วย
					
(๔.๑.๓) ด�ำเนินโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย (ประเภทเช่าซือ้ )
ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ประกอบด้วย
						
๑) โครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๕,๖๗๖ หน่วย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้เอกสารสิทธิ์ จ�ำนวน ๑๐,๕๘๒ หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�ำนวน
๗๗๖ หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน ๒,๗๓๐ หน่วย และจัดหาผู้รับจ้าง จ�ำนวน ๑,๕๘๘ หน่วย
						
๒) ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ชุ ด ที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ จ� ำ นวน
๑๑,๔๘๕ หน่วย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จ�ำนวน ๕,๘๕๗ หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ�ำนวน ๑,๑๘๑ หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน ๓,๑๘๕ หน่วย และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง จ�ำนวน ๑,๒๖๒ หน่วย
						
๓) ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ชุ ด ที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ จ� ำ นวน
๗,๒๓๓ หน่วย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๒๐๐ หน่วย อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน ๓,๐๓๙ หน่วย
และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง จ�ำนวน ๓,๙๙๔ หน่วย
					
(๔.๑.๔) ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ตามแนวเส้ น ทางรถไฟฟ้ า
ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ระยะที่ ๑ (๑,๓๗๖
หน่วย) ประกอบด้วย ๑) โครงการประชานิเวศน์ ๓ จ�ำนวน
๕๕๖ หน่วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
พัฒนาที่อยู่อาศัย
๒๕๖๐ อนุ มั ติ ใ ห้ ด� ำ เนิ น โครงการฯ แบ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ ๑
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
จ�ำนวน ๒๘๖ หน่วย และส่วนที่ ๒ จ�ำนวน ๒๗๐ หน่วย ขณะนี้
รวม ๑,๓๗๖ หน่วย ได้แก่
อยู่ระหว่างจัดท�ำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ ๒) โครงการ
โครงการประชานิเวศน์ ๓
ล� ำ ลู ก กาคลองสอง จ� ำ นวน ๘๒๐ หน่ ว ย ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี
และโครงการลำ�ลูกกา
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้จัดท�ำโครงการฯ
คลองสอง
จ�ำนวน ๘๒๐ หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งผลการด�ำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี
					
(๔.๑.๕) ด�ำเนินโครงการบ้านข้าราชการ
						
๑) ด�ำเนินโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซือ้ ) มีการด�ำเนินงาน
ในปี ๒๕๖๑ ดังนี้ (๑) กรณีสร้างใหม่ในทีด่ นิ ของการเคหะแห่งชาติในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องจังหวัดสงขลา และปัตตานี จ�ำนวน ๔๙๑ หน่วย
โดยผลความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการในจังหวัดสงขลา อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง และจังหวัดปัตตานี อยูร่ ะหว่างจัดท�ำร่างขอบเขต
ของงาน และ (๒) กรณีสร้างใหม่ในพืน้ ทีข่ องการเคหะแห่งชาติในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี (ล�ำลูกกา) และสมุทรปราการ (บางพลี)
อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้าง
						 ๒) โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับข้าราชการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ในรูปแบบ
รัฐสวัสดิการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมือ่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง)
ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) จ�ำนวน ๑๐ โครงการ รวม ๑๙๒ หน่วย
วงเงินงบประมาณ ๑๕๓.๙๙๓๒ ล้านบาท เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ขา้ ราชการรายได้นอ้ ยถึงปานกลาง
ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค [๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต อุบลราชธานี
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา (บ้านสานฝันปันน�้ำใจ) ล�ำปาง และตาก]
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(๔.๑.๖) ด�ำเนินโครงการบ้านประชารัฐ เพื่อสนับสนุนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ
ผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ำรวจ บุคลากร
ทางการศึ ก ษา และผู ้ มี ร ายได้ ไ ม่ แ น่ น อนหรื อ อาชี พ อิ ส ระ
ที่ ไ ม่ เ คยมี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู ่ อ าศั ย มาก่ อ น ให้ ส ามารถมี
โครงการบ้านประชารัฐ
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น ของตนเองในราคาที่ ไ ม่ สู ง นั ก และเหมาะสม
อนุมัติสินเชื่อรวม
กับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยให้สถาบันการเงิน
๒๑,๐๔๕ ราย
ของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน
และธนาคารกรุ ง ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ
วงเงิน ๑.๗ หมื่นล้านบาท
เงื่ อ นไขผ่ อ นปรนทั้ ง สิ น เชื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาโครงการที่ อ ยู ่ อ าศั ย
(Pre Finance) ส� ำ หรั บ ผู ้ พั ฒ นาโครงการ และสิ น เชื่ อ เพื่ อ
ที่อยู่อาศัย (Post Finance) ส�ำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าว
ที่ ต ้ อ งการมี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น ของตนเองหรื อ ซ่ อ มแซมและ/
หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ได้สิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๖๑ สรุปผลได้ดังนี้ ๑) ธอส. ได้อนุมัติสินเชื่อ Post Finance
แล้ ว ๑๔,๘๕๓ ราย วงเงิ น ๑๑,๗๓๐ ล้ า นบาท และ
๒) ธนาคารออมสิน ได้อนุมัติสินเชื่อ Pre Finance แล้ว ๓ ราย
วงเงิน ๒๕๘ ล้านบาท และอนุมัติสินเชื่อ Post Finance แล้ว
๖,๑๘๙ ราย วงเงิน ๕,๐๙๓ ล้านบาท
					
(๔.๑.๗) ด�ำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เป็นการเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ และประชาชนที่ ป ั จ จุ บั น ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ อ ยู ่ อ าศั ย สามารถมี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น ของตนเองบนที่ ดิ น ราชพั ส ดุ
ในระดับราคาไม่เกิน ๑ ล้านบาท มีการด�ำเนินการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ในวงเงิน
ไม่ เ กิ น ๕ แสนบาท เพื่ อ เพิ่ ม กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยมี โ ครงการน� ำ ร่ อ งกรณี ส ร้ า งที่ อ ยู ่

72 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓
อาศั ย ในปี ๒๕๕๙ จ� ำ นวน ๖ แปลง ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและต่ า งจั ง หวั ด ทั้ ง นี้ ณ เดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๑
ผลการด�ำเนินโครงการบนที่ดินราชพัสดุ ดังนี้ ๑) โครงการเช่าระยะสั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (แปลง กท. ๕๐๕๐)
จ�ำนวน ๔๓๒ หน่วย อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๒) โครงการเช่าระยะยาว
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน ๒ แปลง แปลง พบ. ๒๖๐ จ�ำนวน ๓๗๗ หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับพื้นที่โครงการ
ส่วนแปลง พบ. ๒๖๑ จ�ำนวน ๒๔๓ หน่วย ได้ก่อสร้างระยะที่ ๑ จ�ำนวน ๔๓ หน่วย เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยธนาคาร
ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างระยะที่ ๒ จ�ำนวน ๑๐๐ หน่วย และ ๓) กรณีการกู้ซ่อมแซม
และ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ มีผู้สนใจ จ�ำนวน ๒,๒๓๕ ราย ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ออกหนังสือ
รับรองให้ผู้เช่า จ�ำนวน ๒๖๗ ราย และได้รับอนุมัติการกู้จากธนาคารแล้ว จ�ำนวน ๗ ราย
					 (๔.๑.๘) ด�ำเนินการขายโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย การเคหะแห่งชาติได้กำ� หนดเป้าหมาย
การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ๒๕๖๑ เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย จ�ำนวน ๑๓,๓๐๑ หน่วย ผลการด�ำเนินงาน
ยอดขาย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๘,๐๓๔ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๖.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี
					 (๔.๑.๙) ด�ำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้ด�ำเนินการภายใต้
แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่ อ พั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย และ
แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล�้ำล�ำคลองในกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาด�ำเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ปัจจุบัน
มี ก ารด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ ริ ม คลองลาดพร้ า วและ
คลองบางซื่อ เป้าหมาย ๗,๐๘๑ ครัวเรือน ได้พัฒนา
ระบบสาธารณู ป โภคและช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จ�ำนวน ๕,๐๑๘ ครัวเรือน โดยก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ
๑,๖๓๕ ครัวเรือน ใน ๓๑ ชุมชน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
บ้ า น ๙๘๕ ครั ว เรื อ น และพื้ น ที่ พ ร้ อ มก่ อ สร้ า งบ้ า น
๒,๔๐๔ ครัวเรือน
					 (๔.๑.๑๐) ด� ำ เนิ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่ อ คนยากจนที่ บุ ก รุ ก
ที่ดินสาธารณะ จังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชุมชนริมคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี และเพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองหนึ่งเดิม โดยมีเป้าหมาย
๑๖ ชุมชน ๑,๐๘๔ ครัวเรือน มีผลการด�ำเนินงาน ๑) การพัฒนาบนทีด่ นิ ราชพัสดุ ๓๐ ไร่ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ประกอบด้วย สร้างอาคารสูง จ�ำนวน ๕ อาคาร รวม ๑๗๐ ห้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่ ๑
จ�ำนวน ๒๓ ห้อง มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๕ และอยู่ระหว่างการถมดินเพื่อปลูกสร้างอาคารที่ ๒-๔
และพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวราบของกลุ่มคลองหลวง ๓๕ จ�ำนวน ๓๔ ครัวเรือน ปัจจุบันชุมชนอยู่ระหว่างการวางแผน
การก่อสร้าง และ ๒) จัดซื้อที่ดินใหม่และพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ได้แก่ ชุมชนแก้วนิมิต หรือสหกรณ์
บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จ�ำกัด ด�ำเนินการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ ๑๐๐ ครัวเรือน
					 (๔.๑.๑๑) ด� ำ เนิ น โครงการ “ซ่ อ มบ้ า นทั่ ว ไทย ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ในการเข้าปรับปรุงและซ่อมแซมที่พักอาศัย
ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒,๖๐๔ หลัง และอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ จ�ำนวน ๑,๐๘๘ หลัง
แบ่งเป็นพืน้ ทีต่ ามภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด จ�ำนวน ๑,๘๒๘ หลัง และพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
๑๒ จังหวัด จ�ำนวน ๑,๘๖๔ หลัง
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				 (๔.๒) บริ ห ารงานเพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ น อกระบบอย่ า งบู ร ณาการและยั่ ง ยื น
ทั้งในด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างครบวงจรและต่อเนื่องใน ๕ มิติ ได้แก่
					
(๔.๒.๑) ด� ำ เนิ น การจริ ง จั ง กั บ เจ้ า หนี้ น อกระบบ ได้ ป ้ อ งกั น และปราบปราม
การกระท� ำ ความผิ ด ของเจ้ า หนี้ น อกระบบ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเรี ย กเก็ บ ดอกเบี้ ย เกิ น อั ต ราตามพระราชบั ญ ญั ติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้มีการกวดขันจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตามทวงถามหนี้
โดยวิธกี ารผิดกฎหมายอย่างต่อเนือ่ ง ผลการด�ำเนินการสะสมตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙-ตุลาคม ๒๕๖๑ มีการจับกุมผูก้ ระท�ำผิด
รวมทั้งสิ้น ๔,๑๖๒ คน
					
(๔.๒.๒) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ได้แก่
						
๑) สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ธนาคารออมสินและธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตั้งหน่วยแก้หนี้นอกระบบ และออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อรายย่อย
เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน” วงเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชนรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ ๐.๘๕ ต่อเดือน และ
มีหลักประกันแบบผ่อนปรน ทัง้ นี้ วงเงินสินเชือ่ โครงการแห่งละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๒ ธนาคาร เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
โดยสิ้นสุดโครงการแล้ว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑๑๙,๕๙๒ ราย จ�ำนวนเงิน
๔,๙๘๙ ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑๐๕,๗๒๑ ราย จ�ำนวนเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
ระยะที่ ๒ โดยมีวงเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชนรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ ๐.๘๕ ต่อเดือน
ระยะเวลากู้ ๕ ปี ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อโครงการแห่งละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๒ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๔๓,๐๘๒ ราย
จ�ำนวนเงิน ๑,๘๕๓ ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๕๘,๘๘๓ ราย จ�ำนวนเงิน ๒,๘๔๒ ล้านบาท
						
๒) สินเชือ่ รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ำกับ (สินเชือ่ พิโกไฟแนนซ์)
ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนวงเงินรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยเรียกหรือไม่เรียกหลักประกันก็ได้ อัตราดอกเบี้ย
รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี (ลดต้นลดดอก) และเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ได้อีก
๘๐ บาทต่ อ เดื อ นต่ อ ราย โดยตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๙-สิ้ น เดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๑ มี ผู ้ ส นใจยื่ น ค� ำ ขออนุ ญ าต
ประกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ พิ โ กไฟแนนซ์ แ ละได้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว รวมทั้ ง สิ้ น ๔๐๕ ราย ใน ๖๔ จั ง หวั ด ซึ่ ง ในจ� ำ นวนนี้
ได้เปิดด�ำเนินการแล้ว ๓๓๙ ราย ใน ๖๔ จังหวัด
					
(๔.๒.๓) ไกล่เกลีย่ ประนอมหนี้ ได้มแี ต่งตัง้ คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ ประนอมหนี้
นอกระบบทุกจังหวัดมาเป็นคนกลางเจรจาประนอมหนีร้ ะหว่างลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีน้ อกระบบ เพือ่ ให้เกิดมูลหนีท้ เี่ ป็นธรรม และ
อัตราดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมาย โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สามารถช่วยแก้ไขปัญหา/บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้เสียหาย จ�ำนวน ๓๓๕,๓๗๒ ราย มูลหนี้ ๖๑,๗๔๗.๔๑ ล้านบาท
					
(๔.๒.๔) ส่ ง มอบโฉนดที่ ดิ น บ้ า น และทรั พ ย์ สิ น ที่ ถู ก ฉ้ อ โกงจากเจ้ า หนี้
คื น ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ประเทศ ได้ มี ก ารเจรจาไกล่ เ กลี่ ย และจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงระหว่ า งเจ้ า หนี้ แ ละลู ก หนี้ โดยข้ อ มู ล
ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สามารถส่งมอบโฉนดทีด่ นิ และทรัพย์สนิ รวม ๗,๗๕๓ ฉบับ (เนือ้ ที่ ๒๕,๙๖๔ ไร่ ๔๐.๘๗ ตารางวา)
ประชาชนผู้เสียหาย ๑๐,๑๓๘ ราย รวมมูลค่า ๑๐,๓๑๒,๐๕๕,๑๘๒ บาท
					
(๔.๒.๕) ฟื ้ น ฟู ศั ก ยภาพการหารายได้ ใ ห้ ลู ก หนี้ น อกระบบ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการฟื ้ น ฟู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพการหารายได้ ข องลู ก หนี้ น อกระบบในทุ ก จั ง หวั ด เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้
ที่ความสามารถช�ำระหนี้ต�่ำ ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน หาต�ำแหน่งงานว่าง ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การเงินและหนี้สิน
					
(๔.๒.๖) สนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น อื่ น ๆ เช่ น สนั บ สนุ น องค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน
ให้มาร่วมแก้หนี้นอกระบบ ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ และพัฒนาฐานข้อมูล
หนี้นอกระบบของประเทศ					

74 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓
				
(๔.๓) สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยบูรณาการ
๕ ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม มีเป้าหมาย
คื อ “สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ ประชาชนมี ค วามสุ ข ” ในรู ป แบบประชารั ฐ ภายใต้ แ นวคิ ด กลไกธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
(Social Enterprise: SE) ทัง้ นี้ การขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐตามแนวทางของคณะท�ำงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) มีกลไกการขับเคลื่อน ๒ กลไก ได้แก่ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจ�ำจังหวัด (คสป.) และภาคเอกชน มีบริษทั ประชารัฐรักสามัคคีวสิ าหกิจเพือ่ สังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และในส่วนภูมิภาค มีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด ซึ่งได้จัดตั้งครบแล้วทั้ง ๗๖ จังหวัด
โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนการท�ำงานในพื้นที่ แบ่งเป็น ๓ กลุ่มงาน ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP)
และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน ๔,๑๕๖ กลุ่ม แบ่งเป็น
ด้านการเกษตร ๑,๐๔๒ กลุ่ม ด้านการแปรรูป ๒,๑๐๑ กลุ่ม และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๑,๐๑๓ กลุ่ม มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่ด�ำเนินการแล้วก่อให้เกิดรายได้ จ�ำนวน ๓,๘๒๑ กลุ่ม เป็นเงิน ๓,๐๒๖,๖๙๑,๔๓๐ บาท โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์
จ�ำนวน ๖๖๓,๕๔๘ คน
			
(๕) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนไร้บ้าน
				
(๕.๑) ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนไร้ บ ้ า น เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ศั ก ยภาพบุ ค คลและ
สร้ า งชุ ม ชนคนไร้ บ ้ า น ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค นไร้ บ ้ า นกลั บ คื น สู ่ สั ง คม สามารถเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชนและสั ง คม รวมถึ ง
การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายคนไร้บา้ นให้มคี วามเข้มแข็ง มีการสร้างและพัฒนาศูนย์คนไร้บา้ นทีด่ ำ� เนินการโดยเครือข่าย
คนไร้บ้าน เพื่อด�ำเนินกิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยแผนงานระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) ด�ำเนินการในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และขอนแก่น (เป้าหมาย ๖๙๘ ครัวเรือน) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้คนไร้บ้าน
กลับคืนสู่สังคม สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม รวมถึงพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายคนไร้บ้านให้มีความเข้มแข็ง
มีการสร้างและพัฒนาศูนย์คนไร้บ้านที่บริหารจัดการโดยเครือข่ายคนไร้บ้าน เพื่อด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน
ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
					
(๕.๑.๑) ศูนย์คนไร้บา้ น กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการปรับปรุงศูนย์แรกรับคนไร้บา้ น
สุวิทย์ วัดหนู เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ รองรับกลุ่มคนไร้บ้าน ๑๒๐ ราย เป็นสถานที่ที่คนไร้บ้านรวมตัวกัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่มคนไร้บ้านมีการบริหารจัดการศูนย์ด้วยตนเอง
สร้างกติกาการอยูร่ ว่ มกันและด�ำเนินกิจกรรมหลากหลาย นอกจากนี้ ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ ศูนย์คนไร้บา้ นอีก ๑ ศูนย์ เพือ่ รองรับ
กลุ ่ ม เป้ า หมาย ๑๐๐ ครั ว เรื อ น โดยซื้ อ ที่ ดิ น พร้ อ มอาคารในต� ำ บลบางพู น อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ปั จ จุ บั น
อยู่ระหว่างออกแบบปรับปรุงซอมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
					
(๕.๑.๒) ศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
คนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ “บ้านเตื่อมฝัน” (บ้านเติมฝัน) ถนนสุริยวงค์ ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
					
(๕.๑.๓) ศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น
ได้ก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการศูนย์คนไร้บ้านร่วมกันและก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานศูนย์คนไร้บ้านในการเป็น
“พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาศักยภาพและคุณภาพชีวติ เพือ่ การหลุดพ้นจากการเป็นคนไร้บา้ น” รองรับกลุม่ เป้าหมาย ๑๒๐ ราย โดยมีการซือ้
ที่ดินบริเวณถนนเหล่านาดี ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มดําเนินการกอสราง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๑ มีระยะเวลาในการกอสราง ๑ ปี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 75
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

				
(๕.๒) ด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” โดยมีเป้าหมายระยะยาว
ถึงปี ๒๕๗๙ รวมทั้งสิ้น ๖๙๐,๐๐๐ ครัวเรือนทั่วประเทศ เป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด โดยสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่ม
เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ มีการส�ำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนและวางแผนแก้ไขปัญหาตามความหลากหลาย
และสภาพปัญหาของชุมชน สร้างกระบวนการจัดการร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนมีการออมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัย มีการออกแบบวางผังชุมชน จัดระบบก่อสร้าง และจัดการที่ดินร่วมกันทั้งในรูปแบบการเช่าระยะยาว
และการซื้อที่ดินใหม่ เป็นการสร้างความมั่นคงทั้งด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น
สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ของชุมชน ท�ำให้ผู้มีรายได้น้อยมีสุขภาวะที่ดีและการอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ในปี ๒๕๖๑
มีเป้าหมาย จ�ำนวน ๖,๗๑๐ ครัวเรือน ปัจจุบันเกิดการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยแล้ว จ�ำนวน
๗,๕๙๐ ครัวเรือน ใน ๘๐ ชุมชน ๒๔ จังหวัด
				
(๕.๓) ด�ำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท ด�ำเนินการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีเป้าหมายระยะยาวถึงปี ๒๕๗๔ รวมทัง้ สิน้ ๓๕๒,๐๐๐ ครัวเรือนทัว่ ประเทศ เป็นการแก้ไข
ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ช นบท สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของ
ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นกลไกหลักในการด�ำเนินงาน รวมถึงประสานความร่วมมือ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคเอกชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย
เพือ่ สร้างความมัน่ คงในการอยูอ่ าศัยแก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดยในปี ๒๕๖๑ มีเป้าหมายจ�ำนวน ๑๕,๐๐๐ ครัว
เรือน ปัจจุบนั เกิดการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ปรับปรุง ซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยแล้ว ๑๖,๒๗๕ ครัวเรือน ในพืน้ ที่ ๑,๓๓๘ ต�ำบล
๗๖ จังหวัด โดยมีบ้านที่ซ่อม/สร้างแล้วเสร็จ ๑๒,๒๕๑ หลัง
๓.๑.๒ ด�ำเนินงานช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center: OSCC)
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้รบั การแจ้งเหตุทงั้ สิน้ ๓๓๔,๒๑๗ กรณี โดยได้แจ้งผ่าน ๓ ช่องทาง
ได้แก่ สายด่วน จ�ำนวน ๓๑๑,๖๖๐ กรณีด�ำเนินการด้วยตนเอง (Walk-in) จ�ำนวน ๔,๑๔๕ กรณี และช่องทางออนไลน์
(Social media) จ�ำนวน ๑๘,๔๐๒ กรณี/ครั้ง
		
๓.๑.๓ ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยได้มีค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เมื่อวันที่
๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและเร่งรัดการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ได้ข้อยุติร่วมกันแล้วให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และรวบรวมปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
จากการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐเพือ่ พิจารณาก�ำหนดแนวทางและวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ห็นชอบร่วมกันในการแก้ไขหรือ
ลดผลกระทบ ตลอดจนให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างเป็นธรรมและเสนอแนะให้สว่ นราชการรับไปด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
๓.๒ การพัฒนาระบบการออม โดยส่งเสริมการออมภาคประชาชนผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
เพื่อให้ประชาชนมีการออมเงิน เป็นกองทุนบ�ำนาญส�ำหรับทุกคนที่มีอาชีพอิสระให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
ยามเกษียณของตนเอง รวมถึงเป็นหลักประกันการจ่ายบ�ำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
การด�ำเนินงานดังกล่าวสามารถลดความเหลือ่ มล�ำ้
ของสั ง คมในมิ ติ ด ้ า นการออมเพื่ อ การเกษี ย ณ
ได้หากมีการออมอย่างต่อเนื่อง (เริ่มออมตั้งแต่
อายุ ๑๕-๖๐ ปีบริบูรณ์) จะสามารถมีความมั่นใจ
ได้ ว ่ า ประชาชนของประเทศจะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ดีได้ในวัยชรา โดย กอช. เริ่มเปิดรับสมาชิก
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘-๒๗ กันยายน
๒๕๖๑ มีจ�ำนวนสมาชิก ๕๙๒,๔๐๙ คน (ยังไม่หัก
สมาชิ ก ที่ สิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพ) อี ก ทั้ ง กอช.

76 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓
ยังได้พัฒนาช่องทางการให้บริการและช่องทางการติดต่อให้ง่าย
และสะดวกต่อสมาชิกมากขึ้น ทั้งในส่วนของ “ระบบโทรศัพท์
ตอบรับแบบอัตโนมัติ (ระบบ IVR)” และ “สายด่วนเงินออม”
ภาคประชาชนผ่าน
จ� ำ นวน ๒๐ คู ่ ส าย (หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๒-๐๔๙-๙๐๐๐)
ที่เปิดให้บริการเพื่อรองรับการติดต่อสอบถามข้อมูลจากกลุ่ม
กอช.
สมาชิกและประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน กอช. มีหน่วยรับสมัคร
สมาชิกและน�ำส่งเงินสะสม รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ช่องทาง ดังนี้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สถาบันการเงิน
ชุมชน ส�ำนักงานคลังจังหวัด ธนาคารกสิกรไทย ส�ำนักงานกองทุน
การออมแห่งชาติ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และช่องทางออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ www.nsf.or.th ที่ประชาชน
และผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการโปรแกรมการค�ำนวนเงินบ�ำนาญ หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้กับสมาชิกและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการเข้าถึงการให้บริการของกองทุน นอกจากนี้ยังเร่งรัดและกระตุ้น
การเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อและช่องทางต่าง ๆ โดยเน้นการเข้าถึงสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย
เป็นหลัก

ส่งเสริมการออม
มีสมาชิก
๕๙๒,๔๐๙ คน

๓.๓ การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
๓.๓.๑ ด�ำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนระหว่าง
วันที่ ๓ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผมู้ าลงทะเบียนทัง้ สิน้ ๑๔,๑๗๖,๑๗๐ คน ผ่านคุณสมบัติ จ�ำนวน ๑๑,๔๖๙,๑๘๕ คน
และไม่ผ่านคุณสมบัติ ๒,๗๐๖,๙๘๕ คน โดยจะมีสวัสดิการ ๒ หมวด ได้แก่ หมวดที่ ๑ บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน ประกอบด้วย ๑) การใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าจ�ำเป็นเพื่อการบริโภค เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร
ในร้านธงฟ้า วงเงิน ๓๐๐ บาทต่อเดือน (ส�ำหรับคนที่มีรายได้ต�่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และ ๒๐๐ บาทต่อเดือน
(ส� ำ หรั บ คนที่ มี ร ายได้ เ กิ น กว่ า ๓๐,๐๐๐ บาทต่ อ ปี )
และ ๒) การใช้บัตรเพื่อซื้อแก๊สหุงต้ม วงเงิน ๔๕ บาท
ต่อ ๓ เดือน หมวดที่ ๒ บรรเทาค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ประกอบด้วย ๑) ใช้ช�ำระค่าโดยสารรถ ขสมก. ระบบ
e-ticket/รถไฟฟ้ า วงเงิ น ๕๐๐ บาทต่ อ เดื อ น
๒) ใช้ ซื้ อ ตั๋ ว รถไฟ วงเงิ น ๕๐๐ บาทต่ อ เดื อ น และ
๓) ใช้ซื้อบัตรรถโดยสารประจ�ำทาง (รถ บขส.) วงเงิน
๕๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดสวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
สามารถก�ำกับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ
๓.๓.๒ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต�ำบล พบว่า มีประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วน
ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ปี ๒๕๖๐ โดยเฉพาะผู ้ พิ ก าร ผู ้ สู ง อายุ ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เตี ย ง
หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก�ำหนดแนวทาง
เพิม่ เติมและได้มกี ารเปิดการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐเพิม่ เติมฯ ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม-๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
มี ผู ้ ล งทะเบี ย นเพิ่ ม เติ ม ฯ จ� ำ นวน ๔.๕ ล้ า นคน โดยมี ผู ้ ผ ่ า นคุ ณ สมบั ติ แ ละได้ รั บ สิ ท ธิ จ� ำ นวน ๓.๑ ล้ า นคน หรื อ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 77
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ของผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมด และผู้ได้รับสิทธิสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากทีมไทยนิยม ยั่งยืน
ในพื้นที่ได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๓.๓.๓ ด�ำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือ ระยะที่ ๒
แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ เพื่อจะช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) เป็นผู้ด�ำเนินการ
สัมภาษณ์และให้คำ� แนะน�ำแผนการพัฒนาตนเองให้แก่ผมู้ บี ตั รฯ ทีไ่ ด้แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีบัตรฯ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
(รายได้ ต�่ ำ กว่ า ๓๐,๐๐๐ บาทต่ อ ปี และอยู ่ ใ นวั ย แรงงาน)
รวมจ� ำ นวน ๘,๕๖๕,๙๓๓ คน โดยผู ้ ที่ ป ระสงค์ จ ะพั ฒ นา
ตนเองจะได้รับการพัฒนาทางด้านอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การจัดหางาน การฝึกอบรมทักษะอาชีพ ทั้งอาชีพในภาคเกษตร
และอาชีพนอกภาคเกษตรกร นอกจากนี้ เพื่อให้การด�ำเนิน
มาตรการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์คือผู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ
มีการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้
ก� ำ หนดให้ AO ติ ด ตามความคื บ หน้ า ของการพั ฒ นาตนเอง
ของผู้มีบัตรฯ และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบเป็นระยะ
๓.๓.๔ ด�ำเนินมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจ�ำนวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�ำระ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีมูลเพิ่มและส่งเสริมให้เกิดการออมเงินในกลุ่ม
ของผู้มีรายได้น้อย จึงได้มีการด�ำเนินมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูล
จากจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�ำระจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จ�ำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา
และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร (โดยไม่รวมสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) จากร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่น
ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งในส่วนของวงเงินสวัสดิการที่ได้รับตามสิทธิ และเงินที่เติมเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Money) ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเครือ่ งรับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) ทีม่ กี ารเชือ่ มต่อ
ระบบเครือ่ งบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ส�ำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
เพื่อน�ำมาประมวลผลคัดแยกจ�ำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗
ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�ำระผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจริงในแต่ละเดือน โดยกันไว้ร้อยละ ๑
ซึ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�ำระราคาสินค้าและ
บริการผ่านบัตรสวัสดิการแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ ๖ จะน�ำมา
จ� ำ แนกข้ อ มู ล ออกเป็ น ๒ ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ ๑ ร้ อ ยละ ๕
โอนเข้า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อการใช้จ่าย
และส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๑ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูม้ สี ทิ ธิ เพือ่ การออม โดยเงินชดเชยทีใ่ ห้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยดังกล่าว
ไม่เกินจ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และมีก�ำหนดจ่าย
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

78 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓

๔. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๔.๑ การเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ
๔.๑.๑ ขยายโอกาสด้านอาชีพและการท�ำงานส�ำหรับผู้สูงอายุ เช่น
			 (๑) สนับสนุนการให้กยู้ มื เงินจากกองทุนผูส้ งู อายุ เพือ่ เป็นทุนใช้จา่ ยเกีย่ วกับการคุม้ ครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร
ที่ด�ำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ได้ให้บริการกู้เงินรายบุคคล
จ�ำนวน ๙,๖๖๗ คน เป็นเงิน ๒๗๑,๘๔๕,๕๙๓ บาท และสนับสนุนโครงการของกลุ่ม/ชมรม องค์กรด้านผู้สูงอายุ
จ�ำนวน ๓๒๗ โครงการ/กลุ่ม เป็นเงิน ๓๓,๑๐๑,๓๘๘ บาท
			
(๒) ขยายโอกาสการมี ง านท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ โดยการส� ำรวจข้ อมูล ความต้ องการของผู ้สู งอายุ
ในการประกอบอาชี พ จ� ำ นวน ๑๖,๔๔๔ คน ส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ อิ ส ระให้ ผู ้ สู ง อายุ จ� ำ นวน ๑,๗๖๒ คน
และสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จ�ำนวน ๘๙๕ คน
			
(๓) ส่งเสริมการจ้างงานผูส้ งู อายุ ได้ดำ� เนินการส่งเสริมการจ้างงานผูส้ งู อายุแล้ว จ�ำนวน ๔๑,๙๕๐ คน
โดยแยกเป็นภาครัฐ ๙,๒๓๙ คน ภาคเอกชน ๙,๖๔๖ คน และอาชีพอิสระ ๒๓,๐๖๕ คน โดยยอดสะสมจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
			
(๔) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ โดยส่งเสริม
การมีงานท�ำของผูส้ งู อายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ ว และโครงการ ๑ อ�ำเภอ ๑ ภูมปิ ญ
ั ญา มีผสู้ งู อายุลงทะเบียน
สมัครงาน จ�ำนวน ๒,๘๘๔ คน และได้รับการบรรจุงาน จ�ำนวน ๒,๑๗๔ คน

		
๔.๑.๒ ด�ำเนินโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�ำบาก โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือภายใต้ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน
การช่วยเหลือผูส้ งู อายุซงึ่ ได้รบั อันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิง้
ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา และด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน
ครัง้ ละไม่เกิน ๕๐๐ บาท (ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ ) และ/หรือประกาศฯ เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการคุม้ ครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุ ตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึง
ให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน หรืออาหารและ/หรือเครื่องนุ่งห่มไม่เกินวงเงินครั้งละ ๒,๒๐๐ บาท โดยจะช่วยได้ไม่เกิน
๓ ครั้ ง ต่ อ คนต่ อ ปี ซึ่ ง สนั บ สนุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ตั้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ� ำ นวน ๔๕,๖๗๒ ราย
เป็นเงิน ๑๐๕,๐๑๓,๓๐๐ บาท รวมทั้งด�ำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ให้ความช่วยเหลือ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 79
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและอยู่ในครัวเรือนยากจน และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งสนับสนุนเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๓,๔๑๔ ราย เป็นเงิน ๖๖,๘๒๘,๐๐๐ บาท
		
๔.๑.๓ ปรับ ปรุง สภาพแวดล้ อมและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกของผู ้ สู ง อายุ ให้ เ หมาะสมและปลอดภัย
เพื่อให้สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้รับการปรับปรุง เกิดความสะดวกต่อการด�ำรงชีวิต ช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถใช้ ชี วิ ต ได้ ง ่ า ยขึ้ น จ� ำ นวน ๒,๖๓๔ หลั ง และส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ก ารส่ ง เสริ ม การปรั บ สภาพแวดล้ อ ม
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในบ้าน ที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุท�ำกิจกรรมร่วมกันให้มีความเหมาะสมปลอดภัย
ต่อการด�ำรงชีวิต จ�ำนวน ๓๘ แห่ง
		
๔.๑.๔ ด�ำเนินโครงการขยายผลส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ โดยด�ำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์การ์ตูน Animation
เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง อ�ำเภอ ๘๗๘ แห่ง
ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ๗๖ จั ง หวั ด ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู ้ สู ง อายุ
จ�ำนวน ๑๒ แห่ง รวมทั้งจัดพิมพ์คู่มือการด�ำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือ
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิง้ การจัดทีพ่ กั อาศัย อาหาร และเครือ่ งนุง่ ห่มให้ตามความจ�ำเป็น
อย่างทั่วถึง และการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๘) (๙)
(๑๐) และ (๑๒) และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
๔.๒ มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
		
๔.๒.๑ มาตรการภาษีการจ้างงานผูส้ งู อายุ ให้นายจ้างหักรายจ่ายได้ ๒ เท่า ส�ำหรับรายจ่ายประเภทเงินเดือน
และค่าจ้างส�ำหรับการจ้างบุคลากรผูส้ งู วัย (อายุ ๖๐ ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป)
เข้าท�ำงานในจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมดที่
นายจ้างจ้างท�ำงานและมีอัตราค่าจ้างไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน
ต่อเดือน ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๖๐ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
		
๔.๒.๒ มาตรการสร้างที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
(Senior Complex) เป็ น การสนั บ สนุ น การสร้ า งที่ พั ก อาศั ย
ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ บ นที่ ร าชพั ส ดุ แ ละบนพื้ น ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า ง
ที่ พั ก อาศั ย ที่ มี ค วามเหมาะสม และมี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
เป็นการเฉพาะให้กบั ผูส้ งู อายุ โดยได้มกี ารด�ำเนินการในทีร่ าชพัสดุ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม่ ประจวบคีรขี นั ธ์
เชียงราย และนครนายก
		
๔.๒.๓ มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage: RM) ธนาคารออมสินได้
เริ่มให้บริการสินเชื่อ RM แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดย ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ธนาคารออมสิน
ได้อนุมัติสินเชื่อจ�ำนวน ๒๖ ราย วงเงิน ๙๓ ล้านบาท
		
๔.๒.๔ การด�ำเนินโครงการบ้านกตัญญู จ�ำนวน ๓๖๐ หน่วย ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ คือ รังสิตคลอง ๔ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน ๓๖๐ หน่วย ผลการด�ำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี
		
๔.๒.๕ การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยในปี ๒๕๖๑ ได้พัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีแล้ว จ�ำนวน ๑๐๐ ชุมชน
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๔.๒.๖ มาตรการบูรณาการระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
โดยผลักดันร่างกฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ โดย
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
ในการพั ฒ นาและก� ำ กั บ ดู แ ลระบบบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญให้ มี
ความครอบคลุ ม เพี ย งพอ และยั่ ง ยื น รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ร ะบบ
ฐานข้ อ มู ล กลางด้ า นบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญของประเทศ และ
๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ (กบช.)
ซึ่งเป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับส�ำหรับแรงงานในระบบ
ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕-๖๐ ปี ครอบคลุมลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ได้
เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าว
มี ร ายได้ ที่ เ พี ย งพอในการด� ำ รงชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณ โดยให้ มี ก าร
จ่ายเงินเข้ากองทุนจาก ๒ ฝ่าย คือ ลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งลูกจ้าง
จะได้รับบ�ำนาญหรือบ�ำเหน็จเมื่ออายครบ ๖๐ ปี ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
ร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

๕. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่หลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๑ การด�ำเนินโครงการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
อาเซียน+๓ ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๒ (The 12th Meeting of the ASEAN Plus Three Senior
Officials on Social Welfare and Development: 12 th SOMSWD+3) วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรม Sule Shagri-La Hotel เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ ได้น�ำเสนอความก้าวหน้าและ
แผนการด�ำเนินงานด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และสวัสดิการสังคมในภาพรวมของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องประเทศอาเซียน
บวกสาม
๕.๒ การด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของเยาวชนในประเทศอาเซียน เช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการส�ำหรับผู้ท�ำงานด้านเด็กและเยาวชนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อน
สูก่ ารปฏิบตั ิ และการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “เยวชนอาเซียนสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการทางสังคม” (Asean Yout Workshop
on Socail Entrepreneurs)
๕.๓ การส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะท�ำงานบูรณาการประเด็นสิทธิคนพิการ
ในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อจัดท�ำ
แผนแม่บทที่เอื้ออ�ำนวย ๒๐๒๕ เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ (Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights
of Persons with Disabilities) ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างประชาคม
อาเซียนส�ำหรับทุกคน (Inclusive community) และบูรณาการประเด็นสิทธิของคนพิการไว้ในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ
ที่บรรจุไว้ในวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนและแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 81
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๖. การจัดระเบียบสังคมและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
๖.๑ การจัดระเบียบสังคม
		
๖.๑.๑ แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ ได้กำ� หนดมาตรการในการเข้มงวด
การบังคับใช้กฎหมายและการออกตรวจตราเพื่อป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ รวมทั้งการกระท�ำที่มีลักษณะ
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ โดยมีผลการจับกุมในปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑,๗๖๕ คดี ผู้ต้องหา
๑,๙๔๓ คน ดังตารางต่อไปนี้
ข้อหา

จำ�นวนคดี (คดี)

จำ�นวนผู้ต้องหา (คน)

๑) ข้อหาแข่งรถในทาง

๒๐๓

๒๓๗

๒) ข้อหาขับรถโดยประมาท

๑๗๘

๒๑๘

๑,๓๘๔

๑,๔๘๘

๑,๗๖๕

๑,๙๔๓

๓) ขับรถโดยไม่คำ�นึงถึงความปลอดภัย
รวม

		
๖.๑.๒ ด�ำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
			
(๑) ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ดังนี้ ๑) ประเภทสถานบริการ ได้ออกตรวจสถานบริการ
จ�ำนวน ๑๒,๒๘๙ แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ�ำนวน ๑๒,๒๘๕ แห่ง และสั่งพักใบอนุญาตสถานบริการ จ�ำนวน ๔ แห่ง
๒) ประเภทร้านจ�ำหน่ายสุรา ได้ออกตรวจ จ�ำนวน ๕๒,๖๒๔ แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ�ำนวน ๕๒,๐๓๑ แห่ง
และสั่งปิดสถานที่ จ�ำนวน ๗๖ แห่ง และด�ำเนินคดีตามกฎหมาย จ�ำนวน ๕๑๗ แห่ง และ ๓) กวดขันแหล่งอบายมุขอื่น ๆ
จ�ำนวน ๓๑,๔๑๔ แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ�ำนวน ๓๑,๓๘๒ แห่ง และด�ำเนินคดีทางกฎหมาย จ�ำนวน ๓๒ แห่ง
(ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑)
			
(๒) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม จ�ำนวน ๑๐๘,๒๗๑ แห่ง แบ่งออกเป็น ๑) ลานกีฬา
จ�ำนวน ๒๔,๕๙๕ แห่ง ๒) ลานดนตรีและศิลปะ จ�ำนวน ๔,๓๖๔ แห่ง ๓) กิจกรรมทางด้านศาสนา จ�ำนวน ๖๔,๙๐๗ แห่ง
และ ๔) กิจกรรมอื่น ๆ จ�ำนวน ๑๔,๔๐๕ แห่ง (ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑)
			
(๓) ด�ำเนินการตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เรื่ อ งมาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการแข่ ง รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ใ นทางและการควบคุ ม
สถานบริการหรือสถานประกอบการทีเ่ ปิดให้บริการในลักษณะทีค่ ล้ายกับสถานบริการ ทัง้ นี้ พบว่า มีการกระท�ำความผิดและ
สั่งปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการอีกเป็นเวลาห้าปี รวมจ�ำนวน ๕๐๔ แห่ง ประกอบด้วย สถานบริการ ๔๒ แห่ง
สถานประกอบการฯ จ�ำนวน ๔๖๒ แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘-ตุลาคม ๒๕๖๑)
๖.๑.๓ จัดระเบียบทางเท้าและหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกเลิกผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยทุกประเภทในบริเวณถนน ทางเท้าที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้ครอบคลุมทั้ง ๕๐ ส�ำนักงานเขต และดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์
ฟื ้ น ฟู ส ภาพแวดล้ อ มในบริ เ วณจุ ด ที่ มี ผู ้ ค ้ า หาบเร่ - แผงลอย ท� ำ การค้ า และได้ ท� ำ การยกเลิ ก ผู ้ ค ้ า เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ซึ่งผลการจัดระเบียบตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ มีจุดผ่อนผัน จ�ำนวน ๖๘๓ จุด จ�ำนวนผู้ค้า ๒๐,๑๗๑ ราย ในปี ๒๕๖๑
ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว จ�ำนวน ๔๘๘ จุด จ�ำนวนผูค้ า้ ๑๑,๙๑๗ ราย ยังคงเหลือจุดผ่อนผันทีย่ งั ไม่ได้ยกเลิกรวม ๑๙๕ จุด
จ�ำนวนผู้ค้า ๘,๓๖๖ ราย บริเวณที่ด�ำเนินการแล้ว เช่น ตลาดคลองถม คลองโอ่งอ่าง ปากคลองตลาด ย่านประตูน�้ำ
ถนนสีลม และถนนรามค�ำแหง

82 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๓
๖.๒ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและล�ำคลอง
๖.๒.๑ ด�ำเนินโครงการพัฒนาริมแม่น�้ำเจ้าพระยา เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก
โครงการพั ฒ นาริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา รั ฐ บาลมี น โยบายด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาให้ เ ป็ น พื้ น ที่
สาธารณะเลียบแม่น�้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง รวมระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินมาตรการช่วยเหลือชุมชน
ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวในด้านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เป้าหมาย ๓๐๙ ครัวเรือน
๑๒ ชุมชน ที่ผ่านมามีความคืบหน้าการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) ชุมชนย้ายเข้าอยู่อาศัยในแฟลตกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ๖๔ ครัวเรือน และโครงการ
บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าต�ำหนัก) จังหวัดนครปฐม ๒๓ ครัวเรือน โดยย้ายเข้าอยู่อาศัยครบถ้วนแล้ว
			
(๒) รวมกลุ ่ ม ซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ สร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย ใหม่ ต ามแนวทางโครงการบ้ า นมั่ น คง ๒ แห่ ง
ได้แก่ ๑) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมิตตคามร่วมใจ จ�ำกัด มีสมาชิก ๖๓ ครัวเรือน โดยได้ท�ำการซื้อที่ดินบริเวณ
เทศบาลต�ำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความคืบหน้าการก่อสร้างร้อยละ ๙๐ และ
๒) กลุ่มย้ายไปซื้อที่ดินใหม่บริเวณ ต�ำบลบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิก ๕๓ ครัวเรือน ปัจจุบันชุมชนด�ำเนินการซื้อที่ดิน
แล้วและอยู่ระหว่างการออกแบบวางผังชุมชนเพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านมั่นคง
			
(๓) กลุ่มที่เลือกย้ายออกจากพื้นที่ และกลับภูมิล�ำเนา จ�ำนวน ๗๕ ครัวเรือน
			
(๔) กลุ่มที่แจ้งความประสงค์จะอยู่ในที่ดินเดิม จ�ำนวน ๓๑ ครัวเรือน
		
๖.๒.๒ แก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป้อมมหากาฬ ได้ชี้แจงท�ำความเข้าใจกับแกนน�ำต่อต้านและประชาชน
อย่างทั่วถึงได้ให้ความช่วยเหลือด้านก�ำลังคนขนย้าย และรถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยังสถานที่ที่ชุมชนต้องการ โดยเมื่อ
เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ชุมชนทัง้ หมดยินยอมรือ้ ถอนขนย้ายสิง่ ปลูกสร้างออกจากพืน้ ทีแ่ ล้ว ปัจจุบนั ได้จดั ท�ำเป็นสวนสาธารณะ
ชั่วคราว พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยส�ำหรับผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ และเปิดให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว
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๗. การแก้ปัญหาที่ดินท�ำกินของเกษตรกร
๗.๑ การควบคุมค่าเช่าที่นา ได้มีการส�ำรวจข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับที่ดินท�ำกิน โดยข้อมูล
ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบว่า มีผู้เช่าได้รับความเดือดร้อน ๔๑๓,๑๑๗ ราย ผู้ให้เช่า ๓๙๘,๔๑๖ ราย พื้นที่
การควบคุม ๗,๑๙๐,๗๔๗ ไร่ ทั้งนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต ๒ มาตรการ ได้แก่
๑) มาตรการควบคุมค่าเช่านาและเจรจาขอลดค่าเช่านาลงไร่ละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท และ ๒) มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยมีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย)
จ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว พระนครศรีอยุธยา ตาก ราชบุรี ปราจีนบุรี พิษณุโลก และมุกดาหาร โดยมี
ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
มาตรการ
๑) มาตรการควบคุมค่าเช่านาและเจรจา
ขอลดค่าเช่านาลงไร่ละไม่น้อยกว่า
๒๐๐ บาท
๒) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ประสบภัยธรรมชาติ
 การลดค่าเช่านา
 การงดเก็บค่าเช่านา

ผลการดำ�เนินงาน
จำ�นวนผู้เช่า จำ�นวนผู้ให้เช่า พื้นที่การควบคุม จำ�นวนเงิน
(ราย)
(ราย)
(ไร่)
ที่ลดลง (บาท)
๓๖,๐๕๒
๓๔,๗๓๑
๓๖๑,๔๒๘ ๒๓,๕๓๖,๒๔๕

๘,๖๖๒
-

รวมจำ�นวนเงินที่ลดลงทั้งสิ้น

๘๖

๑๑๒,๖๗๔
๗๖๑

๑๓,๘๓๐,๔๔๖
๗๐๓,๗๘๒
๓๘,๐๗๐,๔๗๓

๗.๒ การจัดตั้งธนาคารที่ดิน จากปัญหาการถือครองที่ดินของไทยที่มีความเหลื่อมล�้ำเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมี
นโยบายที่ จ ะกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น อย่ า งเป็ น ธรรมด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ธนาคารที่ ดิ น โดยมี ส ถาบั น บริ ห ารจั ด การ
ธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) รับผิดชอบด�ำเนินการ และได้จดั ท�ำร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารทีด่ นิ พ.ศ. .... เข้าสูก่ ระบวนการ
เพือ่ จัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ โดยตัง้ แต่ปลายปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบนั สามารถช่วยเหลือเกษตรกรแล้วกว่า ๓๐๒ ราย และได้ดำ� เนิน
โครงการน�ำร่องธนาคารที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่และล�ำพูน และก�ำลังด�ำเนินการต่อในจังหวัดนครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี
รวมทั้งเร่งผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้ประสบผลส�ำเร็จต่อไป
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86 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔

รัฐบาลจะน�ำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส�ำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และด�ำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น
การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล�้ำ และพัฒนาก�ำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่
ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ�ำเป็นของผูเ้ รียนและลักษณะพืน้ ทีข่ องสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป
มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา
เป็นแนวทางหนึ่ง
๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ�ำนาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ ให้สามารถมีความรูแ้ ละทักษะใหม่ทสี่ ามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
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๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รวมทัง้ ปรับระบบการประเมินสมรรถนะทีส่ ะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญ
๔.๗ ทะนุบ�ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส�ำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น�ำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส�ำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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รัฐบาลตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างยิง่ ด้วยคุณภาพคน คือ หัวใจส�ำคัญของการขับเคลือ่ นประเทศ
ให้ทดั เทียมกับนานาชาติภายใต้สภาวการณ์ของโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในหลากหลายด้านอย่างเป็นพลวัต โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ที่น�ำพาประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ การลดลงของอัตราการเกิด
ของประชากร ในขณะที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความท้าทายที่ประเทศไทย
ต้องเร่งพัฒนาก�ำลังคนให้มีสมรรถนะ รู้เท่าทัน และปรับตัว พร้อมรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปีที่ ๔ ของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้มกี ารขับเคลือ่ นนโยบายการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ เร่งพัฒนา
งานการศึกษาทัง้ ระบบ ให้การศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรม เพือ่ การพัฒนาประเทศสูค่ วามมัน่ คง
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและทุกประเภท การผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้เข้าถึงผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ภายใต้
การด�ำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและทัว่ ถึง เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ปรากฏผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ ดังนี้

๑. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๑.๑ การปฏิรูปครู
๑.๑.๑ ผลิตและพัฒนาครู
			
(๑) ด�ำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดึงดูดและจูงใจให้เด็กและเยาวชนที่เป็น
คนดี คนเก่ง ได้เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ ใน
ภูมลิ ำ� เนาของตนเอง เพือ่ พัฒนาการศึกษาในท้องถิน่ และลดการโยกย้าย ซึง่ มีเป้าหมายคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการ ๑๐ รุน่
จ�ำนวน ๔๘,๓๗๔ คน โดยทยอยบรรจุเข้ารับราชการครูในภูมลิ ำ� เนาของตนเอง ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ ขณะนีไ้ ด้คดั เลือกบุคคล
เข้าร่วมโครงการแล้ว จ�ำนวน ๘ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๔,๔๔๒ คน ได้รับการบรรจุไปแล้วในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓ รุ่น
รวม ๙,๐๖๗ คน และอยู่ระหว่างการศึกษา จ�ำนวน ๕ รุ่น รวม ๑๕,๓๗๕ คน โดยจะทยอยบรรจุในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ซึง่ หลังการบรรจุแล้วจะมีการพัฒนาครูใหม่ของโครงการอย่างต่อเนือ่ งอีก ๒ ปี และเมือ่ รับราชการครูครบ ๓ ปี จะมีการจัดสรร
ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในแต่ละรุ่น รวม ๑๐๐ ทุน

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 89
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
(๒) เปิ ด รั บ ครู ผู ้ ส อนในสาขาวิ ช าขาดแคลน เนื่ อ งจากการสอบแข่ ง ขั น บรรจุ บุ ค คลเข้ า
รับราชการครูทผี่ า่ นมาจะรับเฉพาะผูท้ จี่ บการศึกษาระบบ ๕ ปี ในสาขาทีค่ ณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง ซึ่งท�ำให้บุคคลที่จบการศึกษาระบบ ๔ ปี ที่เรียนในสาขาวิชาขาดแคลนไม่สามารถมาสอบเป็นครูได้
ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้คนเก่งในสาขาขาดแคลนมาสอบเป็นครูได้เพื่อจะได้น�ำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด
ให้กับนักเรียน
			
(๓) จั ด ตั้ ง สถาบั น คุ รุ พั ฒ นา เพื่ อ รองรั บ การคั ด เลื อ กหลั ก สู ต รพั ฒ นาครู โดยในปี ๒๕๖๐
ได้คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกหลักสูตร
การพัฒนาครู และมีการรับรองหลักสูตร จ�ำนวน ๑,๔๖๐ หลักสูตร ปี ๒๕๖๑ ได้มีการรับรองหลักสูตรการอบรมพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สายงานการสอน จ�ำนวน ๑,๘๓๗ หลักสูตร ๒๕ สาระเนื้อหา มีหน่วยจัดอบรม จ�ำนวน
๖๑๔ หน่วย กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีการรายงานผลการจัดอบรมผ่านระบบสารสนเทศแล้ว จ�ำนวน ๔,๕๔๗ รุ่น
รวมจ�ำนวน ๒๙๔,๕๘๙ คน
			
(๔) ด�ำเนินโครงการคูปองครู เป็นการพัฒนาครูในรูปแบบครบวงจร โดยรับหลักสูตรที่สถาบัน
คุ รุ พั ฒ นารั บ รองมาคั ด เลื อ กให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของครู ใ นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้
ครู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กหลั ก สู ต รที่ จ ะอบรมผ่ า นระบบการลงทะเบี ย น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระบบ Training OBEC)
ออนไลน์ โดยมีสว่ นกลางท�ำหน้าทีค่ วบคุมมาตรฐาน ท�ำให้ครูได้รบั
การอบรมในหลั ก สู ต รตามความถนั ด และความสนใจของตน
โครงการ
ซึ่งครูได้รับโอกาสในการพัฒนาทุกคนทั่วถึงทุกโรงเรียน เป็นการ
เพื่อพัฒนาครูในระบบ
ลดความเหลื่อมล�้ำในโอกาสการเข้าถึงการพัฒนา รวมทั้งชั่วโมง
Training OBEC
การอบรมยั ง เชื่ อ มโยงกั บ การประเมิ น วิ ท ยฐานะ ทั้ ง นี้ มี ค รู
จ�ำนวน ๒๗๔,๒๖๔ คน
ที่ลงทะเบียนในระบบ Training OBEC จ�ำนวน ๓๕๖,๐๕๒ คน
จาก ๑,๒๐๗ หลักสูตร ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีครูได้รบั
การพัฒนา ๑๗๕,๙๘๗ คน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครูได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น ๒๗๔,๒๖๔ คน
			
(๕) พัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๔๔ เครือข่าย รวม ๗,๙๒๗ คน และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูผ่านระบบเทคโนโลยี Google Classroom (e-PLC) ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จ�ำนวน
๒๒,๑๔๒ คน ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีครูทนี่ ำ� กระบวนการ PLC ไปใช้ในการพัฒนางาน รวมทัง้ สิน้ ๓๗๒,๐๕๔ คน
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการก�ำหนดแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามากกว่าร้อยละ ๘๐

คูปองครู

90 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
		
(๖) ด�ำเนินโครงการอบรมและพัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
ได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยความร่วมมือระหว่าง
บริติช เคานซิล ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น
ได้ ข ยายผลการด� ำ เนิ น โครงการโดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) จ�ำนวน
๑๕ ศูนย์ทั่วประเทศ มีครูที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๐,๒๑๕ คน
รวมทัง้ พัฒนาวิทยากรแกนน�ำ (Master Trainer: MT) ทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการเป็นวิทยากรและปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อบรมทั้งสิ้น ๔๓ คน
ตลอดจนเกิดเครือข่ายการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ส่ ง ผลให้ ค รู มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการสอนที่ เ น้ น
การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (Communicative Approach)
มีความกระตือรือร้นในการสอนมากกว่าเดิม ส่วนครูที่ไม่ได้จบ
วิ ช าเอกภาษาอั ง กฤษ มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ และมั่ น ใจในการใช้
ภาษาอั ง กฤษในการเรี ย นการสอนมากขึ้ น มี พั ฒ นาการ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างครูและผู้เรียน
				นอกจากนี้ ได้พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารให้ กั บ ครู ส อนภาษาอั ง กฤษ
ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาในโรงเรี ย นเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาทีย่ งั ไม่ได้รบั การพัฒนาภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๕๗๖ คน พบว่า คะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๙๗
		
(๗) ด�ำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เอกชนสามารถเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้ค�ำปรึกษาและชี้แนะ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ งู ขึน้ และมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยในปี ๒๕๖๑ มีผเู้ ข้ารับการพัฒนา รวม ๓๓,๙๙๘ คน
มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ
		
(๘) ด�ำเนินโครงการพัฒนาวิทยฐานะ เพื่อปรับระบบการพัฒนาวิทยฐานะให้สอดคล้องกับ
ภาระงานสอนในห้องเรียนที่แท้จริง ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพเด็กโดยตรงเป็นระบบที่มีความยุติธรรมเป็นการตอบแทนครู
ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสอนนักเรียน และมีการปรับปรุง พัฒนาความรู้และทักษะการสอนเพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง
โดยได้เริ่มประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
			
(๙) จ้างครูธุรการ เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ จึงมีนโยบาย
ให้มีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการท�ำหน้าที่แทนครูให้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานได้จดั สรรอัตราจ้างผูป้ ฏิบตั งิ านธุรการให้แก่โรงเรียนกว่า ๑๗,๙๐๖ อัตรา เป็นเงินงบประมาณกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท
เพิ่มจากที่ได้รับงบประมาณในการจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๑,๘๐๑ อัตรา โดยเป็นการจ้าง
ตลอดปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒
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๑.๑.๒ ดูแลคุณภาพชีวิตครู
		
(๑) ด�ำเนินโครงการปรับปรุงบ้านพักครู ซ่อมแซมบ้านพักครูทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๗,๓๑๑ หลัง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ครูผู้สอน
			 (๒) คืนดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
(ช.พ.ค.) ให้ครู โดยการแก้ไขเพิม่ เติมบันทึกข้อตกลงระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กับธนาคารออมสิน เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ของผูก้ โู้ ครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ตามบันทึกข้อตกลงเดิม
โดยส�ำนักงานไม่ขอรับเงินสนับสนุนของแต่ละโครงการที่ธนาคารออมสินจ่ายให้ภายใต้ข้อตกลงเดิม แต่ให้ธนาคารออมสิน
น�ำเงินดังกล่าวไปลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ ๐.๕๐-๑.๐๐ บาท ให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดีไม่มีหนี้ค้างช�ำระ ซึ่งมีครูที่ได้รับประโยชน์
๔๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ และเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
			
(๓) อุดหนุนเพิม่ เงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชน เพือ่ ช่วยลดภาระรายจ่ายโรงเรียนเอกชนในฐานะ
ผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนกว่า ๒ ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๑ ของนักเรียนทั้งประเทศ จ�ำนวน ๗๕๐ บาทต่อเดือน
หรือประมาณ ๗๘๐ ล้านบาทต่อปี
๑.๒ การเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
๑.๒.๑ ด�ำเนินโครงการติวฟรีดอทคอม เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาของเด็กทั่วประเทศ
เป็นการติวข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ
E-learning Platform โดยเริม่ จากการติวข้อสอบ O-NET ระดับชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี ๖ มัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ ๓ และมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ ๖ โดยน�ำติวเตอร์ชื่อดังมาสอนเทคนิคและเคล็ดลับในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเรียนเสริมนอกบทเรียน
นอกจากนี้ ยังมีคลังข้อสอบต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยได้รับความร่วมมือในการด�ำเนินการจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงบทเรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
		
๑.๒.๒ ด�ำเนินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning TV: DLTV) ครอบคลุม
โรงเรียนขนาดเล็กทัว่ ประเทศ โดยโรงเรียนขนาดเล็กน�ำ DLTV ไปใช้จดั การเรียนการสอนเพือ่ แก้ปญ
ั หาคุณภาพการศึกษาตกต�ำ่
เนื่องจากขาดแคลนครู มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV จ�ำนวน ๑๕,๓๖๙ แห่ง ส่งผลให้โรงเรียนในโครง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปร้อยละ ๐.๑๘ รวมทั้งสามารถ
ลดปัญหาการขาดแคลนครูและครูจบไม่ตรงเอกได้
๑.๒.๓ ต่อยอดการศึกษาทางไกลส�ำหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วยการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) เพื่อแก้
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๕ รูปแบบ คือ ๑) DLIT Classroom
๒) DLIT Resources การเรียนการสอน ๓) DLIT Library
๔) DLIT Professional Learning Community: DLIT PLC และ
ต่อยอด
๕) DLIT Assessment ซึง่ ในระยะต่อไปจะด�ำเนินการส่งผ่านวีดทิ ศั น์
การศึกษาทางไกล
การสอนของห้องเรียนคุณภาพ ๑,๒๐๐ ตอน ไปยังโรงเรียน
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั่ ว ประเทศ และสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งการเรี ย นรู ้ DLIT
DLIT
(DLIT Learning Tools) ผ่ า นระบบแอปพลิ เ คชั น ให้ กั บ
นักเรียน ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษามากกว่า ๑ ล้านบัญชี
แบบไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ปัจจุบนั มีโรงเรียนทีน่ ำ� DLIT มาใช้ จ�ำนวนทัง้ สิน้
๑๕,๕๕๓ แห่ง

92 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
๑.๒.๔ จัดการศึกษาส�ำหรับผูอ้ ยูน่ อกระบบโรงเรียน เร่งจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อย่างมีคุณภาพให้กับประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ โดยในปี ๒๕๖๑ เน้นกลุ่มเป้าหมายทหารเกณฑ์
มีผลู้ งทะเบียนเรียนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน ๑,๐๓๔,๔๒๘ คน และจะด�ำเนินการในเรือ่ งของการสอบหน้าจอ (E-exam)
และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเร่งยกระดับจ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนต่อไป
๑.๒.๕ ด�ำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชน เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพื้นที่ พัฒนาก�ำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
รวมทัง้ เร่งสร้างโอกาสทางอาชีพและการมีรายได้ทมี่ นั่ คงแก่ผทู้ เี่ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน โดยจัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในรูปแบบ
กลุ่มสนใจหรือรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีผู้เข้ารับบริการฝึกอาชีพระยะสั้น
ทัว่ ประเทศ ปีละกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ซึง่ ผูจ้ บหลักสูตรร้อยละ ๕๐ สามารถน�ำความรูไ้ ปพัฒนาอาชีพตนเองได้ และร้อยละ ๑๕
สามารถสร้างอาชีพใหม่ได้ โดยในปี ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๘๔๙,๙๑๔ คน และในปี ๒๕๖๒ จะมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
		
๑.๒.๖ ขับเคลือ่ นโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตามแนวนโยบาย
สานพลังประชารัฐโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการร่วมกันจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
มีความสามารถในการแข่งขัน และมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ มีโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจากทุกภูมิภาคในระยะแรก จ�ำนวน ๓,๓๕๑ แห่ง
และระยะที่ ๒ จ�ำนวน ๑,๒๕๗ แห่ง ให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน และได้คัดเลือก
โรงเรี ย นประชารัฐ จ�ำนวน ๓,๗๔๙ แห่งมาพัฒนาให้ เ ป็ น โรงเรี ย นคุ ณ ภาพ
ประจ� ำ ต� ำ บล เพื่ อ พั ฒ นาโรงเรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานตามบริ บ ท
ของตนเองให้มีความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ
		
๑.๒.๗ โรงเรียนดีใกล้บา้ น (แม่เหล็ก) เป็นนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กลดความเหลื่อมล�้ำของโรงเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจับคู่พัฒนา
ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกันมีโรงเรียนแม่เหล็ก ๒๙๔ แห่ง และโรงเรียนเครือข่าย ๔๗๔ แห่ง
๑.๒.๘ ด�ำเนินโครงการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการใช้จา่ ยเงิน
ให้กู้ยืมไปแล้ว ๑๖,๑๐๙.๗๙ ล้านบาท โดยผลการด�ำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
มีผู้กู้ยืม จ�ำนวน ๕๑๕,๑๒๙ คน เป็นเงิน ๒๕,๑๖๘.๕๑ ล้านบาท จากสถานศึกษา ๓,๑๐๙ แห่ง
		
๑.๒.๙ ด�ำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด เป็นการใช้กีฬาเป็นสื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อค้นหาความสามารถตัวตนที่แท้จริงด้านกีฬาพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อสนับสนุนความสนใจ
และความสามารถด้ า นกี ฬ าของเด็ ก และเยาวชนควบคู ่ กั บ การศึ ก ษา เพื่ อ ตอบสนองทางเลื อ กในการศึ ก ษาต่ อ และ
การประกอบอาชี พ ต่ อ ไปในอนาคต เริ่ ม ด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ ป ี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ มี โ รงเรี ย น จ� ำนวน ๑๒ โรงเรี ย น
นักเรียน ๑,๔๓๖ คน โดยโรงเรียนกีฬาจะเป็นโรงเรียนประจ�ำ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนจะใช้หลักสูตรแกนกลางและ
เพิ่มการเรียนกีฬาอีกร้อยละ ๔๐
		 ๑.๒.๑๐ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยจัดให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (high-speed
internet) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙ ของโรงเรียนทั้งหมด ใช้งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท และพัฒนาระบบ PISA Online
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ให้กับนักเรียน
การพัฒนาการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ (English Assessment) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริติช เคานซิล
เพือ่ ใช้ในการประเมิน ๔ ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการพัฒนาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ส�ำหรับโรงเรียน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนด�ำเนินการ
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๑.๒.๑๑ พัฒนาและขยายการให้บริการของศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั (IPST Learning Space) เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ที่รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อที่ได้มาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับหลักสูตร
ในโรงเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
ทั้งเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ http://learningspace.ipst.ac.th
จ�ำนวนผู้เข้าใช้งานหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๑.๓ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
๑.๓.๑ ด�ำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) โดยเปิดให้ภาคเอกชน ประชาสังคม
และประชารัฐเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนมากขึน้ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ๕๐ แห่ง เพือ่ ให้ผสู้ นับสนุน
ภาคเอกชนจาก ๑๒ หน่วยงาน เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยมีความคล่องตัวใน ๓ ด้าน คือ อิสระในการออกแบบหลักสูตร
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเอง และมีการตรวจเยีย่ มโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จ�ำนวน ๑๒ แห่ง
ในพื้นที่ ๙ จังหวัด
		
๑.๓.๒ ก�ำหนดวิธีการใหม่เพื่อการคัดเลือกผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับระบบ
เพื่อป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้ผู้มีความสามารถมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยเป็นการคัดเลือกที่ใช้การประเมินความรู้ (K) ทักษะ (P1) ผลงาน (P2) ศักยภาพ (P3) แบบ ๓๖๐ องศา และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการศึกษา (P4) (ทดลองงาน) เป็นเวลา ๑ ปี ไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ได้คดั เลือกผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งใหม่ จ�ำนวน ๑๑๐ คน (ประมาณร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด)
		
๑.๓.๓ ปรับวิธีการประเมินและการประกันคุณภาพสถานศึกษาร่วมกับส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน) เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นจริง ลดภาระงานของครู
และน�ำผลการประเมินไปต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาได้ รวมทัง้ หน่วยงานท�ำหน้าทีส่ อดคล้องและไม่ซำ�้ ซ้อนกัน โดยในปี ๒๕๖๑
ได้ออกกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา
โดยผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินตนเอง และให้มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนในการยกระดับมาตรฐาน
ของโรงเรียนโดย สมศ. เป็นผู้ประเมิน ซึ่งการประกันคุณภาพรูปแบบใหม่ จะไม่เป็นภาระแก่ครูและนักเรียน โดยเริ่ม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

94 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
		
๑.๓.๔ ประกาศใช้ แ ผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ที่ ไ ด้ ผ ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติ และได้จัดมหกรรม
“ปฏิรปู การศึกษา ปฏิรปู ประเทศ” เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นแผนการศึกษาแห่งชาติ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน
จ�ำนวน ๒,๐๐๐ คน
		
๑.๓.๕ จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการด�ำเนินการต่อจากการจัดท�ำ
ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Pre-Ceiling) ของแผนงานพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ทั้ง ๖ ภาค มีกรอบและแนวทางการจัดท�ำแผน
บูรณาการที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวทาง
ด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.๓.๖ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อย่างจริงจัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการขับเคลื่อนแก้ไข
ปัญหาการทุจริต เพือ่ แก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยปี ๒๕๖๑ ได้เร่งรัดการด�ำเนินคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ของประชาชน และป้องกันการทุจริตในโครงการส�ำคัญ ดังนี้
			 (๑) ปราบปรามการทุจริต กองทุน
เสมาพัฒนาชีวิต ๗๗ ล้านบาท ได้ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อหา
ผูก้ ระท�ำความผิด โดยได้แจ้งผลและได้สง่ เรือ่ งไปยังคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้วในส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำหรืออควาเรียม ทะเลสาบสงขลา
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ และด�ำเนินงานต่อเนื่องโดยวางแผนก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนโอนภารกิจในการด�ำเนินการ
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
			
(๒) แก้ ไ ขปั ญ หาความซ�้ ำ ซ้ อ นในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยรายหั ว ของนั ก เรี ย น
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคเรียนที่ ๑) ได้ก�ำหนดแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา หน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานต้นสังกัดให้มีความสอดคล้องกับกระทรวง โดยการรวบรวมข้อมูลของ
นักเรียน นักศึกษา ผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสถานศึกษาทุกสังกัด และประมวลผลความซ�ำ้ ซ้อนของรหัสประจ�ำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก โดยรหัสประจ�ำตัว ๑๓ หลักที่ซ�้ำซ้อน ได้ด�ำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา
และผู้เรียนในสถานศึกษา ในระยะที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาจะด�ำเนินการตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวต่อไป
		
(๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนด้านการศึกษา (แป๊ะเจี๊ยะ)
ได้ประกาศให้ปกี ารศึกษา ๒๕๖๑ เป็นปีทตี่ อ้ งไม่มกี ารร้องเรียนเรือ่ งการเรียกจ่ายเงินแป๊ะเจีย๊ ะในโรงเรียน โดยออกมาตรการ
ป้องกันการเรียกรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ตอบแทนเพือ่ โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
			
(๔) ตรวจติ ด ตามการด� ำ เนิ น การโครงการอาหารกลางวั น ของนั ก เรี ย น โดยจั ด ตั้ ง
ศูนย์คุ้มครองโภชนาการของนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการด�ำเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ก�ำหนดให้การด�ำเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันในระยะยาว รวมทั้ง
ก�ำหนดให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และก�ำหนดให้ภาวะโภชนาการของนักเรียน
เป็นตัวชี้วัดของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปีแห่ง
การไร้แป๊ะเจี๊ยะ
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๑.๓.๗ พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ปฏิรูป
การบริหารจัดการ เพือ่ พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการให้บริการ และด้านบริหารจัดการ
๑.๓.๘ สร้างการรับรูด้ า้ นการศึกษาผ่าน Social Media ได้แก่ Facebook page : ศธ ๓๖๐ องศา เว็บไซต์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แอปพลิเคชันไลน์ (Line) และการจัดประชุมสัมมนา เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานด้านการศึกษาให้เกิดแก่ประชาชน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ
๑.๔ การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
๑.๔.๑ อาชีวศึกษามาตรฐานสากล ยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาให้เทียบเท่าประเทศที่มี
ศักยภาพและมีชื่อเสียงในด้านการจัดอาชีวศึกษา โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์การวิชาชีพ รวมทั้งสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ของประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา สถานศึกษาให้ได้รบั การรับรองมาตรฐาน เช่น ความร่วมมือในการคัดเลือก
นักศึกษากับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นข้อเสนอจาก JETRO และหอการค้าญี่ปุ่น ที่จะขอให้ประเทศไทยผลิตก�ำลังคนสนับสนุน
ภาคเอกชนญีป่ นุ่ ทีม่ าลงทุนในประเทศไทย โดยจะมีการจ�ำลองรูปแบบ KOSEN มาใช้ในสถานศึกษาไทย ฯลฯ และมีความร่วมมือ
กับสถาบัน Institute of Technical Education (ITE) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพือ่ พัฒนาครูดา้ นการพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา
ในหัวข้อ Design Thinking Immersion & Entrepreneurship for Innovation ทัง้ นี้ มีจำ� นวนสถานศึกษาต้นแบบในการจัด
อาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล ๔๑ แห่ง (KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ๒ แห่ง/ประเทศอังกฤษ ๕ แห่ง/ITE สาธารณรัฐสิงคโปร์
๓๔ แห่ง) มีครูทไี่ ด้รบั การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบมาตรฐานสากล
๓๐๙ คน และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นและวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ ๕,๙๔๑ คน
		
๑.๔.๒ ด�ำเนินโครงการอาชีวะอาสา ส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะจากในห้องเรียน
มาปฏิบัติงานจริง และได้รับใช้สังคมอีกทางหนึ่งด้วย โดยได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา จ�ำนวน ๒๕๒ ศูนย์ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนตามเส้นทางหลักและสายรองทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ มีนักเรียน นักศึกษา
และคณะครู จากสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ๒๑,๑๖๘ คน
ให้บริการในหลาย ๆ ด้าน เช่น ตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
เปลีย่ นหลอดไฟสัญญาณ เติมน�ำ้ กลัน่ เติมน�ำ้ มันเครือ่ ง น�ำ้ มันเบรก
น�้ ำ มั น คลั ต ช์ เพื่ อ รณรงค์ ป ้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ
ทางจราจรอั น น� ำ ไปสู ่ ก ารบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต นอกจากนี้
ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามความต้องการของชุมชน
(ศูนย์เคลื่อนที่ตามพื้นที่ที่ก�ำหนด) ๑,๐๐๐ ศูนย์ ยกระดับและ
เพิ่มศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจ�ำจังหวัด
(ศูนย์เดิม) ๘๐ ศูนย์ จ�ำนวน ๒,๐๐๘ คน ส่งผลให้นกั เรียน นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (๔๐ คนต่อ ๑ ศูนย์เคลื่อนที่
ตามพื้นที่ที่ก�ำหนด) ๑๕,๖๙๔ คน มีประชาชนผู้รับบริการซ่อม
(๑๐๐ คนต่อ ๑ ศูนย์เคลือ่ นทีต่ ามพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนด) ๑๓๙,๔๖๗ คน
และได้รับความรู้ด้านสร้างและพัฒนาวิชาชีพเบื้องต้น (๓๐ คน
ต่อ ๑ ศูนย์เคลื่อนที่ตามพื้นที่ที่ก�ำหนด) ๔๐,๐๓๔ คน มีจ�ำนวน
หมู่บ้านที่รับบริการ (๒ หมู่บ้านต่อ ๑ ศูนย์เคลื่อนที่ตามพื้นที่
๒๕๒ ศูนย์
ที่ก�ำหนด) ๗,๗๓๙ หมู่บ้าน

ตั้งศูนย์
อาชีวะอาสา

96 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
๑.๔.๓ ด�ำเนินโครงการห้องเรียนอาชีพ (OBEC Career Program) เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ คี วามถนัดและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพได้รบั การพัฒนา โดยเน้นการฝึกทักษะ
ประสบการณ์เพือ่ เตรียมตัวเข้าสูอ่ าชีพ เรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับทันที สามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพในพืน้ ทีไ่ ด้
โดยในปี ๒๕๖๐ มีโรงเรียนน�ำร่อง จ�ำนวน ๖ แห่ง อยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงการเมืองต้นแบบสามเหลีย่ มมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน และจังหวัดปัตตานี
จ�ำนวน ๓ แห่ง และอยูใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดเชียงรายและตาก) อีก ๓ แห่ง ทัง้ นี้ แต่ละโรงเรียนได้มกี ารประสาน
งานและวางแผนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละพืน้ ที่ โดยมีการส่งเสริมความรู้
พืน้ ฐานทางด้านการบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Modern Business Administrative: BMBA) ทักษะอาชีพ
ที่สนใจและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เติมกระบวนการแนะแนวแบบเข้ม และการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการฝึกงานจริง
ในช่วงปิดภาคเรียน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เมื่อส�ำเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒกิ ารศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วย
๑.๔.๔ พัฒนาการศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
			
(๑) ปรับปรุงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนผลิตก�ำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ทัง้ ในและต่างประเทศ เน้นการพัฒนาฝีมอื แรงงานไทยให้มศี กั ยภาพรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ด�ำเนินการเสร็จแล้ว ๑ สาขา คือ อาชีพช่างอากาศยาน และอยูร่ ะหว่างจัดท�ำแผนการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๗ กลุ่มสาขาอาชีพที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่
๑) กลุม่ สาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพืน้ ฐาน ๒) กลุม่ สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ๓) กลุม่ สาขาอาชีพหุน่ ยนต์
และระบบอัตโนมัติ ๔) กลุม่ สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และดิจทิ ลั คอนเทนต์ ๕) กลุม่ สาขาอาชีพอาหาร
และเกษตร ๖) กลุ่มสาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และ ๗) กลุ่มแม่พิมพ์
			 (๒) พั ฒ นาสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม และ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเอกชนต้นแบบ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่
รองรับ
สร้างโรงเรียนเตรียมนวัตกร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขตพัฒนาพิเศษ
หลักสูตร KOSEN จากประเทศญี่ปุ่น รับนักเรียนปีละ ๘๐ คน
จ�ำนวน ๖ รุน่ รวมทัง้ สิน้ ๕๔๐ คน และให้ทนุ ไปศึกษาต่อทีส่ ถาบัน
ภาคตะวันออก
KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ด�ำเนินโครงการสัตหีบโมเดล ในวิทยาลัย
ใน ๑๐ อุตสาหกรรม
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยร่วมกับองค์กร
วิชาชีพและสถานประกอบการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
มีนักเรียนและนักศึกษา จ�ำนวน ๑๒๖ คน
(๓) ด�ำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ
		
ภาคตะวันออก ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จ�ำนวน ๑๓ แห่ง ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพือ่ ส่งเสริมการเพิม่ ปริมาณผูเ้ รียน
อาชีวศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) ส�ำหรับวางแผนการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ โดยมีภารกิจ ๑) จัดท�ำฐานข้อมูลกลาง เช่น ข้อมูลความต้องการ
ก�ำลังคนอาชีวศึกษา ข้อมูลนักเรียน จ�ำแนกรายสาขาที่เป็นที่นิยมและสาขาที่ไม่มีผู้เรียน ๒) ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่
มาตรฐานอาชีพ เช่น การเปิดหลักสูตร S-Curve และหลักสูตรพัฒนาครู ๓) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
มีองค์กรนิติบุคคลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๗,๒๕๘ ความร่วมมือ ๔) จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานท�ำ
เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานท�ำและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน ๗๗๘,๖๙๒ คน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ในกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม ๔,๑๖๐ คน ๕) วิจัยและพัฒนา โดยการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ระบบ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีผลงาน ๑,๐๘๐ ชิน้ และ ๖) ประสานงานและสร้างการรับรู้ โดยร่วมกับกระทรวงแรงงาน และ
หน่วยผลิตก�ำลังคน รวมทัง้ สร้างการรับรูต้ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ นี้ ได้นำ� การจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�ำลัง
คนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไปเป็นต้นแบบขยายผลจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�ำลัง
คนอาชีวศึกษา (TVET Career Center) ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จ�ำนวน ๑๘ แห่ง ภายใต้แนวคิด ๑ ศูนย์กลาง ๖ ศูนย์ภูมิภาค
๑๘ ศูนย์กลุ่มจังหวัด
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๔) ด�ำเนินการด้านความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ๑) ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
พัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ๒) ร่วมมือกับสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง (ปวส.) สาขางานอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม สาขางานตูร้ ถไฟ และสาขางานซ่อมบ�ำรุงระบบราง
๓) ให้มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบสถาบันร่วม ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และ ๔) ความร่วมมือกันระหว่าง
National Institute of Technology, Japan หรือ KOSEN ที่จะเข้ามาจัดตั้งสถาบัน Thai-KOSEN จ�ำนวน ๒ แห่ง
เปิดสอนหลักสูตร Electrical Engineering (E&E)
๑.๔.๕ พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
			
(๑) ส่งเสริมการฝึกอาชีพทีเ่ หมาะสม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม
ภาษาพม่า และภาษาจีน ให้กับประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๖,๔๔๒ คน และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับก�ำลังคนตามความต้องการของประชาชน เช่น การพัฒนาภาษา การฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
			
(๒) เปิดหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพระยะสัน้
ตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ให้มีศักยภาพ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เช่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ ได้แก่ การนวดแผนไทยเบื้องต้น
ช่างประดับอัญมณีพื้นฐาน และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
			
(๓) จัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามกรอบการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รายวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพส�ำหรับพืช การแปรรูปอาหาร ภาษาในการ
สื่อสารธุรกิจ ศาสนา และการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย และสถิติการค้าชายแดน รวมทั้งฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
๑.๔.๖ ด�ำเนินโครงการอาชีวะพันธุใ์ หม่ จัดหลักสูตรอาชีวะพันธุใ์ หม่ทเี่ น้นผลิตช่างในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ ๖ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขาวิชาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลจิสติกส์ และสาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า มีวิทยาลัยอาชีวะเข้าร่วมทั้งหมด
๒๗ แห่ง มีเป้าหมายการผลิต ๘,๕๐๐ คน ใน ๕ ปี โดยมีหลักการส�ำคัญ คือ ๑) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve ๒) การพัฒนาและใช้หลักสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานนานาชาติ ๓) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานประกอบการเป็นฐานที่เรียกว่า
WIL (Work Integrated Learning) แบบเข้มข้น ทัง้ นี้ มีการอบรมและพัฒนาครูผสู้ อนร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
		
๑.๔.๗ ด�ำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใ์ หม่ สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนทีม่ สี มรรถนะสูง ส�ำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต (New S-Curve) มีสถาบันอุดมศึกษาเริม่ จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๙ แห่ง โดยจัดหลักสูตร
ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ประเภทปริญญา (Degree) ๘๑ หลักสูตร มีนกั ศึกษารวม ๒,๖๙๖ คน และประเภท
ประกาศนียบัตร (Non-Degree) ๑๗ หลักสูตร มีนักศึกษารวม ๔๖๑ คน
๑.๔.๘ ด�ำเนินโครงการ Smart Farmer อาชีวศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้ ปรับระบบส่งเสริมการพัฒนาและ
การให้บริการแก่เกษตรกรรายใหม่ รวมทัง้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลือ่ นนโยบาย Smart Farmer ให้กบั เกษตรกร ในปี ๒๕๖๑
ได้ด�ำเนินการโดยสถาบันเกษตร ๔ แห่ง มีเกษตรกรเข้าร่วมจ�ำนวน ๕,๖๐๐ คน โดยได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยเกษตร
จ�ำนวน ๔๕ แห่ง และด�ำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ�ำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ IT การตลาด ภาวะผู้น�ำ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�ำนวน ๖,๗๒๐ คน

98 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
			
นอกจากนี้ ได้ ส ่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านโครงการ Smart ONIE
โครงการ
เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยการขับเคลื่อนนโยบายในการ
Smart Farmer
ช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้เป็น “Smart Farmer” ด�ำเนินการ
จัดอบรมประชาชนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสม
อาชีวศึกษา
กับสภาพ บริบทและความต้องการของท้องถิน่ /ชุมชน ในส�ำนักงาน
เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหม่
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๖,๗๒๐ คน
ต� ำ บล/แขวง จ� ำ นวน ๗,๔๒๔ แห่ ง รวมผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรม
ทั้งสิ้น ๗๔,๒๐๔ คน เพื่อจะพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Farmer
ที่เหมาะสมกับชุมชน รวมทั้งอยู่ระหว่างผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้
ด้านการเกษตร จ�ำนวน ๕๒ ตอน เพื่อน�ำไปเผยแพร่สู่ กศน. ต�ำบล/แขวง แห่งละ ๒ ชุด รวมทั้งสิ้น ๑๔,๘๔๘ ชุด
๑.๔.๙ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเพิม่ จากปีทผี่ า่ นมาอีก ๑๐๐ แห่ง
โดยได้ดำ� เนินการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ ๑) อบรมครูฝกึ ในสถานประกอบการ หลักสูตร ๓๐ ชัว่ โมง จ�ำนวน ๕๔๐ คน ๒) พัฒนาครูผสู้ อน
ระบบทวิภาคี หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง จ�ำนวน ๒๑๒ คน ๓) พัฒนาศักยภาพครูนิเทศต้นแบบระบบทวิภาคี จ�ำนวน ๓๒๑ คน
๔) พัฒนาศักยภาพรองผูอ้ ำ� นวยการทีด่ แู ลงานด้านทวิภาคี และหัวหน้างานทวิภาคีตน้ แบบ จ�ำนวน ๓๖๔ คน ๕) พัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล
จ�ำนวน ๒๒๙ คน ๖) การจัดท�ำฐานข้อมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเชื่อมโยงด้านอุปสงค์และอุปทาน มีผู้บริหาร
ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ�ำนวน ๔๑๒ คน และ ๗) การพัฒนาครูต้นแบบ
เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาทวิภาคีทุกประเภทวิชา จ�ำนวน ๑๗๔ คน ทั้งนี้ มีผู้เรียนในระบบทวิภาคี จ�ำนวน
๑๓๙,๗๒๗ คน และมีสถานประกอบการ จ�ำนวน ๓๖,๘๐๑ แห่ง
		
๑.๔.๑๐ ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยด�ำเนินโครงการ Excellent Model School โดย Re-branding
พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ และสร้างมาตรฐานอาชีวศึกษาเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ โดยร่วมกับสถานประกอบการ ๑๔ แห่ง มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๖๘ แห่ง
ด�ำเนินการใน ๓๓ สาขาวิชา/สาขางาน
		
๑.๔.๑๑ ด�ำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ฐานสมรรถนะ [Education to Employment :
Vocational Boot Camp (E to E)] เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ระยะเวลาไม่เกิน ๒ เดือน เพือ่ เตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย
รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้เกิดสมรรถนะและความช�ำนาญในวิชาชีพตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ที่ผ่านมาได้จัดฝึกอบรมทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ
๑) หลักสูตรที่สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth: S-Curve, New S-curve) และ
๒) หลักสูตรตามความต้องการท้องถิ่น (Local Needs และ SMEs) รวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน
กว่า ๑๒๔,๐๕๔ คน (ปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๖๐,๘๒๐ คน และปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๓,๒๓๔ คน)
๑.๔.๑๒ ด�ำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้นกั ศึกษาอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ และผลงาน
ของผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
และประเทศมาเลเซีย งานวันนักประดิษฐ์ทผี่ า่ นมามีผลงานสิง่ ประดิษฐ์จากสถานศึกษาทัว่ ประเทศ ๘,๖๓๕ ผลงาน ได้รบั รางวัล
ระดั บ นานาชาติ จากเมื อ งเจนี ว า สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส จ� ำ นวน ๒ รางวั ล และประเทศมาเลเซี ย ๑๐ รางวั ล ทั้ ง นี้
ผลงานนวัตกรรมอาชีวศึกษาเหล่านี้จะได้รับการส่งเสริมให้น�ำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยได้มีการเจรจา
ตกลงขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ โดยได้เริ่มด�ำเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
ก�ำลังขยายผลสู่ภาคอื่น ๆ ต่อไป

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 99
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๑.๔.๑๓ เปิดให้ต่างชาติเข้ามาจัดการศึกษา
ในไทย โดยมีสถาบันที่มีศักยภาพสูงเข้ามาจัดการศึกษา ได้แก่
๑) มหาวิ ท ยาลั ย คาร์ เ นกี เ มลลอน พั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ
ให้
ป ริ ญ ญ า โ ท แ ล ะ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ใ น ส า ข า หุ ่ น ย น ต ์ แ ล ะ
วิ ท ยาศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ ๒) Pearson พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ที่มีศักยภาพสูง
Business and Technology Education Council: BTEC ระดับ
Technical and Vocational Education and Training: TVET
สาขา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ ๓) มหาวิทยาลัยอมตะ
ร่วมกับ National Taiwanese University ในการจัดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท สาขา Intelligent Manufacturing System
และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดการศึกษาหลักสูตร KOSEN โดยร่วมกับสถาบัน KOSEN ของญี่ปุ่น ในสาขาเมคคาทรอนิกส์
และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อด�ำเนินการขออนุญาตจัดตั้งกับสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน ๖ แห่ง
๑.๔.๑๔ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูและนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี มีการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium จ�ำนวน ๑๗๔ คน และประเภท Super Premium จ�ำนวน ๑๗ คน เพือ่ ผลิตครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ส�ำหรับสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนในโครงการ จ�ำนวน ๔๒๒ คน
			
(๒) พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ จ�ำนวน ๑๖๓ คน และพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าโครงการ โดยมีหลักสูตรโปรแกรมเสริม กิจกรรมเสริมหลักสูตร การน�ำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์
การศึกษาดูงาน และการร่วมประชุมวิชาการ จ�ำนวน ๑,๒๕๙ คน
			
(๓) พัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ จ�ำนวน ๑๙๐ คน และคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ใน ๗ วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และ
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มีนักเรียนได้รับเหรียญรางวัลรวม ๒๗ คน
			
(๔) พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ จ�ำนวน ๔,๓๒๙ คน จากนักเรียนทั่วประเทศที่สมัครสอบ
จ�ำนวน ๑๖๘,๗๕๖ คน นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรและหนังสืออ่านเสริมความรู้จากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพือ่ พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กบั นักเรียน และคัดเลือกนักเรียน
เข้าโครงการฯ รอบที่ ๒ จ�ำนวน ๔๑๗ คน จากนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก รอบที่ ๑ เข้ารับเหรียญรางวัลและร่วมกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์
			 (๕) สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ ผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
และเทคโนโลยี จ�ำนวน ๒,๔๖๖ คน ประกอบด้วย ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ๑,๗๙๖ คน ทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ทุน สควค.) ๔๔๗ คน ทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(ทุนโอลิมปิกวิชาการ) ๒๒๓ คน

สถาบัน
จากต่างชาติ

มาจัดการศึกษา

100 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
๑.๕ การปฏิรูปการเรียนรู้
๑.๕.๑ จั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ได้ จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พัฒนาหลักสูตร คัดเลือกและสนับสนุน
การใช้ สื่ อ ที่ เ หมาะกั บ เด็ ก ปฐมวั ย และสร้ า งความเข้ า ใจหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยระบบทางไกล และประชุม
ปฏิ บั ติ ก ารชี้ แ จง เพิ่ ม ความส� ำ คั ญ กั บ การศึ ก ษาในช่ ว งชั้ น ดั ง กล่ า ว
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเร่งด�ำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้เด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จ�ำนวน ๓,๒๗๓ แห่ง ในโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) จ�ำนวน ๒๖,๔๖๑ แห่ง
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)
เพื่อบูรณาการการท�ำงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกั น โดยจั ด ท� ำ ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเด็ ก ปฐมวั ย จั ด ท� ำ
มาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัย พิจารณาแผนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
และจัดท�ำ School Mapping เด็กปฐมวัย
		
๑.๕.๒ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมือ่ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เพือ่ เป็นหลัก
ในการเทียบเคียง ส�ำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัง้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยแต่ละระดับมี ๓ มาตรฐาน
คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ
๑.๕.๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี
เป็นสาระที่ ๔ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาส�ำคัญ ๒ ส่วน คือ การออกแบบและเทคโนโลยี
(Design and Technology) และวิทยาการค�ำนวณ (Computing Science) โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการ ส�ำหรับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ลดความซ�้ำซ้อน
ของเนือ้ หา เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา เพิม่ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะในการด�ำรงชีวติ
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อตอบรับกับการพัฒนาก�ำลังคนให้มีศักยภาพสูงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ ซึ่งจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นรุ่นแรก ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจะครบทุกชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓
		
๑.๕.๔ จัดท�ำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือการใช้หลักสูตร มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระท�ำทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริต ความส�ำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตร
ในแต่ละช่วงวัยของผูเ้ รียน โดยมีการด�ำเนินงานส�ำคัญ เช่น ทดลองใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิม่ เติมในระดับปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา จัดอบรมวิทยากรตัวคูณให้แก่ครูทุกระดับตามหลักสูตรโค้ช โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใน ๙ ภูมภิ าค จัดท�ำ “สาระการเรียนรู้ เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๕๖ หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ๒๕๕๗ หมวดวิชาทักษะชีวติ กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์” จัดท�ำ “แนวทางการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการป้องกันการทุจริตส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 101
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

พัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๕.๕ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยขยายโครงการ English for All ซึ่งเป็นการน�ำครู
จากต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาล ท�ำให้เด็กมีความมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสาร
ได้ตั้งแต่เด็ก ขยายไปยังโรงเรียนระดับต�ำบล ๕ แห่ง และจัดให้มีการประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนไทย
ทัง้ ประเทศ โดยได้เชิญบริตชิ เคานซิล มาเป็นทีป่ รึกษาในการจัดท�ำระบบการประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์ ทัง้ การประเมินผล
ระหว่างเรียนหรือในขณะทีจ่ ดั การเรียนการสอน (Formative Assessment) การประเมินผลสรุป (Summative Assessment)
พร้อมจะเชือ่ มโยงระบบการประเมินออนไลน์นกี้ บั การอบรมครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) รวมทัง้ จัดท�ำแอปพลิเคชัน
ในการยกระดับภาษาอังกฤษส�ำหรับทุกกลุ่มเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๑.๕.๖ ด�ำเนินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสือ่ สารได้ และการส่งเสริม
การรู้หนังสือส�ำหรับประชาชน พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน/สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้/เครื่องมือวัดและประเมินผล
เพื่ อ พั ฒ นาการอ่ า นและการเขี ย นภาษาไทย โดยผลการทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของผู ้ เ รี ย นระดั บ ชาติ ข อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในเรื่องความสามารถด้านภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๙๔
ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปี ๒๕๕๘ ตามล�ำดับ ขณะเดียวกันยังด�ำเนินการในเรื่องของการส่งเสริมการรู้หนังสือ
ให้กบั ประชาชน ทัง้ ผูไ้ ม่รหู้ นังสือ ผูห้ ลงลืมหนังสือ และคนไทยทีไ่ ม่รหู้ นังสือไทย โดยได้เข้าไปส�ำรวจผูไ้ ม่รหู้ นังสือในแต่ละพืน้ ที่
และน�ำมาสอนในหลักสูตรการรู้หนังสือไทยส�ำหรับผู้ใหญ่ สามารถด�ำเนินการได้ปีละ ๖๘,๐๑๙ คน
		
๑.๕.๗ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยในปี ๒๕๖๐ ได้ปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ (Lab) วิทยาศาสตร์ เน้นสะเต็มศึกษาหลักสูตรใหม่ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
ทดลองจริง และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ส�ำหรับปี ๒๕๖๑ มีการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ�ำนวน ๙,๔๒๕ แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๔,๕๐๐ แห่ง
(๒๐ แห่ง/เขต) มีโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค�ำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม STEM Education ประจ�ำจังหวัด ๒๖๑ แห่ง
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๐๗ แห่ง ครอบคลุมทุกเขต
ทั่วประเทศ โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
สมทบ จ�ำนวน ๓๓๐ แห่งจาก ๗๗ จังหวัด และคัดเลือกให้เป็นศูนย์
ขับเคลื่อนการเรียนรู้
การอบรมสะเต็ ม ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นเอกชนต้ น แบบ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จ�ำนวน ๑๕๔ แห่ง
รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนทีเ่ ป็นโรงเรียนเครือข่าย
ในโรงเรียน
สะเต็มศึกษาสมทบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สังกัด สพฐ.
“สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team” จ�ำนวน ๒๒๙ แห่ง
๙,๔๒๕ แห่ง
และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนศูนย์การอบรม
สะเต็มจ�ำนวน ๑๕๔ แห่ง และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็ ม ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคี จ�ำนวน ๔ โครงการ คือ ๑) โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์
พลังคิดเพื่ออนาคต ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทย ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซีย เป็นผู้บริหาร
โครงการฯ มีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๖๐ แห่ง ๒) โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
(Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทยร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๕๐ แห่ง ๓) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษา
ด้าน STEM Education ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย และกองทุนนิวตัน โดยการสนับสนุนของสถานทูตอังกฤษ
มีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๕ แห่ง และ ๔) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้
กระบวนการ STEM for TVET ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนา จ�ำนวน ๑๗ แห่ง

STEM ศึกษา

102 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
		
๑.๕.๘ ด�ำเนินโครงการ KKU Smart Learning เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กับโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ โดยจัดท�ำเนื้อหาหลักสูตร
แบบออนไลน์ อบรมครู และคู่มือการจัดการเรียน
ส�ำหรับครู น�ำร่องระดับมัธยมศึกษาใน ๓ วิชา ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด ๑๙๗ แห่ง ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน จ�ำนวน ๑๙๗ คน มีทิศทางในการพัฒนาครู
ความตื่นตัวและตระหนัก นักเรียนมีความสนใจและ
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ระยะต่อไปจะขยายให้รวมวิชา
ภาษาไทย ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ และขยายไปสู ่
เด็กมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาส และให้ครอบคลุม
ทุกภูมิภาค รวมทั้งหมด ๓,๑๒๕ แห่ง ครู ๑๔,๔๗๖ คน และนักเรียน ๑๕๑,๔๒๐ คน
๑.๕.๙ ด�ำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนดนตรี ให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา และดนตรีได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ โดยนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เสื้อผ้า ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา การบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา รถรับส่ง การไปเรียน
ระหว่างโรงเรียนและสถาบันการพลศึกษา และได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน ทั้งนี้
ในปี ๒๕๖๑ มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา จ�ำนวน ๙ แห่ง ใน ๘ จังหวัด มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี
จ�ำนวน ๖ แห่ง และในปี ๒๕๖๒ จะเพิ่มให้ครบทุกภาคทั่วประเทศ
๑.๕.๑๐ จัดให้มพี นื้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา เพือ่ ให้มนี วัตกรรมออกแบบการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตร
ที่มีความคล่องตัวในการท�ำงาน มีโครงสร้างการบริหารในระดับพื้นที่ คือ คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ มีอ�ำนาจในการ
วางหลักเกณฑ์การก�ำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาน�ำร่อง ขณะนี้มีการน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
แล้วใน ๓ จังหวัด คือ ภาคใต้ ทีจ่ งั หวัดสตูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ และภาคตะวันออก ทีจ่ งั หวัดระยอง
และกระทรวงศึกษาธิการจะน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิเศษให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค ภาคละ ๑ จังหวัดทั่วประเทศ
โดยเพิ่มภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ที่จังหวัดกาญจนบุรี และภาคใต้ (ชายแดน) ที่จังหวัดปัตตานี
๑.๕.๑๑ ด�ำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ ง
โดยท�ำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ได้น�ำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหา
รวมถึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยเริ่มด�ำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มีสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมจากในปี ๒๕๕๙ มีสถาบันอุดมศึกษา ๑๒๕ แห่ง ดูแลโรงเรียน ๑๕๔ แห่ง
เพิ่มขึ้นเป็น ๑๔๑ แห่ง และดูแลโรงเรียน ๒,๔๔๘ แห่ง โดยในปี ๒๕๖๑ ได้พัฒนาครู จ�ำนวน ๓๑,๔๐๘ คน นักเรียน จ�ำนวน
๒๖๙,๔๒๗ คน ผ่านกิจกรรม ดังนี้ ๑) พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ๒) พัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ในการสอน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ๓) พัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านคุณธรรม
จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ๔) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ และ ๕) กิจกรรมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๖
		
๑.๕.๑๒ ขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาส�ำหรับผูส้ งู อายุ สร้างความเข้าใจในการผลิตผูด้ แู ลผูส้ งู อายุระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอ
เขต บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุ ประกอบ
ด้วย หลักสูตร ๗๐ ชัว่ โมง จ�ำนวน ๑๘๑ รุน่ มีผผู้ า่ นการอบรม จ�ำนวน ๔,๖๒๑ คน และหลักสูตร ๔๒๐ ชัว่ โมง จ�ำนวน ๒๙ รุน่
มีผู้ผ่านการอบรม จ�ำนวน ๘๘๓ คน

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 103
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๑.๖ การน�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการศึกษา
๑.๖.๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน เนื่องจากยังมีโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๒๐ แห่ง ที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(Hi-Speed Internet) แต่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียม
อย่างไรก็ตาม มีการเดินสายสัญญาณประเภทสายใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic)
เพิ่มขึ้นแล้ว จ�ำนวน ๑๑ แห่ง และคงเหลือโรงเรียน ๙ แห่ง ซึ่งตั้งอยู่
ในพื้นที่ห่างไกล บนภูเขา และชายขอบที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการภายใต้
โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock)
มาช่วยเพื่อท�ำให้ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตใช้ส�ำหรับการเรียนรู้
๑.๖.๒ ด�ำเนินโครงการ Big Data การพัฒนา Big Data เพือ่ การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนา Big Data และก�ำหนดแนวทางขอบเขตและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาไปสูก่ ารเป็น
Big Data ออกเป็ น ๒ ระยะ คื อ ระยะที่ ๑ จั ด ท� ำ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นการศึ ก ษาที่ ส� ำ คั ญ ในการน� ำ มาประมวลผล
จ�ำนวน ๑๑ กลุม่ ข้อมูล เพือ่ ให้มขี อ้ มูลทีค่ รอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย และมีการพัฒนาระบบต้นแบบในการวิเคราะห์โจทย์
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ๒ โจทย์ คือ ๑) การจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน และ ๒) การจัดการศึกษา
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และบริษัท กสท โทรคมนาคม
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในรูปแบบ On The Job Training และจัดท�ำระบบต้นแบบ Big Data
เพือ่ จัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้เรียน และระยะที่ ๒ จัดท�ำข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์และการประเมินผลลัพธ์และการพยากรณ์
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การวางแผนทางด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
๑.๖.๓ ด�ำเนินโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต�ำบล เป็นความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับกระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และบริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็สคอมมูนเิ คชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) ด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาวิทยากร กศน. เพือ่ การขยายผลเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โดยพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล
(Digital Literacy) และหลักสูตร E-commerce : สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
จั ด อบรมให้กับ วิทยากรแกนน�ำระดับ จัง หวั ด (ครู ก) วิ ท ยากรแกนน� ำ
ระดับอ�ำเภอ (ครู ข) และวิทยากรแกนน�ำระดับต�ำบล (ครู ค) รวมจ�ำนวน
๘,๔๒๙ คน และกิ จ กรรมสร้ า งความพร้ อ มให้ กั บ ชุ ม ชนผ่ า นเครื อ ข่ า ย
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. โดยวิทยากรแกนน�ำระดับต�ำบล (ครู ค) จัดอบรม
ขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางดังกล่าวไปสู่ประชาชนใน
ชุมชน ๗,๔๒๔ ต�ำบล ต�ำบลละ ๒ หลักสูตร โดยมีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น ๒๓๔,๒๕๑ คน ท�ำให้ประชาชนที่ผ่านการอบรม
สามารถน�ำความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
๑.๖.๔ ด�ำเนินโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน และขยายโอกาส
การเรียนรู้ของคนไทยภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมหาวิทยาลัย
๖๐ แห่ง เข้าร่วมโครงการ Thailand Massive Open Online Course: Thai-MOOC ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบเปิด
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Space) โดยร่วมเปิดรายวิชากว่า ๒๐๐ รายวิชา และมากกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมง
การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทุกคน ทัง้ นักเรียน นิสติ นักศึกษา คนวัยท�ำงาน และผูเ้ กษียณอายุ เรียนผ่านทางเว็บไซต์
https://www.thaimooc.org แบบไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ โอกาสในการท�ำงาน รวมถึงการต่อยอด
การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต มีผู้สนใจเข้าเรียนทุกช่วงอายุ และระดับการศึกษากว่า ๗๐,๐๐๐ คน

104 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
			
นอกจากนี้ ยังมีความร่ว มมื อ ในการด� ำ เนิ น การศึ ก ษาในระบบเปิ ด เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
(Massive Open Online Courseware: MOOC) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ K-MOOC JMOOC และThai MOOC
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ แ บบเปิ ด พร้ อ มความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นารายวิ ช าร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ราชอาณาจักรไทย ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด พร้อมทั้งมี
การพัฒนาบทเรียนและหลักสูตรรูปแบบ MOOC ส�ำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษา เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
อาจารย์ผู้สอนในทุกเครือข่ายอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยลูกข่ายที่ร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

๒. การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๑ การทะนุบำ� รุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ โดยการสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส�ำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยได้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
๒.๑.๑ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่
			 (๑) จัดกิจกรรมสวดมนต์ขา้ มปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิรมิ งคลทัว่ ไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถไี ทย
ต้อนรับปีใหม่วถิ ธี รรม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่ร่วมท�ำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา
ปฏิ บั ติ ธ รรม ฟั ง พระธรรมเทศนา ร่ ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์
ลั่ น ฆ้ อ งชั ย ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
และสวดมนต์ให้ประเทศไทยและประชาชน ให้มีความสุขตลอด
ปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุข
และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามหลักศาสนบัญญัติ
ของศาสนานั้น ๆ ด้วย
			 (๒) จัดกิจกรรม “ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล” ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๐-๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยจัดรถโดยสารปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้บริการรับ-ส่ง
โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย พาประชาชนเข้าวัดไหว้พระ ปฏิบตั ธิ รรม ตามเส้นทาง ณ วัดส�ำคัญทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกับพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จกั รี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนได้ศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้วันหยุด
ให้มีคุณค่าด้วยการเข้าวัด นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรียนรู้หลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมน�ำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลของชีวิตและน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์
			 (๓) จัดกิจกรรมไหว้พระวังหน้า ปฏิมาแห่งแผ่นดิน โดยอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๑๐ องค์
ให้ประชาชนได้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 105
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			 (๔) จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม
ถนนสายวัฒนธรรม ในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ในช่วงสัปดาห์
สุ ด ท้ า ยของเดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๐ โดยจะจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางวัฒนธรรม (CPOT) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งท�ำให้ผู้จ�ำหน่ายสินค้า
มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของชุมชน และประชาชน
ได้ซื้อสินค้าในราคาย่อมเยา
			
(๕) จัดกิจกรรมรณรงค์ใช้สนิ ค้าไทย ส่งความสุข
แบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมอบของขวัญแก่กันตามนโยบายรัฐบาล
ในการส่งเสริมค่านิยมไทย และเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยใช้สนิ ค้าทีส่ ร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมของไทย
และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มอบให้กันเป็นของขวัญปีใหม่
ตลอดช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
			
(๖) จัดกิจกรรม night at maya city ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปิดเมืองมายา
ในช่วงกลางคืน พร้อมทั้งมีการน�ำชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ และออกร้านจ�ำหน่ายสินค้า และกิจกรรมดูหนังข้ามปี
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐-๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐-๐๕.๐๐ น. รวมถึงท�ำบุญตักบาตรในวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๑ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
			 (๗) จัดกิจกรรมการเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๖๐-๒ มกราคม ๒๕๖๑ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง และจัดท�ำโปสการ์ด
อุทยานประวัตศิ าสตร์ เพือ่ แจกเป็นของทีร่ ะลึกให้กบั นักท่องเทีย่ วและประชาชนทัว่ ไปทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมอุทยานประวัตศิ าสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐-๒ มกราคม ๒๕๖๑ โดยภาพในโปสการ์ดจะแสดงถึงเอกลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์
แต่ละแห่งที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม
			 (๘) อวยพรปีใหม่ผา่ นระบบ Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสูใ่ จประชาชน ระหว่างวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐-๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
			 (๙) จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “เมืองแห่งศิลป์
กระบี่...โคราช...เชียงราย” ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�ำเนิน และนิทรรศการผลงาน
จากผูผ้ ลิตศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทรกับนักออกแบบสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๓-๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์รว่ มสมัยราชด�ำเนิน
		๒.๑.๒ จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนือ่ งในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ดังนี้
			
(๑) ส่วนกลาง เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ลานคนเมือง มีกิจกรรม เช่น พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่มณฑป ตักบาตรพระสงฆ์ ๖๗ รูป เวียนเทียนรอบมณฑป
พระบรมสารีริกธาตุ จัดกิจกรรมคณะฑูตานุฑูต ๘ ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร
และเวียนเทียน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ (ตะเคียนทอง)
เ พื่ อ ถ ว า ย เ ป ็ น พุ ท ธ บู ช า บ ริ เ ว ณ ห ลั ง ศ า ล า
พระราชศรัทธา ณ วัดปทุมวนาราม และกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเด็ ก และเยาวชน
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท�ำนองสรภัญญะ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น ๑,๗๕๐,๖๘๒ คน
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(๒) ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมทางศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เช่น กิจกรรมศาสนพิธี ท�ำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข กิจกรรมองค์ความรู้
ทางศาสนา และนิทรรศการผลงานองค์กรเครือข่ายทางศาสนา มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น ๒๔,๙๗๑,๒๐๘ คน
		
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ�ำปีพุทธศักราช
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ดังนี้
			
(๑) ส่วนกลาง จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
และมี ก ระทรวงต่ า ง ๆ รั บ เป็ น เจ้ า ภาพท� ำ บุ ญ และเวี ย นเที ย น
ณ วัดต่าง ๆ รวม ๑๑ หน่วยงาน จัดสวดมนต์หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัย
ท�ำนองสรภัญญะ บรรยายธรรม และสวดโอ้เอ้วิหารราย เปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนผู้พิการจากสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เข้าร่วม
กิจกรรมธรรมะ เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม ภายใต้โครงการธรรมะสูค่ นทัง้ มวล
ณ วั ด พุ ท ไธสวรรย์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เชิ ญ ฑู ต านุ ฑู ต
จากประเทศที่นับถือพุทธศาสนา จ�ำนวน ๑๒ ประเทศ ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน จัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ
ครั้ ง ที่ ๑๕ ณ พุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม และศู น ย์ ป ระชุ ม
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร รวมทัง้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
			
(๒) ส่วนภูมิภาค เช่น จัดพิธีท�ำบุญตักบาตรและเวียนเทียนในทุกจังหวัด เชิญชวนชุมชนคุณธรรม
ทั่วประเทศแต่งกายด้วยชุดสีขาวและรักษาศีล ๕ ตลอดช่วงเทศกาล และจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนใน ๑๖ จังหวัดที่มีพื้นที่
ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
		
๒.๑.๔ จั ด งานสั ป ดาห์ ส ่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งในวั น อาสาฬหบู ช า วั น เข้ า พรรษา
และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยที่ยาวนานถึง ๑,๔๐๐ ปี และเพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
ของไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก และทรง
ปกครองประเทศและดูแลพสกนิกรชาวไทยด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีกิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้
			
(๑) จัดกิจกรรมอัญเชิญ “พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม” ประดิษฐาน
ณ มณฑลพิ ธี ท ้ อ งสนามหลวง เพื่ อ ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ ก ราบสั ก การบู ช าและเวี ย นเที ย นเพื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคลแก่ ชี วิ ต
และชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุแต่ละยุค
			
(๒) พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ห ล่ อ เที ย นพรรษา ประจ� ำ ปี ๒๕๖๑ ร่ ว มกั บ คณะสงฆ์
วั ด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั ง สฤษฎิ์ จั ด พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ห ล่ อ เที ย นพรรษา ๑๐ ต้ น เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเป็นการอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย
ที่เกี่ยวเนื่องกับวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมทั้งมีการแห่เทียนพรรษา ๑๐ ต้น
ไปถวายพระอารามหลวง ๑๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
			
(๓) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัน
อาสาฬหบูชา เช่น การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท� ำ นองสรภั ญ ญะ การบรรยายธรรม สาธิ ต การสวดโอ้ เ อ้ วิ ห ารราย
การแสดงธรรม โดยพระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี การท�ำวัตรสวดมนต์เย็น
ปฏิ บั ติ ธ รรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจัดกิจกรรม
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ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ จัดงานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียนใน ๑๖ จังหวัด โดยร่วมกับหน่วยงาน องค์กร
และประชาชนในจังหวัดตามแนวชายแดนกลุ่มประเทศอาเซียน บูรณาการการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียน น้อมน�ำ
หลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบตั ิ และน�ำความเป็นวิถถี นิ่ วิถไี ทย และวัฒนธรรมไทยสูว่ ฒ
ั นธรรมอาเซียน ร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจอันดี และกิจกรรมจิตอาสาเราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ การท�ำความสะอาดโบราณสถาน
อุทยานประวัตศิ าสตร์และศาสนสถานทัว่ ประเทศ และชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัว่ ประเทศ
บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
๒.๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
๒.๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น
			
(๑) จัดกิจกรรม “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน�้ำและสิ่งแวดล้อม”
ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
นิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง การจัดสาธิต
อาหารพื้นบ้าน และการสาธิตประดิษฐ์กระทงทั้งแบบสร้างสรรค์
และสวยงาม การสาธิ ต การละเล่ น พื้ น บ้ า น การแสดงทาง
วัฒนธรรม เช่น การแสดงสุนทราภรณ์ โนรา การแสดง ๔ ภาค
นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาคได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ใน ๗๖ จังหวัด ทัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงทัว่ ประเทศ
ประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ คน สร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายกระทง
ทัว่ ประเทศ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีรายได้หมุนเวียน
ภายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศ ประมาณ
๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เทศกาล
			
(๒) จัดงานเทศกาล “อาหารอร่อย
“อาหารอร่อย
ร้ า น ๑๐๐ ปี ” ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑-๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑
ณ ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพือ่ ส่งเสริม
ร้าน ๑๐๐ ปี”
และเผยแพร่ อ าหารไทยให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลายทั้ ง ใน
มีผู้ร่วมงาน ๑๑๓,๔๔๖ คน
สร้างรายได้หมุนเวียน
ระดับชาติ และนานาชาติ ท�ำให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทย
๑๐.๑๔ ล้านบาท
ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น เกษตรกร การขนส่ง และอื่น ๆ
มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีร้านอาหารเก่าแก่ท่ัวประเทศมาออกร้าน
จ� ำ หน่ า ยอาหารและสาธิ ต การท� ำ อาหาร จ� ำ นวน ๗๑ ร้ า น
มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑๑๓,๔๔๖ คน สร้างรายได้หมุนเวียน
จ�ำนวน ๑๐,๑๔๐,๓๐๐ บาท
				 นอกจากนี้ ได้จดั พิมพ์และเผยแพร่
หนั ง สื อ “อาหารไทย มรดกภู มิ ป ั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม”
มีเนือ้ หาประกอบด้วย อาหารไทยในราชส�ำนัก อาหารไทย ๔ ภาค
อาหารที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น บั ญ ชี ม รดกภู มิ ป ั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม
พร้อมข้อมูลร้านอาหารเก่าแก่ในประเทศไทยทัว่ ทุกภาค ให้ผสู้ นใจ
ตามรอยความอร่อย และในส่วนของ “อาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี” ได้จัดท�ำหนังสือเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบสองภาษา
ไทย-อังกฤษ เนือ้ หาประกอบด้วย รายชือ่ ประวัติ รวมถึงจุดเด่น/เอกลักษณ์ความอร่อย และทีต่ งั้ ของร้านอาหาร พร้อมภาพร้าน
และอาหารประกอบ ๔ สีสวยงาม จากทั่วประเทศ และเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้นักชิมได้ตามรอยความอร่อย สามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ e-Book หรือสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลร้าน ๑๐๐ ปี

108 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
			
(๓) สงกรานต์วิถีไทย ใช้น�้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๒๐ แห่ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมคุณค่าประเพณีตามแบบวิถีไทย สนุกสนานพองาม ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า ตระหนักถึง
ความปลอดภัย โดยมีการจัดงานสงกรานต์แบบดั้งเดิม และสงกรานต์อาเซียน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
เช่น จัดงานรดน�้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จัดงานสงกรานต์ทจี่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยิง่ ใหญ่ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพ์และออนไลน์ ได้แก่ หนังสือประเพณีสงกรานต์สองภาษา ไทย-อังกฤษ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ถึงวันปีใหม่ไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ และยังมีบัตรอวยพรส่งความสุขเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
			
(๔) จัดงานประเพณีบญ
ุ หลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
เพื่ อ สื บ ทอดและสร้ า งความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
ในการแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและเชื่ อ มโยงกั บ นานาชาติ
ด้านการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
ณ บริ เ วณหน้ า ที่ ว ่ า การอ� ำ เภอด่ า นซ้ า ย จั ง หวั ด เลย กิ จ กรรม
ประกอบด้วย ขบวนแห่ผตี าโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม
และคณะพ่อแสน พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
พื้นเมือง การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากาก
นานาชาติ โดยมีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมงาน ๕ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี
๒.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
			
(๑) ยกระดับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ด�ำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ทั่วประเทศทั้งในเรื่องของการจัดรูปแบบการจัดแสดงให้น่าสนใจ มีความทันสมัย โดยการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ให้บริการ พร้อมทั้งจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้พร้อมบริการนักท่องเที่ยวและรองรับแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในรูปแบบ
อารยสถาปัตย์ (Friendly Design) โดยมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส�ำคัญที่ได้รับการยกระดับการให้บริการ ดังนี้
				 (๑.๑) พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พระนคร ได้ ป รั บ ห้ อ งจั ด แสดงในหมู ่ พ ระวิ ม าน
จ�ำนวน ๔ ห้องนิทรรศการ ได้แก่ ๑) อิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ : ณ พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกาย
ที่แสดงราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ในราชส�ำนัก และแสดงยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนาง
และบุคคลชัน้ สูง รวมถึงผ้าและเครือ่ งประดับทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ๒) โลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม ณ พระทีน่ งั่ ปัจฉิมาภิมขุ
จัดแสดงศิลปวัตถุเครือ่ งโลหะของไทย ทีส่ ะท้อนถึงวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นในแต่ละยุคผ่านรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย
สื่อถึงค่านิยม คติความเชื่อ และธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสมัย ๓) นาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง
ณ พระทีน่ งั่ ทักษิณาภิมขุ จัดแสดงศิลปวัตถุทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับนาฏศิลป์ชนั้ สูงในราชส�ำนักไทย และ ๔) ศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์
ในการสงคราม ณ พระที่นั่งบูรพาภิมุข น�ำเสนอเรื่องราวของอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ ในส่วนพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
เป็ น สถานที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการหมุ น เวี ย นจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชื่ อ ดั ง
ระดั บ โลก เช่ น โบราณวั ต ถุ ชิ้ น ส� ำ คั ญ จากประเทศญี่ ปุ ่ น
จ�ำนวน ๑๐๖ รายการ ๑๓๐ ชิ้น มาจัดแสดงในโอกาสครบรอบ
๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น นิทรรศการ “พุทธปฏิมาวิจักษ์
จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ” ซึ่งเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่รวบรวม
พุทธศิลป์ชิ้นเอกจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงไว้

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 109
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

					
ทัง้ นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิด
นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย
(From Village to Early State: The Transformation of Culture in Our Land) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
				(๑.๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้รับการปรับปรุงทั้งเนื้อหาการจัดแสดง
อาคารสถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมทีน่ า่ สนใจยิง่ ขึน้ โดยมีการจัดแสดง ๖ ส่วน ได้แก่ ๑) แสดงภูมหิ ลังแผ่นดินล้านนา เป็นเรือ่ งราว
ทางธรณีวิทยาและชีวิตดึกด�ำบรรพ์ ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงเรื่องราวของชนเผ่าลัวะและหริภุญไชย รัฐแรกในภาคเหนือ ๒) แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์
ราชอาณาจักรล้านนา เริ่มจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรือง และความเสื่อมของราชอาณาจักร ๓) แสดงเรื่องราว
ของนครเชี ย งใหม่ ใ ต้ ร ่ ม อาณาจั ก รสยาม ตั้ ง แต่ ก ารกอบกู ้
เอกราชจากพม่ า การตั้ ง เมื อ งเชี ย งใหม่ เ มื่ อ ปี ๒๓๓๙
และความสัมพันธ์กับอาณาจักรสยาม ๔) แสดงเรื่องราวการค้า
และเศรษฐกิ จ ในระยะแรก ระหว่ า งปี ๒๓๓๙-๒๔๖๓ และ
ระยะที่ ๒ ระหว่างปี ๒๔๖๗-๒๔๘๒ เมื่อมีการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟสายเหนือ ๕) แสดงเรื่องราวการด�ำรงชีวิตและพัฒนาการ
ทางสั ง คม เช่ น การเกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรม การเงิ น
การธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงการศึกษา
และการสาธารณสุข และ ๖) แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรม
ล้านนาและศิลปะในประเทศไทย
				 (๑.๓) พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
บ้านเชียง ได้มกี ารปรับปรุงการจัดการแสดงใน ๕ ส่วน ประกอบด้วย
๑) อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคาร
ศูนย์รวมส่วนบริการต่าง ๆ ๒) อาคารกัลยาณิวัฒนา เป็นอาคาร
จัดแสดงนิทรรศการหลัก ๓) อาคารนิทรรศการไทพวน จัดแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
ชาวไทพวนซึ่ ง เป็ น ผู ้ ตั้ ง ถิ่ น ฐานในแหล่ ง โบราณคดี บ ้ า นเชี ย ง
ในปั จ จุ บั น ๔) หลุ ม ขุ ด ค้ น วั ด โพธิ์ ศ รี ตั้ ง อยู ่ ใ นวั ด โพธิ์ ศ รี ใ น
ห่างออกไปจากพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ทางทิศตะวันออก
ราว ๕๐๐ เมตร และ ๕) เรือนไทพวนอนุสรณ์
			
(๒) ก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง ธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ ณ บ้านน�ำ้ เค็ม ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอตะกัว่ ป่า
จังหวัดพังงา เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับปรากฏการณ์ธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ ศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่ และเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
แห่งใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยจะมีการรวบรวมและอนุรักษ์สิ่งของอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นสึนามิ บ้านน�้ำเค็ม และพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เช่น เรือประมง ๒ ล�ำ เป็นสัญลักษณ์หลัก
รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ จากเหตุการณ์น�ำมาจัดแสดงและน�ำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการระลึกถึงเหตุการณ์
ธรณีพิบัติภัยสึนามิ พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และเป็นศูนย์รวมกิจกรรม
ของชุมชนในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้
สร้างโอกาส ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเครือข่าย
การท่องเที่ยวในภูมิภาค และเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมการระลึกถึงเหตุการณ์สึนามิของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยคาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒

110 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
			
(๓) พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างศิลปวัฒนธรรมแห่งภูมภิ าคเอเชีย หรือ Asia Cultural Gateway โดยระยะที่ ๑
ประกอบด้วย ๑) อาคารกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสถานทีท่ ำ� งานของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงออกแบบให้เป็นศิลปะไทย
ร่วมสมัย ปัจจุบนั กระทรวงวัฒนธรรมสามารถใช้เป็นสถานทีท่ ำ� งานได้แล้ว ๒) อาคารหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกอบด้วย
ห้องแสดงศิลปะ ระเบียงปฏิมากรรม ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก และ ๓) ลานวัฒนธรรม เป็นพื้นที่จัดการแสดง
ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น ดนตรี ละคร การละเล่ น พื้ น เมื อ ง โดยคาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ในปี ๒๕๖๒
ส�ำหรับการก่อสร้างระยะที่ ๒ ประกอบด้วย ๑) โรงละครแห่งใหม่ ๒,๕๐๐ ทีน่ งั่ ๒) อาคารศูนย์ประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ และ ๓) ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
			 (๔) ส่งเสริมการท่องเทีย่ วต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้รม่ พระบารมี” โดยได้รวบรวม
ข้อมูลต้นไม้ พร้อมทัง้ น�ำข้อมูลไปใช้ในการสืบค้น เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
รวมทั้งเพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ และสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยได้ มี ก ารประกาศต้ น ไม้ ท รงคุ ณ ค่ า
และจัดพิมพ์เป็นหนังสือรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี
จ�ำนวน ๒ เล่ม ในปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๖๕ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๐ และในปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๓ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ทัง้ นี้ ได้มกี ารต่อยอดพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบต้นไม้ทรงคุณค่าร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง หน่วยงานท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของชุมชน
		
(๕) ส่งเสริมเมืองศิลปะ จ�ำนวน ๓ แห่ง ใน
จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา และกระบี่ โดยอาศัยความร่วมมือ
และการบู ร ณาการของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เครื อ ข่ า ยผู ้ ส ร้ า งสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยดึงเอาจุดเด่นของจังหวัด
น� ำมาพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ เป็ น หอศิ ล ป์ ห รื อ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
หรื อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว หรื อ พั ฒ นาไปในมิ ติ อื่ น ๆ
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด ช่วยสร้างเม็ดเงิน
หรือรายได้จากภาคธุรกิจบริการมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น เวทีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม แสดงสินค้าทางวัฒนธรรม
แสดงผลงานศิลปะกับพื้นที่ ตลาดนัดภูมิปัญญา และตลาดนัดศิลปะ
รวมถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๒.๒.๓ เสริมสร้างค่านิยม ส่งเสริมภาพลักษณ์
อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย และประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย ด�ำเนิน
กิ จ กรรมเพื่ อ ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและจิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี ส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย ม
ความเป็นไทย รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 111
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			 (๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้จัดเสวนา “ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส”
เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุ ม เล็ ก ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ต่ อ ยอดกระแสความนิ ย ม
ต่อละครโทรทัศน์ “บุพเพสันนิวาส” ส่งผลท�ำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในพืน้ ที่ ถือเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
ในชุมชนเป็นอย่างดี ท�ำให้เด็ก นักเรียน เยาวชนคนรุ่นปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป หันมาเรียนรู้และให้ความส�ำคัญศึกษา
ประวัติศาสตร์ของชาติอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม
ความเชื่อและวิถีชีวิต รวมถึงอาหารการกินที่ถือเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
ให้เกิดมูลค่าเพิม่ มีผรู้ ว่ มงานประมาณ ๔๐๐ คน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงเพลงเรือ ชุด “เพลงเรือ กรุงเก่า เล่าขาน
สานต่อความเป็นไทย” ตอน บุพเพสันนิวาส โดยคณะแม่บัวผัน สุพรรณยศ พร้อมกิจกรรมออกร้านอาหารยอดนิยมต่าง ๆ
เช่น มะม่วงน�้ำปลาหวาน ขนมไทย
			
(๒) ด�ำเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจร เรือ่ ง “ตามรอยบุพเพสันนิวาส ศึกษาประวัตศิ าสตร์และ
วรรณกรรมอยุธยา” โดยน�ำประชาชนร่วมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม และจารีตประเพณี สมัยอยุธยา
ณ โบราณสถานส�ำคัญ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียน
นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมวันละ ๖๐ คน ทั้งนี้ มีกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวละครและในบทนวนิยาย เช่น โบราณสถานป้อมเพชร
วัดถนนจีนพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระราชวังโบราณ
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หมู่บ้านโปรตุเกส วัดพุทไธสวรรย์ วัดนักบุญ
เซนต์โยเซฟ และวัดไชยวัฒนาราม พร้อมทั้งจัดการเสวนา ในหัวข้อ
“ตามรอยบุพเพสันนิวาส ศึกษาประวัตศิ าสตร์และวรรณกรรมอยุธยา”
โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญด้านภาษาและวรรณกรรม
ด้านโบราณคดี และด้านประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี ตลอดจน
รับชมการแสดงจากส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร
			 (๓) จัดกิจกรรมเนือ่ งในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น
				 (๓.๑) มอบเข็ม โล่เชิดชูเกียรติ และรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกยกย่องเป็นปูชนียบุคคล
ด้านภาษาไทย ผูใ้ ช้ภาษาไทยดีเด่นชาวไทยและต่างชาติ ผูใ้ ช้ภาษาไทยถิน่ ดีเด่น ผูม้ คี ณ
ุ ปู การต่อการใช้ภาษาไทยประเภทบุคคล
และประเภทองค์กร เยาวชนผูใ้ ช้ภาษาไทยดีเด่นทีม่ คี วามสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน รางวัลการประกวดการเห่เรือ
รางวัลการประกวดส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่นและศิลปินนักร้องที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลง รวมทั้งมอบเกียรติบัตร
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจ�ำประเทศไทยที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ๑๓ ประเทศ
				 (๓.๒) จัดพิมพ์หนังสือหายาก ได้แก่ โคลงโลกนิติจ�ำแลง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และโคลงโลกนิติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร แจกผู้เข้าร่วมงานเมื่อวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
				 (๓.๓) เชิญชวนเอกอัครราชทูต และผู้แทนสถานทูตแต่ละประเทศถ่ายคลิปวิดีโอรณรงค์
การใช้ภาษาไทย มีสถานทูต ๑๓ ประเทศร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ส�ำคัญเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อน�ำความเป็นไทยสู่สากล
โดยมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานทูตที่ร่วมกิจกรรมด้วย
				 (๓.๔) สัมมนาทางวิชาการ “พลังของภาษา ปัญญาสังคมไทย” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๙
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				 (๓.๕) จัดกิจกรรมในต่างจังหวัด เช่น การอ่านท�ำนองเสนาะ การแสดงละครวรรณคดี การแข่งขัน
สะกดค�ำ ประกวดสุนทรพจน์ การเสวนาเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาถิ่น นิทรรศการภาษาไทย และตอบปัญหาภาษาไทย

112 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔

			 (๔) จัดนิทรรศการ “ปฏิบัติการถ�้ำหลวง : วาระแห่งโลก” ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม๙ กั น ยายน ๒๕๖๑ ณ ศู น ย์ ก ารค้ า สยามพารากอน โดยจั ด แสดงข้ อ มู ล และภาพเหตุ ก ารณ์ ก ารช่ ว ยชี วิ ต เด็ ก และ
ผู้ช่วยโค้ชทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี ทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ ณ ถ�้ำหลวง วนอุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย การจัดงานในครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวบรวมข้อมูลและ
ภาพเหตุการณ์น�ำมาจัดนิทรรศการ “ปฏิบัติการถ�้ำหลวง : วาระแห่งโลก” เพื่อถอดบทเรียนในมิติวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ในสังคมไทย เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ในเรื่องความมีน�้ำใจไมตรี วินัย จิตอาสาและความสามัคคี
ตลอดจนการแสดงน�้ำใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลือจาก
คนทัว่ โลก รวมทัง้ เผยแพร่ความรูใ้ นเรือ่ งของธรรมชาติ ธรณีสณ
ั ฐาน
ลักษณะทางกายภาพของถ�้ำหลวง และข้อควรระวังในการเข้าไป
จัดนิทรรศการ
ภายในถ�้ำหรือป่าเขาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นิทรรศการ
ดังกล่าว แบ่งเป็น ๗ โซน ได้แก่ ๑) เมือ่ ๑๓ ชีวติ คิดพิชติ ถ�ำ้ หลวง
“ปฏิบัติการถ�้ำหลวง :
๒) นาทีชีวิตวิกฤตเสี่ยงตาย ๓) วิกฤตใหญ่รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
วาระแห่งโลก”
๔) ปฏิบตั กิ ารถ�ำ้ หลวงวาระแห่งโลก ๕) คารวะผูก้ ล้าสดุดจี า่ แซม
มีผู้เยี่ยมชมเฉลี่ยวันละ
๖) บทเรียนที่โลกทึ่ง และ ๗) จารึกปฏิบัติการถ�้ำหลวง ๑๙ วัน
๒,๐๐๐ คน
แห่ ง การช่ ว ยเหลื อ รวมทั้ ง ได้ จั ด ท� ำ บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ แ ละ
ภาพประวัติศาสตร์การช่วยชีวิตเด็กและผู้ช่วยโค้ชทีมนักฟุตบอล
หมูป่าอะคาเดมี ทั้ง ๑๓ คน เป็น ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
อังกฤษ และจีน การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
เฉลี่ยวันละ ๒,๐๐๐ คน
			 (๕) ขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมาย
ให้สังคมไทยมีคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักค�ำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ ธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างยั่งยืน โดยเน้นปลูกฝังให้คนไทยยึดมั่นในคุณธรรม ๔ ประการ คือ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”
ได้แก่
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

				(๕.๑) ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม โดยเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า “สังคมคุณธรรมจะเกิดขึ้น
ได้จริง ต้องทําในระดับพื้นที่” จนเกิดรูปธรรมเป็นจังหวัดคุณธรรม ๖ จังหวัด โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ การประสานงาน และงานด้านอื่น ๆ ท�ำให้เกิดกระแสความตื่นตัวในวงกว้าง
ท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงและขยายผลไปสู่เครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				(๕.๒) ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น�ำและสมาชิกขององค์กร
แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นด�ำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมี
การบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก
ในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด�ำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน
ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม ปัจจุบันมีองค์คุณธรรม จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓,๑๔๔ องค์กร
				(๕.๓) ส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนคุ ณ ธรรม ๔ ระดั บ ได้ แก่ ระดั บที่ ๑ ชุ มชนเข้ า ร่ ว มโครงการ
จ�ำนวน ๑,๗๗๐ ชุมชน ระดับที่ ๒ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม คือ ชุมชนทีแ่ สดงเจตนารมณ์และด�ำเนินการตามกระบวนการพัฒนา
ชุมชนคุณธรรม จ�ำนวน ๓,๒๗๕ ชุมชน ระดับที่ ๓ ชุมชนคุณธรรม คือ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาชุมชน
คุณธรรมที่ได้มาตรฐาน และผลของการด�ำเนินงานท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในชุมชนที่ส่งผลกระทบ
ให้ความดีเพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๒,๑๔๐ ชุมชน และระดับที่ ๔ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ คือ ชุมชนคุณธรรมที่ด�ำเนินการส่งเสริม
คุณธรรมจนประสบความส�ำเร็จในเชิงประจักษ์ จ�ำนวน ๑,๐๖๖ ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๘,๒๕๑ ชุมชน
				(๕.๔) จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” เร่งขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม หวังเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ การเสวนาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดการความรู้
และเวทีทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ การยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กรที่เป็นแบบอย่าง และกิจกรรมสาระบันเทิง
สอดแทรกคุณธรรม ทั้งนี้ ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ให้สังคมรับรู้และ
มีส่วนร่วมในการขยายผลน�ำไปสู่การปฏิบัติ และหาแนวทางขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน น�ำไปสู่การเปลี่ยนประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม Let’s Change ประเทศไทยสู่ “ประเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ต่อไปในอนาคต
		
๒.๒.๔ เพิม่ มูลค่าทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมตามนโยบาย มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน โดยจัดกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
			 (๑) ส่งเสริมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เพือ่ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ครอบครัว ชุมชน เพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว
เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถด�ำรงชีวติ บนพืน้ ฐานของความพอเพียง ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจ
และรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้มีการจัดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๙๑ แห่ง สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 (๒) ก�ำหนดจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก Thailand Biennale, Krabi 2018
ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมจังหวัดกระบี่ในฐานะเมืองศิลปะ ยกระดับ
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “Edge of the Wonderland” หรือ “สุดขอบฟ้าแห่งดิน
แดนมหัศจรรย์” โดยผลงานศิลปร่วมสมัยจากศิลปินทีม่ ชี อื่ เสียงชาวไทยและชาวต่างชาติจากทัว่ โลกกว่า ๗๐ คน จะถูกจัดวาง
อยู่กลางแจ้งในพื้นที่ทางธรรมชาติหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ ในรูปแบบ Site-Specific Installation ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ่าวไร่เลย์ เกาะปอดะ และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
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นโยบายข้อ ๔
๒.๒.๕ แลกเปลีย่ นและเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมและน�ำความเป็นไทยสูส่ ากลและประชาคมอาเซียน โดยมี
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
			 (๑) จัดนิทรรศการพิเศษฉลองความสัมพันธ์การทูต
				 (๑.๑) นิทรรศการ เรื่อง “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ” (Featuring
Buddhist Imagery from Bharata to Suvarnabhumi) เนือ่ งในวาระครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย
โดยเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง
พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงเปิดนิทรรศการดังกล่าว และยังเป็นวาระครบรอบ ๒๕ ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน ส�ำหรับนิทรรศการในครั้งนี้น�ำโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุ ท ธศาสนาจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ทั้ ง ในส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค และคลังกลาง จ�ำนวน ๖๒ รายการ และของสะสม
ของเอกชนอีก ๒ รายการมาจัดแสดง โดยแบ่งโบราณวัตถุออกเป็น
๓ ประเภท ได้แก่ โบราณวัตถุศิลปะอินเดีย โบราณวัตถุศิลปะไทย
ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลศิลปะอินเดีย และโบราณวัตถุศลิ ปะประเทศในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดีย โดยนิทรรศการ
เปิ ด ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปเข้ า ชมตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๖๐๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
				 (๑.๒) นิทรรศการ เรือ่ ง “วิถแี ห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญป่ี นุ่ ” (The History of Japanese
Art: Life and Faith) ในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๖๐-๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ณ พระที่ นั่ ง ศิ ว โมกขพิ ม าน พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พระนคร ซึ่ ง เป็ น ครั้ ง แรก
ที่มีการน�ำศิลปะญี่ปุ่นทุกยุคสมัยมาจัดแสดงในประเทศไทย เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชาวไทยสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
รวมทั้ ง เป็ น การเพิ่ ม พู น สั ม พั น ธภาพของทั้ ง สองประเทศ
ให้มนั่ คง ยัง่ ยืน และเพือ่ ตอบแทนไทยทีน่ ำ� โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ชิ้นเยี่ยมไปจัดนิทรรศการพิเศษ “ความรุ่งโรจน์แห่งพระพุทธ
ศาสนาในดินแดนไทย” (Thailand : Brilliant Land of the
Buddha) ไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว
และพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู เนือ่ งในโอกาสครบ ๑๓๐ ปี
ความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ไทย-ญี่ ปุ ่ น ส� ำ หรั บ โบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุ ที่น�ำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ สมัยโจมน จนถึงยุคประวัตศิ าสตร์
สมัยเอโดะ รวม ๑๐๖ รายการ (๑๓๐ ชิ้น) โดยมีโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติ จ�ำนวน ๓ รายการ และมรดกวัฒนธรรมส�ำคัญ จ�ำนวน ๒๕ รายการ
รวมอยู่ด้วย
			 (๒) จัดงานเทศกาลหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติ ๒๐๑๘ (Korat International Youth
Puppet Festival 2018) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเหรดคณะหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติ ซึ่งเป็นนักแสดง ๒๐ คณะ
จาก ๘ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย
การแสดงพิธีเปิดชุด “puppet for peace” การแสดงคณะหุ่นเยาวชนจากทั่วประเทศและจากนานาชาติจ�ำนวนมากกว่า
๓๐ คณะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การเสวนา/workshop เกี่ยวกับหุ่นเยาวชน และกิจกรรมอื่น ๆ
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			 (๓) จัดนิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรงจ�ำแห่งโลก (Celebrating the
National Glass Plate Negatives Registered as UNESCO
Memory of the World) ระหว่ า งวั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หอศิ ล ป
ถนนเจ้ า ฟ้ า กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ร่ ว มเฉลิ ม ฉลองในโอกาส
ที่ ฟ ิ ล ์ ม กระจกและต้ น ฉบั บ ภาพถ่ า ยชุ ด หอพระสมุ ด วชิ ร ญาณของ
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ความทรงจ�ำแห่งโลก โดยองค์การยูเนสโก ประกอบด้วย นิทรรศการ
๘ หัวข้อ ได้แก่
				 (๓.๑) มองสยามผ่ า นฟิ ล ์ ม กระจก
น� ำ เสนอการถ่ายภาพตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว เป็นต้นมา
				 (๓.๒) สั ญ ลั ก ษณ์ ข องชาติ น� ำ เสนอ
ภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ช้างไทยและศาลาไทย
				 (๓.๓) พระราชพิธี พิธี และเหตุการณ์
ส�ำคัญ เช่น ภาพทีเ่ กีย่ วกับพระราชพิธบี รมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีโสกัณต์ พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า พระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ
				 (๓.๔) การพัฒนาประเทศ น�ำเสนอภาพทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงของวิวฒ
ั นาการ
ความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกน�ำเข้ามาใช้ในบ้านเมือง
				 (๓.๕) ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เช่น ภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย
การเดินทาง การประกอบอาชีพ การค้าขาย การแต่งกายของบุรุษและสตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์
				 (๓.๖) อาคารสถานที่ น�ำเสนอภาพเกีย่ วกับโบราณสถาน วัด อาคารสถานที่ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ
ที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยนั้น
				 (๓.๗) บุคคล น�ำเสนอภาพบุคคลส�ำคัญที่มีบทบาทต่อสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕
				 (๓.๘) สยามกับสังคมโลก น�ำเสนอภาพการเสด็จประพาสต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี
๒.๒.๖ ส่งเสริมศิลปินทุกแขนง เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ โดยมีผลการด�ำเนินการ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
			
(๑) ประกาศยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยประกาศในปี ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๒ คน ปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๘ คน ปี ๒๕๕๙
จ�ำนวน ๑๒ คน และปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๗ คน รวมทั้งสิ้น ๔๙ คน
			
(๒) ประกาศยกย่องบูรพศิลปิน เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของศิลปินผู้ล่วงลับไปแล้ว
ให้สาธารณชนได้รับรู้ และให้อนุชนได้มีโอกาสเรียนรู้และซาบซึ้ง พร้อมสืบทอดผลงานที่เหล่าศิลปินได้สร้างสรรค์
ไว้เป็นสมบัติอยู่คู่กับแผ่นดินไทย จ�ำนวน ๖๙๕ คน ปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๘๗ คน และปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๒๔๐ คน
และปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒๖๘ คน

116 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
			
(๓) ประกาศยกย่องศิลปินร่วมสมัยเป็นศิลปินศิลปาธร ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ปีละ ๗ คน
๗ สาขา จ�ำนวน ๑๔ คน
			
(๔) จัดท�ำท�ำเนียบศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา ๒๗๗ คน ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ จ�ำนวน ๗๙ คน
วรรณศิลป์ จ�ำนวน ๔๙ คน และศิลปะการแสดง จ�ำนวน ๑๔๙ คน
			
(๕) จัดท�ำท�ำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ๘ ประเภท ได้แก่ การแสดงขับซอ หมอล�ำ ลิเก โนรา
กลองล้านนา อุปรากรจีน (งิว้ ) หนังตะลุง และการแสดงพืน้ บ้านประเภทอืน่ ๆ เช่น เพลงพืน้ บ้าน เพลงโคราช โดยได้ขอ้ มูลต่าง ๆ
ประกอบด้วย รายชื่อคณะนักแสดง รายชื่อผู้ประสานงาน จ�ำนวนคณะนักแสดงในคณะ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
อัตราจ้าง เพื่อให้ผู้สนใจหรือหน่วยงานต่าง ๆ น�ำไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกับคณะนักแสดงโดยตรง
เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับศิลปินพื้นบ้านสาขาต่าง ๆ
			
(๖) ส่งเสริมศิลปินทุกแขนงให้จัดตั้งสมาคม จ�ำนวน ๘ สมาคม ได้แก่ สมาคมศิลปินขับซอล้านนา
สมาคมลิเกประเทศไทย สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย สมาคมหมอล�ำอีสาน สมาคมกลองและศิลปะการแสดง
ล้านนา สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย สมาคมหนังตะลุงภาคใต้ และสมาคมอุปรากรจีน
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รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มี
ความเหลือ่ มล�ำ้ ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัด
บริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก�ำกับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลง
ที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำโดยมี
เครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่
กระจายได้อย่างทันท่วงที
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน�ำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน�้ำใจนักกีฬา
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
๕.๖ ประสานการท�ำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการ
และกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มีบุคลากร
และเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ
โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส�ำคัญ
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รัฐบาลได้เร่งขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รบั สิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสะดวกทัดเทียมกัน และให้มรี ะบบการแพทย์ปฐมภูมทิ มี่ แี พทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน
ที่เหมาะสม โดยการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ
และเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสงเสริมการผลิตและการวิจัยพัฒนายาของประเทศไทยใหมีศักยภาพในการแขงขัน
และสงเสริมการเขาถึงยาของประชาชน โดยในปีที่ ๔ รัฐบาลได้ด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การวางรากฐานให้ ร ะบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพครอบคลุ ม ประชากรในทุ ก ภาคส่ ว น
อย่างมีคุณภาพ
๑.๑ การสร้างความครอบคลุม ผู ้ มีสิท ธิ ในระบบ
ประกันสุขภาพ (Universal Health Coverage: UHC)
ได้ด�ำเนินการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ได้แก่ ๑) การลงทะเบียน
ในระบบประกันสุขภาพ (Universal Health Coverage:
UHC) (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม
และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ) และสิทธิอื่นที่ภาครัฐจัดให้
เช่น พนักงานส่วนท้องถิ่น บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
และผูป้ ระกันตนคนพิการ ๖๖,๒๐๕,๗๙๖ คน จากประชากรไทย
ทัง้ ประเทศทีม่ สี ทิ ธิ ๖๖,๒๔๕,๒๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔
และ ๒) การลงทะเบียนในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(Universal Coverage: UC) ๔๗,๘๐๒,๖๖๙ คน จากประชากร
ที่มีสิทธิ UC ๔๗,๘๔๒,๐๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒

ลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิ ในระบบ
ประกันสุขภาพ
UHC คิดเป็น ๙๙.๙๔% และ
ระบบ UC ๙๙.๙๒%
ของประชากรผู้มีสิทธิ
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๑.๒ การเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลการด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรากฏ ดังนี้
รายการ
๑) บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
๑.๑) ผู้ป่วยนอก
๑.๒) ผู้ป่วยใน
๒) บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส
อย่างต่อเนื่อง
๓) กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับบริการส่งเสริม
และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
๔) บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้ารับบริการ
บำ�บัดทดแทนไต
๕) บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
๖) ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับบริการ
ในชุมชน
๗) จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดหาบริการสาธารณสุข
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ให้สอดคล้องกับแผนการดูแลรายบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมาย
ผลงาน

ร้อยละ

๑๖๔,๕๙๐,๓๒๙ ครั้ง
๕,๘๕๕,๖๔๐ ครั้ง
๒๒๔,๔๐๐ ราย

๑๗๐,๓๐๒,๒๙๑ ครั้ง
๖,๐๕๒,๐๕๕ ครั้ง
๒๖๑,๙๑๐ ราย

๑๐๓.๔๗
๑๐๓.๓๕
๑๑๖.๗๒

๗๒,๕๐๐ ราย

๗๔,๘๕๗ ราย

๑๐๓.๒๕

๕๒,๙๗๖ ราย

๕๗,๒๘๘ ราย

๑๐๘.๑๔

๒,๙๐๗,๒๐๐ ราย

๓,๙๓๔,๗๑๑ ราย

๑๓๕.๓๔

๑๐,๒๕๐ ราย

๑๐,๒๕๐ ราย

๑๐๐.๐๐

๑๙๓,๒๐๐ ราย
(๙๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๑๓๒,๓๙๔ ราย
(๖๖๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท)

๖๘.๕๐

๑.๓ การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคม
๑.๓.๑ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มี ผู ้ ป ระกั น ตนตามสิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม
ได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองในการรั ก ษาพยาบาล รวมทั้ ง สิ้ น
๑๓,๑๖๑,๒๘๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๕๔ จากเป้าหมายทัง้ ปี
๑๒,๔๗๐,๐๐๐ คน)

ผู้ประกันตน

ได้รับ
ความคุ้มครอง
๑๓.๑๖ ล้านคน

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 121
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๑.๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันสังคม ส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ โดยสอดแทรกเนื้อหาเรื่อง
การป้องกันสิ่งเสพติด ได้แก่ การลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พิษภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยได้จัดกิจกรรม จ�ำนวน
๓๗๘ ครั้ง มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จ�ำนวน ๑๗,๕๔๓ คน และมีผู้เข้ารับ
การตรวจสุขภาพ จ�ำนวน ๒๑,๗๕๖ คน
๑.๔ การปฏิรูป ด้านการคลัง สุ ข ภาพและระบบหลั ก ประกั น
สุขภาพ ได้จัดท�ำแนวทางการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพ
และระบบหลักประกันสุขภาพ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในระบบหลักประกัน
สุขภาพ โดยมีแนวคิดที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และยึดหลัก ๒ ประการ คือ ๑) น้อมน�ำยุทธศาสตร์
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ ๒) ยึดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการอย่างสมเหตุ สมผล สมดุล ทุกมิติ
ซึง่ มีเป้าหมายการขับเคลือ่ นและปฏิรปู คือ ประเทศ รัฐบาล และครัวเรือน
สามารถลงทุนได้ในระยะยาว งบประมาณเพียงพอให้ทุกคนเข้าถึงบริการ
สุขภาพและป้องกันการล้มละลายจากค่าใช้จา่ ยสุขภาพ มีความเท่าเทียมกัน
ทั้งการรับภาระค่าใช้จ่ายและการรับบริการตามหลัก “ดี-ป่วย รวย-จน
ช่วยกัน” และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑.๔.๑ จัดท�ำรายงานแนวทางการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพและ
ระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ๕ แนวทาง คือ ๑) ความเป็นธรรม ๒) ความยั่งยืนและความเพียงพอ
ของทรัพยากร ๓) ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ๔) ประสิทธิภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และ ๕) การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในอนาคต
๑.๔.๒ ขับเคลื่อนประเด็นส�ำคัญเร่งด่วนใน ๖ เรื่อง คือ ๑) จัดให้มีชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิ
ประโยชน์เสริม ๒) งบประมาณส�ำหรับค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณสุขภาครัฐ ได้รบั การสนับสนุนด้วยอัตราการเพิม่ ขึน้ ใกล้เคียงกับ
การขยายตัวของงบประมาณรายจ่าย ๓) จัดความคุ้มครองด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งรวมถึง
คนต่างด้าว นักท่องเทีย่ วต่างชาติ และผูป้ ว่ ยข้ามแดน ๔) วางมาตรการอย่างเป็นระบบเพือ่ เตรียมการรองรับกรณีหลักประกัน
สุขภาพไม่ได้รบั งบประมาณสนับสนุนตามอัตราทีก่ ำ� หนด และหาแหล่งการคลังเพิม่ เติมเพือ่ เสริมสร้างความยัง่ ยืนทางการคลัง
ของระบบหลักประกันสุขภาพ ๕) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการแยกเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร
สาธารณสุขออกจากงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ๖) มุ่งยกระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการดูแลสุขภาพ
๑.๕ การพัฒนากลไกลดความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างระบบประกันสุขภาพ การตรวจสอบคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
รายโรคเทียบกับมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ก�ำหนด ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
		
๑.๕.๑ พัฒนากลไกการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามแนวทางหรือแนวเวชปฏิบัติ
และมาตรฐานบริการในระบบประกันสุขภาพ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานพัฒนาประเภทและขอบเขตบริการด้านการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ในการจัดท�ำประเภทและขอบเขตบริการหลักร่วม ๓ กองทุน โดยวางแผนการด�ำเนินการ
จัดท�ำมาตรฐานการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับหน่วยงานวิชาการ (Health Intervention and
Technology Assessment Program: HITAP) ด้านอนามัยโรงเรียน คัดเลือกเทศบาลที่มีความพร้อมและสมัครใจ
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เข้ า ร่ ว มโครงการ ๔ เทศบาลน� ำ ร่ อ ง ได้ แ ก่ เทศบาลนครเชี ย งราย เทศบาลเมื อ งสระบุ รี เทศบาลนครอุ ด รธานี
และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวมทั้งจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องอนามัยโรงเรียนและสิทธิประโยชน์การรับบริการวัคซีน
		
๑.๕.๒ สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท�ำงานพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ บริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบริการ
ประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจัดตั้งคณะท�ำงานย่อยเพื่อศึกษา
วิเคราะห์ เตรียมจัดท�ำข้อเสนอการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ บริการสาธารณสุข
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบริการประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน และใช้ประกอบการจัดท�ำข้อเสนอ
กลไกทางการเงินการคลัง และจัดบริการของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
		
๑.๕.๓ พัฒนาประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานพัฒนาประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มีข้อเสนอสิทธิประโยชน์ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับทั้งในหน่วยบริการ ที่บ้าน และในชุมชน โดยในเบื้องต้นเสนอให้ใช้ส�ำหรับ
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นล�ำดับแรก ซึ่งสามารถขยายเป็นสิทธิประโยชน์หลักส�ำหรับระบบหลักประกันสุขภาพ
อื่ น ต่ อ ไป นอกจากนี้ ยั ง ได้ พั ฒ นาระบบบริ ก าร
ทางการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
ให้ มี คุ ณ ภาพผสมผสานในด้ า นการรั ก ษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟืน้ ฟูสภาพ
โดยจะส่ ง ผลให้ สถานบริก ารสาธารณสุขทุก ระดับ
เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการดู แ ลประชาชน ทั้ ง นี้
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอกทีเ่ ข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๐-๑๖ ตุ ล าคม ๒๕๖๑
รวมทั้ ง สิ้ น ๔๑,๘๐๐,๐๖๖ ครั้ ง จากผู ้ ป ่ ว ยนอก
ทัง้ หมด ๑๖๙,๖๕๐,๔๕๔ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๔
(เป้าหมายร้อยละ ๒๐)
๑.๖ การพัฒนากลไกบูรณาการระบบการบริหารจัดการและคุณภาพบริการสาธารณสุข
		
๑.๖.๑ พัฒนากลไกการบริหารการจ่ายที่ไม่แตกต่างกันของสิทธิประโยชน์ โดยบูรณาการในการก�ำหนด
ประเภทบริการสาธารณสุข ค่าบริการ ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ๑) บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยา
มาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology: TMT) ระบบการบันทึกข้อมูลบัญชีรายการยาอ้างอิง (Drug Catalog)
และชี้แจงโรงพยาบาลเอกชน และ ๒) รูปแบบการค�ำนวณ/ตารางราคาเพื่อเชื่อมกับอัตราจ่ายค่ายาแบบ Fee Schedule
ส�ำหรับบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
		
๑.๖.๒ พั ฒ นาระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยรายโรค เที ย บกั บ มาตรฐาน
การรักษาพยาบาลที่ก�ำหนด และการจ่ายชดเชย (Quality/Clinical/Financial Audit) เช่น ๑) ตรวจสอบคุณภาพ
การรักษาพยาบาล ๓ กองทุน โดยจัดท�ำคู่มือ/แนวทาง/แผนการด�ำเนินงานปี ๒๕๖๐ พร้อมอบรมผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ
การรักษา ๑๓,๓๕๔ ราย และตรวจสอบหน่วยบริการ ๕๓ แห่ง (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ๒) ตรวจสอบการจ่ายเงิน
ชดเชยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑๓๔,๒๕๑ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๓ ของเป้าหมายที่ก�ำหนด และ
๓) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายและบริการสาธารณสุข เช่น ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลธุรกรรมการเบิกจ่าย
และข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) และระบบฐานข้อมูลการจ่ายชดเชยสิทธิหลักประกันสุขภาพ
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เพื่อรองรับการจ่ายแบบ Fee Schedule ระบบทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ได้ตรวจหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ๕๓ แห่ง และตรวจผู้ป่วยตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
(Diagnosis Related Group: DRG) จ�ำนวน ๔ ครั้ง

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 123
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
๑.๖.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายและบริการสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ได้แก่ ๑) ระบบการเบิกจ่ายกลางของประเทศ (National Clearing House) ในการบริหารการเรียกเก็บ (Claim Center)
ค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลต่าง ๆ ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว รวมทัง้
ผูป้ ระกันตน ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ ทีส่ มัครใจร่วมกับ ๓ กองทุน (กองทุนประกันสังคม
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) และระบบหลักประกันสุขภาพอื่น
เพื่ อ ให้ ร ะบบข้ อ มู ล มี ค วามถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และตอบสนองผู ้ ใ ช้ ม ากขึ้ น ๒) ระบบข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยค่ า บริ ก าร
ทางการแพทย์ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ๓) ระบบทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน โดยก�ำหนดแนวทาง
ให้หน่วยงานทีด่ แู ลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลภาครัฐส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูลกลางทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ บันทึกข้อมูลแล้ว
๘๖ แห่ง จากทั้งหมด ๑๒๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๙ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ร้อยละ ๕๗) และ
๔) ระบบบริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพผ่านสายด่วนฯ มีการจัดท�ำแผนและแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน ๓ กองทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด�ำเนินการต่อเนื่องประเด็นเดิม และขยายประเด็นใหม่โดยเพิ่มเรื่อง บริการบ�ำบัดทดแทนไต/
บริการป้องกัน/รักษาเอดส์ รวมทั้งจัดท�ำคู่มือถาม-ตอบ บูรณาการ ๓ กองทุน การติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การตอบค�ำถามที่เชื่อมโยงระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารได้สะดวกขึ้น

๒. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๒.๑ ปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC) ในรูปแบบ “คลินิกหมอครอบครัว”
เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ช (๕) บัญญัติให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ทีม่ แี พทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม โดยมุง่ หวังลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ภายใต้เป้าหมาย
๖,๕๐๐ ทีม ในระยะเวลา ๑๐ ปี ดูแลประชาชนครอบคลุม ๖๕ ล้านคน ซึ่งก�ำหนดให้ทีมหมอครอบครัว ๑ ทีมต่อการดูแล
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยใน ๑ ทีมจะประกอบไปด้วย ๗ กลุ่มวิชาชีพ จากการด�ำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว
พบว่า ปัจจุบันผู้รับบริการลดการรอคอยในการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ ได้ถึงร้อยละ ๖๐ เนื่องจากมีเฉพาะผู้ป่วย
ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งไปรั บ บริ ก ารท� ำ ให้ แ พทย์ ส ามารถ
เน้ น การดู แ ลเฉพาะทาง ลดระยะเวลารอคอย
ในโรงพยาบาลใหญ่จาก ๑๗๒ นาที เหลือ ๔๔ นาที
โดยเฉลี่ ย และลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทางไป
โรงพยาบาลโดยเฉลี่ย ๑,๖๕๕ บาทต่อคนต่อครั้ง
ในระยะยาวประชาชนจะสามารถจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ร่วมกับการดูแลของคลินิกหมอครอบครัว
รวมทั้งได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ซึง่ จะช่วยลดการป่วยในโรคทีส่ ามารถป้องกันได้และ
ลดการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย มีผลการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
		
๒.๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคน ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว” (Primary Care Cluster) ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยแล้ว ๖ รุ่น จ�ำนวน ๙๑๖ คน

124 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๕
		
๒.๑.๒ พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ สนับสนุนงบประมาณเพือ่ สร้างแรงจูงใจ
แก่ทีมหมอครอบครัว ๑๕๐ บาท/ประชากร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับส�ำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ส�ำหรับทีมหมอครอบครัว
		
๒.๑.๓ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการอภิบาลระบบ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๒.๑.๔ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ห น ่ ว ย บ ริ ก า ร
คลิ นิ ก หมอครอบครัว โดยมุ่งเน้นการให้บริการเชิงคุณภาพ
คลินิกหมอครอบครัว
มากกว่าเชิงปริมาณ โดยได้ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินจัดตั้ง
คลิ นิ ก หมอครอบครั ว 3S (Staff/System/Structure)
ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยบริการที่เปิดให้บริการมีทีม
ที่ผ่านเกณฑ์ 3S ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ�ำนวน ๘๐๖ ทีม ครอบคลุม
การดูแลประชาชนกว่า ๘ ล้านคน

เพิ่มขึ้นเป็น
๘๐๖ ทีม
ทั่วประเทศ

๒.๒ การพั ฒ นาและขยายผล “คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐาน
และประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงได้ออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ๘๗๘ อ�ำเภอทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว และแต่ละอ�ำเภอ
ได้คัดเลือกประเด็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ๆ ละ ๒ ประเด็น
๒.๓ การด�ำเนินงานตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทกุ ที”่ (Universal Coverage for Emergency
Patients: UCEP) เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการรอดชี วิ ต และลดความพิ ก ารของผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤตในการเข้ า รั บ การรั ก ษา
ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือไปถึงเร็วที่สุด โดยไม่ต้องส�ำรองเงินค่ารักษาพยาบาลในระยะเบื้องต้น
๗๒ ชั่ ว โมงแรก ไม่ ว ่ า สิ ท ธิ ใ ดก็ ต าม ผลการด� ำ เนิ น งาน
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ขอใช้สิทธิ
ทั้ ง หมด ๑๔๙,๔๗๗ ราย เข้ า เกณฑ์ ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
๒๗,๙๔๕ ราย มากที่สุดคือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รองลงมาสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม
มีสิทธิทุกที่
ไม่
ต
อ
้
งส�
ำรองจ่าย ๗๒ ชั่วโมงแรก
และสิ ท ธิ ก องทุ น อื่ น ๆ พบปั ญ หาอุ ป สรรคในการด� ำ เนิ น งาน
คื อ ๑) ประชาชนยั ง ขาดความเข้ า ใจในนโยบาย เจ็ บ ป่ ว ย
มีผู้ ใช้สิทธิ
ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ๒) กลุ่มที่ใช้สิทธิกองทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
๒๗,๙๔๕ ราย
๓ กองทุน ๓) โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งยังมีการบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบล่าช้า และ ๔) ผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต
มีการร้องเรียนต้องการให้เข้าเกณฑ์เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว
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๒.๔ การดูแลสุขภาพเด็ก ได้ดำ� เนินการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัย
อายุแรกเกิดถึง ๕ ปีทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และชุมชน
โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่การพัฒนากฎหมายการควบคุมการส่งเสริมการตลาดส�ำหรับอาหารทารกและเด็กเล็ก การพัฒนา
รูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิก
สุ ข ภาพเด็ ก ดี รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบบริ ก ารตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เด็ก ๐-๕ ปี
ได้จัดท�ำโครงการ “ครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการ
สมวั ย เตรี ย มพร้ อ มสู ่ วั ย เรี ย น” ส่ ง เสริ ม บทบาทพ่ อ แม่
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย จัดท�ำโปสเตอร์รณรงค์
การคั ด กรองพั ฒ นาการเด็ ก จ� ำ นวน ๓๐,๐๐๐ แผ่ น ผลิ ต
ส�ำเนาหนังสือสั้น อิ่ม อุ่น ในรูปแบบ DVD ความยาว ๑๐ นาที
คิดเป็น
และผลิ ต ส� ำ เนา DVD Infographic การพั ฒ นาสั ง คมและ
อารมณ์ในเด็กปฐมวัย ๔ เรื่อง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ด้ า นส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ในส่ ว นภู มิ ภ าคน� ำ ไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง และประชาชนทัว่ ไป ด้านการคัดกรองพัฒนาการสมวัย พบเด็ก ๐-๕ ปี มีพฒ
ั นาการสมวัย
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๘ (๑,๔๐๕,๒๒๔ คน จากเด็กทีไ่ ด้รบั การประเมินคัดกรองพัฒนาการ ๑,๔๖๔,๐๔๗ คน) ด้านการส่งเสริม
โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย จัดท�ำโครงการ “เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน” ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็กปฐมวัย ๐-๕ ปี โดยเด็กส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ปี พบว่า สูงดีสมส่วน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๗ (๑,๒๙๘,๒๐๕ คน
จากเด็กทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ๓,๑๓๐,๑๒๔ คน) และลงพื้นที่ส�ำรวจภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุ ๐-๕ ปี ภาวะโลหิตจางในหญิงให้นมบุตร กิจกรรมทางกาย การนอนรวมทั้ง
พัฒนากลไกส่งเสริมเด็กอายุ ๐-๕ ปี

มีพัฒนาการ
สมวัย
๙๕.๙๘%

126 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๕
๒.๕ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
๒.๕.๑ ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC) ปัจจุบัน
ประเทศไทยมี ผู ้ สู ง อายุ ป ระมาณ ๑๐ ล้ า นคน ในจ� ำ นวนนี้
มีประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน ที่นอนติดเตียง และมีอีกประมาณ
๑๗๐,๐๐๐ คน ที่ต้องอยู่ติดบ้าน ไม่สามารถไปไหนมาไหน
ตามล�ำพังได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระในการดูแลและค่าใช้จ่าย
ราย
ทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพและด้ า นสั ง คมของครั ว เรื อ นและในภาพรวม
ของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือ ป้องกันไม่ให้
ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงและให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
โดยปัจจุบันมีต�ำบลที่เข้าร่วมโครงการ ๕,๐๙๕ ต�ำบล (จากต�ำบลทั้งหมด ๗,๒๕๕ ต�ำบล) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๓ ผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ๑๘๘,๙๑๗ ราย ซึ่งมีผลการด�ำเนินโครงการสะสม ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ดังนี้

ดูแลผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง
๑๘๘,๙๑๗

กิจกรรมสำ�คัญ
ตามแผนงาน/โครงการ
๑) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล (คน)

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๘,๙๑๗

๑๐๔.๙๕

๔,๕๐๐

๕,๕๙๙

๑๒๔.๔๒

๓) การผลิต Care giver (คน)

๑๘,๐๐๐

๒๗,๒๓๔

๑๕๑.๓๐

๔) การจัดทำ� Care plan (คน)

๑๘๘,๙๑๗

๑๕๘,๐๖๖

๘๓.๖๗

๗,๒๕๕

๕,๐๙๕

๗๐.๒๓

๒) การผลิต Care manager (คน)

๕) ตำ�บลที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ (ตำ�บล)

		
๒.๕.๒ ส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่พิการ ติดบ้าน ติดเตียง โดยการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำ
ทีมหมอครอบครัว ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง จ�ำนวน ๗๘๙ คน ครอบคลุมทั้ง ๑๓ เขต
บริการสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา และการดูแลผู้ป่วย/คนพิการ ใน ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 127
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

สมองบาดเจ็บ บาดเจ็บไขสันหลัง และผูส้ งู อายุทตี่ ดิ บ้าน ติดเตียง นอกจากนี้ ได้ขยายความร่วมมือไปยังตัวแทนภาคประชาชน
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพและในชุ ม ชน
ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ดู แ ลสุ ข ภาพคนพิ ก ารและบุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพคนพิ ก ารทางการเรี ย นรู ้
คนพิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกาย คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
คนพิการทางออทิสติก และคนพิการทางสติปัญญา ทั้งสิ้น ๔๒๐ คน คนพิการทุกประเภทและผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ประเภท
ติ ด เตี ย ง เข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ โดยผ่ า นทางอาสาสมั ค ร จิ ต อาสา และผู ้ ดู แ ลที่ มี ศั ก ยภาพและความพร้ อ ม
ในการด�ำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพ จ�ำนวน ๓,๒๑๐ คน
๒.๖ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ มีเป้าหมายให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
โดยเบือ้ งต้นได้จดั ท�ำแผนการจัดการความเสีย่ ง (Risk Management Plan) และแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทัง้ ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมทั้งได้ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ�ำนวน ๗๖,๙๖๔ รายการ จากแผนเก็บตัวอย่าง
๔๒,๗๕๓ รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๘๐.๐๒ ทั้ ง นี้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ เ ข้ า มาตรฐาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๒.๐๘
(๗๐,๘๗๒ รายการ)
๒.๗ การส่งเสริมการด�ำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
โดยใช้หลักสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) โดยได้พัฒนา
ชุดความรู้แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จัดท�ำคู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาล และแนวทางการพั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในชุ ม ชนส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละประชาชน พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การพั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น
ด้ า นการจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน โดยข้ อ มู ล
ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป ๙๕๘ แห่ง โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี ๓๙๐ แห่ง
จาก ๙๕๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๑ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ๓๗๖ แห่ง จาก
๙๕๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๕
๒.๘ การพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์
(One Day Surgery: ODS) ได้ยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยี
การแพทย์ชนั้ สูง พัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ผูป้ ว่ ย
โดยให้บริการ
มีแผลเล็กเจ็บน้อย ไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยในและอยู่ในโรงพยาบาล
ไม่เกิน ๒๔ ชัว่ โมง โดยโรคหรือภาวะทีส่ ามารถรับบริการการผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับมี ๑๒ โรค ได้แก่ ๑) โรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบ
มีผู้เข้ารับบริการ ๒,๙๔๒ คน
๒) ถุงน�้ำที่อัณฑะ ๓) โรคริดสีดวงทวาร ๔) ภาวะเลือดออก
ผิดปกติทางช่องคลอด ๕) โรคเส้นเลือดด�ำโป่งพองในหลอดอาหาร
และกระเพาะอาหาร ๖) ภาวะหลอดอาหารตีบ ๗) ภาวะอุดตัน
ของหลอดอาหารจากมะเร็ ง หลอดอาหาร ๘) ติ่ ง เนื้ อ งอก
ในล�ำไส้ใหญ่ ๙) นิว่ ในท่อน�ำ้ ดี ๑๐) นิว่ ในท่อของตับอ่อน ๑๑) ภาวะท่อน�ำ้ ดีตบี และ ๑๒) ภาวะท่อตับอ่อนตีบ โดยเริม่ ด�ำเนินการ
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน ๑๓ เขตสุขภาพ จ�ำนวน ๙๔ โรงพยาบาล
และผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการทัง้ หมด ๓,๔๙๕ ราย เข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ จ�ำนวน ๒,๙๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๗

ผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับ
ใน ๑๒ โรค
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นโยบายข้อ ๕
๒.๙ การพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลด
อัตราตายของผู้สงอายุ เพื่อให้โรงพยาบาลเครือข่ายสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลสมัคร
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง จ�ำนวน
๑๗๓ โรงพยาบาล และมีฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรืออุดตัน (www.neuronetworks.org) นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง
หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ปี ๒๕๖๑
รวมทัง้ สิน้ ๘๘ แห่ง แยกเป็นโรงพยาบาลศูนย์ (ระดับ A) ๓๐ แห่ง
จาก ๓๓ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ และโรงพยาบาลทัว่ ไป
ขนาดใหญ่ (ระดับ S) จ�ำนวน ๓๖ แห่ง จาก ๕๐ แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๗๒ มีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ๑๑๕,๗๔๕ ราย ส่งผลให้
อัตราตายของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองลดลงจากร้อยละ ๙.๑
ในปี ๒๕๖๐ เหลือร้อยละ ๘.๒ ในปี ๒๕๖๑
๒.๑๐ การลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากโรคมะเร็ ง ตั บ /
ท่อน�้ำดี ด้วยการคัดกรองและผ่าตัด จากการส�ำรวจ พบว่า
คนไทยร้อยละ ๑๐ หรือประมาณ ๖ ล้านคน เป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั
ซึ่ ง มี ส าเหตุ ส� ำ คั ญ มาจากพฤติ ก รรมการบริ โ ภคปลาน�้ ำ จื ด
มีเกล็ดแบบดิบ ๆ สุก ๆ ปลาร้า ปลาส้มที่มีพยาธิและส่งผลให้
เสี่ ย งเป็ น มะเร็ ง ท่ อ น�้ ำ ดี จึ ง ได้ จั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์
“ทศวรรษก� ำ จั ด ปั ญ หาพยาธิ ใ บไม้ ตั บ และมะเร็ ง ท่ อ น�้ ำ ดี
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘” โดยตัง้ เป้าหมายว่า ใน ๑๐ ปีขา้ งหน้าคนไทยจะติดเชือ้ พยาธิใบไม้ตบั น้อยกว่าร้อยละ ๑ หรือ ๖๐๐,๐๐๐ ราย
รวมทัง้ ได้ดำ� เนินการคัดกรองพยาธิใบไม้ตบั ในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขนึ้ ไป ๒๓๗,๐๗๔ ราย พบติดเชือ้ ๑๔,๒๘๔ ราย การตรวจ
คัดกรองมะเร็งท่อน�้ำดี ๒๙ จังหวัด รวม ๑๙๖,๑๒๙ ราย สงสัยเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี ๑,๐๖๖ ราย ผิดปกติ ๔๐,๒๙๗ ราย รักษา
ด้วยการผ่าตัด ๖๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕
๒.๑๑ การปลูกถ่ายอวัยวะ ปัจจุบันมีผู้ป่วยในระยะสุดท้ายอยู่เป็นจ�ำนวนมากที่ทุกข์ทรมานจากการที่อวัยวะส�ำคัญ
เช่น หัวใจ ตับ ไต ปอด ไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติ และวิธรี กั ษาทางการแพทย์ทดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยเหล่านี้ คือ การปลูกถ่าย
อวัยวะใหม่ ด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธาหรือได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะของบุคคลนั้น เพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่นมาปลูกถ่าย จึงจะช่วยให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ในปี ๒๕๖๑ ได้ตั้งเป้าหมายให้มีจ�ำนวนผู้ยินยอม
บริจาคจากผู้ป่วยสมองตายเป็น ๐.๗:๑๐๐ จ�ำนวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล และผู้ยินยอมบริจาคดวงตาจากผู้ป่วยสมองตาย
๑.๒:๑๐๐ จ�ำนวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เขตสุขภาพละ ๑ แห่ง ปัจจุบันให้บริการได้
๒๙ แห่ง จัดท�ำคู่มือการพัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ และดวงตา ในส่วนภูมิภาคจัดตั้ง Regional Harvesting
Team (ทีมน�ำอวัยวะออก) เขตสุขภาพละ ๑ ทีม โดยจ�ำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย ๒๓๘ ราย และผลการด�ำเนินการ
การปลูกถ่ายกระจกตา มีการผ่าตัด ๘๐๑ ราย
๒.๑๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) และการจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการใช้ยาและสร้างระบบ
ในการบริหารจัดการด้านยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคที่ไม่จ�ำเป็น ได้แก่ กลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบตั เิ หตุ และสตรีคลอดปกติครบก�ำหนดคลอดทางช่องคลอด และ
ดูแลการใช้ยาในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non-Communicable Diseases: NCD) ทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุ
ผูป้ ว่ ยโรคไต สตรีตงั้ ครรภ์ จึงได้ดำ� เนินมาตรการพัฒนาการจัดการเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (AMR) อย่างบูรณาการ
เชือ่ มโยงระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่ระบบการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบตั กิ าร ระบบการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะ
กลุม่ ยาทีม่ ฤี ทธิก์ ว้างหรือสงวนส�ำหรับเชือ้ ดือ้ ยา เชือ่ มโยงกับระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
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ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในโรคที่ ไม่จ�ำเป็น
ของผู้ป่วย ๒.๓๗ ล้านคน
ลดค่าใช้จ่ายได้
๑๑๐ ล้านบาท/ปี
ภายใต้การท�ำงานรูปแบบคณะกรรมการที่เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งโรงพยาบาลมีการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
อย่างบูรณาการ ๑๑๗ แห่ง ทัง้ นี้ จากการด�ำเนินงานส่งผลให้ลดการใช้ยาปฏิชวี นะโดยไม่จำ� เป็นของผูป้ ว่ ยนอกทัง้ ในโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลมากกว่า ๒.๓๗ ล้านคน สามารถลดค่าใช้จ่ายของยาปฏิชีวนะที่ไม่จ�ำเป็นในผู้ป่วยนอก
ได้ประมาณ ๑๑๐ ล้านบาทต่อปี
๒.๑๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่
ประเทศไทย ๔.๐ โดยได้ปรับลดระยะเวลากระบวนการพิจารณาอนุญาต ลดขั้นตอนและเอกสารที่ซ�้ำซ้อน เพิ่มผู้เชี่ยวชาญ
และองค์กรผู้เชี่ยวชาญภายในมาช่วยประเมินเอกสารวิชาการจากเดิมปี ๒๕๖๐ มีผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน ๖๗๐ คน และองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน ๔๖ แห่ง มีผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอีก ๑,๕๒๙ คน และองค์กรผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอีก ๕๕ แห่ง ในปี ๒๕๖๑
ส่งผลให้การขึ้นทะเบียนต�ำรับยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถจัดการงานค้างที่มีทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๗ เดือน
(ก่อนวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีงานค้างทั้งสิ้น ๙,๑๑๒ ค�ำขอ เป็นผลิตภัณฑ์ยา ๕,๒๗๓ ค�ำขอ อาหาร ๓,๕๑๒ ค�ำขอ
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก ๓๒๗ ค�ำขอ) โดยสามารถด�ำเนินการพิจารณาค�ำขอค้างได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสามารถพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณา และสถานประกอบการได้เพิ่มขึ้นจาก
๖๐๕,๐๑๙ รายการ ในปี ๒๕๕๙ เป็น ๗๔๓,๓๖๐ รายการ ในปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ยังจะได้มกี ารน�ำระบบ e-Submission มาใช้
ในการอ�ำนวยความสะดวกในการยืน่ ค�ำขออนุญาต ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการสามารถยืน่ ค�ำขอได้ทกุ ที่ ทุกเวลา โดยเปิดให้บริการ
๑๓๘ กระบวนงาน และจะพัฒนาให้ครบถ้วนทุกกระบวนงานภายในปี ๒๕๖๒
๒.๑๔ การจัดการสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อ องค์การอนามัยโลกจัดอันดับไทยมีความก้าวหน้าในการจัดการ
สถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเป็นอันดับ ๑ ของอาเซียน และอันดับ ๓ ของโลก เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับ
สาธารณรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจักรนอร์เวย์ และได้แสดงความชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้ความส�ำคัญและความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน คณะท�ำงานด้านโรคไม่ตดิ ต่อขององค์การสหประชาชาติ
(The United Nations Interagency Task Force: UNIATF) จะมาติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
ไม่ตดิ ต่อของไทย ตามข้อตกลงในปฏิญญาของสหประชาชาติวา่ ด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ทีต่ งั้ เป้าลดการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร
จากโรคเหล่ า นี้ ล งร้ อ ยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๖๘ และลดลง
๑ ใน ๓ ภายในปี ๒๕๗๓ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ทั้ ง นี้ ไทยได้ ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานตามแผนการ
WTO จัดให้ ไทย
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เป็นที่ ๑ ของอาเซียน
โดยออกมาตรการที่ส�ำคัญเพื่อปกป้องประชาชนจากปัจจัยเสี่ยง
และอันดับ ๓ ของโลก
ต่าง ๆ เช่น การยกระดับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ การห้ามใช้ไขมันทรานส์ การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
ทีม่ คี วามก้าวหน้าในการจัดการ
และการออกมาตรการภาษี ส� ำ หรั บ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส ่ ว นผสมของ
ปัญหาโรคไม่ติดต่อ
น�้ำตาลในปริมาณสูง ส่งผลให้การบริโภคยาสูบลดลง ท�ำให้ผู้ผลิต
เครื่องดื่มปรับส่วนผสมให้มีน�้ำตาลให้น้อยลง
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นโยบายข้อ ๕
๒.๑๕ การป้ อ งกั น มะเร็ ง ปากมดลู ก (Human
Papillomavirus: HPV) จากการคาดการณ์ในประเทศไทย
สธ. ร้อยเอ็ด
มีผปู้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ ๖,๐๐๐ รายต่อปี และมี
รับรางวัล
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ จากมะเร็งปากมดลูกสูงประมาณ ๒,๐๐๐ รายต่อปี
UNPSA 2018
สาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อ
จากผลงาน
ไวรัสชื่อ Human Papillomavirus หรือเชื้อเอชพีวี (HPV)
การป้องกันควบคุม
มะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ
ทีเ่ นือ้ เยือ่ บุผวิ อวัยวะเพศโดยเฉพาะทีบ่ ริเวณปากมดลูก ประมาณ
ร้อยละ ๔๐ ของพันธุ์ของเชื้อเอชพีวี ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกัน
ไวรัสเอชพีวที ขี่ นึ้ ทะเบียนในประเทศไทย จ�ำนวน ๒ ชนิด ทีส่ ามารถ
ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชพี วี ส ายพั น ธุ ์ ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องมะเร็ ง
ปากมดลูกบางสายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
การใช้วคั ซีนชนิดนีย้ งั คงไม่กว้างขวางและจ�ำกัดอยูใ่ นภาคเอกชน
รั ฐ บาลเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการป้ อ งกั น การเกิ ด โรคมะเร็ ง
ปากมดลู ก ในหญิ ง ไทย จึ ง ได้ มี น โยบายให้ น� ำ วั ค ซี น เอชพี วี
มาใช้ในนักเรียนหญิงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ในโรงเรียนทุกสังกัด
ทั่วประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ควบคู่ไปกับมาตรการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๓๐-๖๐ ปี เพื่อลด
อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกในอนาคต
รวมทั้งด�ำเนินโครงการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สนับสนุนสื่อความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและเด็กให้รับรู้และเข้าใจถึง
สาเหตุและการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก รวมทัง้ มีการติดตามผลการด�ำเนินงานของหน่วยบริการและคลังวัคซีนระดับอ�ำเภอ
เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของการให้บริการ ปัญหาอุปสรรค น�ำไปสูก่ ารปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้
		
นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)
2018 ซึง่ เป็นรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยีย่ มแห่งสหประชาชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ (The 2018 UNPSA Winners) ในกลุม่ ที่ ๓
สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Promoting gender responsive
public services to achieve the SDGs) จากผลงานเรือ่ ง “การป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ” (Integrated
approach of comprehensive cervical cancer control) คือ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาสตรีเข้าไม่ถึงการบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีหลายขั้นตอนและต้องรอผลนาน ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรเจไปโก้
(Jhpiego) ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย และกรมอนามัย ในการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกที่ครอบคลุม
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน การตรวจด้วยน�้ำส้มสายชู ซึ่งท�ำให้ทราบผลภายใน ๑ นาที
และการรั ก ษาด้ ว ยการจี้ เ ย็ น ที่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ ทั น ที
หากผลตรวจผิดปกติ ถือเป็นนวัตกรรมการบริการที่เชื่อมโยง
ไทยติดอันดับ ๑๓
ขัน้ ตอนการคัดกรองและการรักษาเข้าด้วยกัน สามารถลดขัน้ ตอน
และระยะเวลาการรอคอยลงได้เป็นอย่างมาก
ประเทศที่มีความสามารถ
๒.๑๖ การส่ ง เสริ ม ประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism)
ประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชนที่ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของ
โรงพยาบาลที่ดีที่สุดของโลก มีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานนานาชาติแบบ Joint Commission International (JCI)

ในการแข่งขัน
Wellness Tourism
และมีผู้ ใช้บริการกว่า

๒๕.๘ ล้านคน

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 131
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ในปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๔๔ แห่ง ซึ่งมีมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย มีราคาทีเ่ หมาะสม และมีชอื่ เสียงทางด้านการให้บริการ รัฐบาลจึงได้สง่ เสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Medical and
Wellness Tourism) ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดย ๑) จัดท�ำ Package ตรวจสุขภาพ บริการทันตกรรม รองรับการให้บริการ
ชาวต่างชาติ และบริการรักษาผูม้ บี ตุ รยาก รองรับการเข้ารับบริการของชาวจีน ๒) ขยายระยะเวลาพ�ำนักในราชอาณาจักรไทย
รวม ๙๐ วัน ส�ำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม กรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV (CambodiaLaos-Myanmar-Vietnam) และสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ๓) ขยายวีซา่ พ�ำนักระยะยาว (Long Stay Visa) จากเดิม ๑ ปี
เป็น ๑๐ ปี ส�ำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป ด�ำเนินการน�ำร่องใน ๑๔ ประเทศที่นิยมมาพักระยะยาว ส่งผลให้
อันดับความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลกของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๓ Wellness Tourism
(ข้อมูลจาก Global Wellness Institute: GWI ปี ๒๐๑๗) มีผู้ใช้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยอดสะสมตั้งแต่
เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๕,๘๘๖,๓๒๕ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๔ โดย ๓ อันดับแรก
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี

๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
๓.๑ การด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับพืน้ ทีแ่ ละเครือข่ายศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ภาวะฉุกเฉิน
		
๓.๑.๑ ด�ำเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
(รง. ๕๐๖ และโรค/ภัยสุขภาพต่าง ๆ) ได้เฝ้าระวังเหตุการณ์
และสอบสวนโรคร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทีมปฏิบัติการ
สอบสวนโรค (JIT) และที ม ตระหนั ก รู ้ ส ถานการณ์ (SAT)
ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับเขต จังหวัด อ�ำเภอ และโรงพยาบาลต่าง ๆ
ทัว่ ประเทศ อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง ท�ำให้ประเทศมีฐานข้อมูล
แสดงถึงการมีศักยภาพ
ผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ มีสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ แนวโน้ม
ด้านการเฝ้าระวังโรค
การระบาด และสามารถออกปฏิ บั ติ ก ารสอบสวน ควบคุ ม
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคและภั ย สุ ข ภาพร่ ว มกั บ ภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ได้ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด จนท�ำให้ผลการประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติตามกรอบของ IHR-JEE ของประเทศไทย
อยู่ในระดับ ๔ ซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงและแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพด้ า นการเฝ้ า ระวั ง โรคแบบทั น ที
อย่างชัดเจน
๓.๑.๒ พั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง เชื้ อ ก่ อ โรค
ทางห้องปฏิบัติการและปัจจัยทางระบาดวิทยาในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคติ ด เชื้ อ ระบบสมองและประสาท กลุ ่ ม โรคมื อ เท้ า ปาก
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วง
ใน ๔๐ โรงพยาบาลทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ทราบเชื้ อ สาเหตุ แ ละ
แนวโน้มการระบาดของเชื้อก่อโรคในแต่ละปี รวมทั้งเติมเต็ม
ให้ ร ะบบเฝ้ า ระวั ง ของประเทศมี ข ้ อ มู ล ส� ำคั ญ ที่ ร อบด้ า นและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

คะแนนประเมิน
IHR-JEE ของไทย
อยู่ ในระดับ ๔

132 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๕
๓.๒ การควบคุมวัณโรค องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๑๔ ประเทศของโลกที่มีภาวะวัณโรค
วั ณ โรคที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี และวั ณ โรคดื้ อ ยา
หลายขนาน โดยก� ำ หนดเป้ า หมายลดอุ บั ติ ก ารณ์ วั ณ โรค
ให้ต�่ำกว่า ๑๐ คนต่อแสนประชากรโลก ภายในปี ๒๕๗๘ ส�ำหรับ
ประเทศไทยได้ก�ำหนดเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ
๘๘ คนต่อประชากรแสนคน ภายในปี ๒๕๖๔ และได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารยุตวิ ณ
ั โรคแห่งชาติ (National Operation Center
For Ending TB: NOC-TB) ทุกระดับเพื่อป้องกันและควบคุม
วัณโรค โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยปลอดวัณโรค ประชาชนไทย
ปลอดภัยจากโรควัณโรค มีแนวทางการด�ำเนินการ ๔ แนวทาง คือ
๓.๒.๑ “นโยบายเข้มแข็ง” ผลักดันการแก้ไขปัญหาวัณโรคให้เป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการมุ่งหวังยุติปัญหาวัณโรค โดยได้มีการลงนามในปฏิญญา
ทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้วัณโรค เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
และได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
วัณโรคสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข โดยอัตราความส�ำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่มากกว่าร้อยละ ๘๕
๓.๒.๒ “เสริมแรงด้วยความรู้” โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาด้านวิจัย วิชาการและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านการตรวจวินจิ ฉัยวัณโรค รวมถึงการจัดตัง้ เครือข่ายนักวิจยั ไทยด้านวัณโรค หรือ Thai TuRN (Thai Tuberculosis
Network) เพื่อร่วมกันก�ำหนดแผนการวิจัย ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาความรู้น�ำมาช่วยแก้ไขปัญหา
๓.๒.๓ “รวมหมู่เป็นเจ้าของ” โดยการยุติวัณโรคให้หมดไปต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และประชาชนต้องเข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยวัณโรคผ่านการสร้างกลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสร้างกลไกขับเคลื่อนงานโดยเครือข่ายในระดับพื้นที่โดยการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National
Operation Center for TB: NOC-TB)” ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และเกิดกลไก
End TB meeting เพื่อติดตามการดูแลรักษา ป้องกันและควบคุมวัณโรคในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
๓.๒.๔ “ต้ อ งก้ า วต่ อ เนื่ อ ง” โดยมี น โยบายและส่ ง เสริ ม การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ต่ อ เนื่ อ งและพั ฒ นา
กระบวนการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง ก�ำกับดูแลผู้ป่วย ระบบส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผูป้ ว่ ยวัณโรคเป็นเครือ่ งมือ เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในสังคมให้ได้มากทีส่ ดุ สามารถเพิม่ ความครอบคลุมของการค้นพบ
และขึน้ ทะเบียนรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ�ำ้ รวมทัง้ มีการดูแลบุคลากรสาธารณสุขทัว่ ประเทศกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน
โดยการค้นหาวัณโรคและโรคระบบทางเดินหายใจเพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีการค้นหา
ผูป้ ว่ ยในทุกกลุม่ เสีย่ งโดยใช้การเอ็กซเรย์นำ� และมีการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ นั สมัยสามารถตรวจเชือ้ ได้ภายใน ๒ ชัว่ โมง
๓.๓ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑๐ จังหวัด (จังหวัดสระแก้ว ตาก ตราด สงขลา มุกดาหาร หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส)
๓.๓.๑ พั ฒ นาสมรรถนะช่ อ งทางเข้ า ออกประเทศตามกฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
เช่น สนับสนุนครุภัณฑ์ให้กับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (CDCU-Border) และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน ๒ รุน่ รวม ๗๓ คน พัฒนาระบบรายงานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลประจ�ำด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ จัดท�ำคู่มือการประเมินตนเอง (CCAT) ส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ พัฒนามาตรฐานการด�ำเนินงานเฝ้าระวังผูเ้ ดินทางระหว่างประเทศ สุขาภิบาลยานพาหนะ และสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังพาหะน�ำโรคที่ช่องทางเข้าออกประเทศ
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๓.๓.๒ พัฒนางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ๑) พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ๒) พัฒนารูปแบบแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุข
ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของแรงงานต่างด้าว ๓) น�ำต้นแบบ Model การประเมิน
และจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพแบบครบวงจรมาใช้ในการด�ำเนินงาน ๔) จัดท�ำรายงานสถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ ๕) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ทางสิ่งแวดล้อมและชีวภาพเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๓.๓ พัฒนาการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในประชากรต่างด้าว โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and Technical Advisory Group: STAG)
ด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และจัดท�ำข้อเสนอรายชื่อโรคที่จ�ำเป็นต้องก�ำหนด
ห้ามส�ำหรับคนต่างด้าวที่มาท�ำงานในประเทศไทยเพื่อป้องกันควบคุมมิให้เกิดโรคติดต่อแพร่กระจายในประเทศไทย
๓.๓.๔ พัฒนาเครือข่ายเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ วในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ๑) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ ว และโปรแกรม Intervac ในการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน เพือ่ ให้มกี าร
เชื่อมฐานข้อมูลทั้ง ๒ โปรแกรม และสามารถติดตามเฝ้าระวังสุขภาพนักเดินทางและท่องเที่ยว ๒) ประชาสัมพันธ์ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับผู้เดินทางในพื้นที่ที่มีการระบาดของกาฬโรค ทั้งผู้ที่เดินทางไปสาธารณรัฐมาดากัสการ์ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่
ที่พบการระบาดของโรคและเดินทางเข้ามาภายในประเทศ ๓) อบรมผู้น�ำกลุ่ม (แซะห์) เพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.ฮัจย์) และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานการดูแลสุขภาพผูเ้ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบนและตอนล่าง
รวม ๒๖๐ คน
๓.๔ การยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก ให้มีอัตราต�่ำกว่าร้อยละ ๒ ประเทศแรกของเอเชีย
ประเทศที่ ๒ ของโลก (ประเทศไทยมีอัตราร้อยละ ๑.๙) และขยายการยุติเอดส์ไปสู่กลุ่มประชากรเป้าหมายอื่น ๆ
มีการวางเป้าหมายและเพิม่ ความเข้มแข็งของการด�ำเนินงานในระดับจังหวัดถึงระดับชุมชน การเสริมพลังให้กบั ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
และเชื้อซิฟิลิส ในการเข้าถึงการรักษาและการติดตามในชุมชน โดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ๒๕๓,๖๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๐๕ จากเป้าหมาย ๒๒๔,๔๐๐ ราย และกลุ่มเสี่ยง
ที่ได้รับบริการส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ๖๗,๗๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๖ จากเป้าหมาย ๗๒,๕๐๐ ราย
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๔. การปฏิรูปการบริหารจัดการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
๔.๑ การสร้างความเข้มแข็งด้วยกลไกประชารัฐในภูมิภาคในรูปแบบเมืองสมุนไพร ได้ขับเคลื่อนภายใต้
แผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาสมุ น ไพรไทย ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ของเมืองสมุนไพรต้นแบบ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี สกลนคร และสุราษฎร์ธานี รวมถึงเชือ่ มโยงเมืองสมุนไพร
ส่วนขยายอีก ๙ จังหวัด ครอบคลุม ๖ ภูมิภาค ๑๒ เขตสุขภาพ รวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด ผ่านกลไกตามยุทธศาสตร์
ภาคและกลุ่มจังหวัด โดยได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การด�ำเนินการ จ�ำนวน ๓๓๘,๖๓๔,๓๐๐ บาท มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ส�ำรวจเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร การจัด zoning
ตามประเภทของสมุนไพร คัดเลือกกลุ่มแกนน�ำด้านสมุนไพร
ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก อุทัยธานี
ปราจีนบุรี จันทบุรี มหาสารคาม สกลนคร และสุราษฎร์ธานี
รวบรวมข้อมูลความต้องการวัตถุดิบ (Demand & Supply
Matching) พร้อมจัดท�ำฐานข้อมูลของจังหวัด พัฒนาความรู้
การปลูกสมุนไพรแบบ GAP/GACP/Organic ให้กับเกษตรกร
๔.๒ การพั ฒ นางานวิ จั ย ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ท าง
การแพทย์/การตลาด มีการก�ำหนดหัวข้อวิจัยเพื่อการน�ำไป
ใช้ทางการแพทย์/การตลาด จ�ำนวน ๑๐ เรื่อง ในปี ๒๕๖๐
และมีโครงการที่ส�ำเร็จและน�ำไปใช้ประโยชน์แล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น
๑๑ เรื่ อ ง นอกจากนี้ ได้ ด� ำ เนิ น การขยายเครื อ ข่ า ยและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย การแพทย์ แ ผนไทยและสมุ น ไพร
ในภูมิภาค จ�ำนวน ๔๔๒ คน ในปี ๒๕๖๑ มีการด�ำเนินการวิจัย จ�ำนวน ๑๐ เรื่อง
๔.๓ การพัฒนากฎหมายและแนวทางการประเมินสมุนไพรเพื่อการขึ้นทะเบียน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการเมือ่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างจัดท�ำสรุป
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราร่างกฎหมาย และร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔.๔ การปฏิรูปอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
๔.๔.๑ ยกระดับการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มคี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล โดยก�ำหนด
โรงงานผลิตยาสมุนไพรทีต่ อ้ งผ่านมาตรฐาน World Health Organization- Good Manufacturing Practice (WHO-GMP)
จ�ำนวน ๔๗ แห่ง ภายในปี ๒๕๖๑ เพื่อกระจายให้ทุกจังหวัด และวางแผนการผลิตยาสมุนไพรร่วมกับภาคเอกชน
เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ยาสมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคาเป็นธรรมโดยผ่านเกณฑ์ WHO-GMP แล้ว ๓๒ แห่ง นอกจากนี้ มีตำ� รับยา
แผนไทยแห่งชาติผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้ว ๑๑๓ ต�ำรับ
๔.๔.๒ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในประเทศและ
ส่งเสริมการตลาดสู่สากล จากการก�ำหนดนโยบายการส่งเสริม
การใช้ยาสมุนไพร ส่งผลให้มมี ลู ค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาพรวม
รวมเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ๒๕๕๗ จ� ำ นวน ๑.๕๙ แสนล้ า นบาท
เป็น ๒.๕ แสนล้านบาท ในปี ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้
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หน่วย : แสนล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.

มูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๒๕๕๗

๑.๕๙

๒๕๕๘

๑.๗๐

๒๕๕๙

๑.๘๐

๒๕๖๐

๒.๕๐

๔.๔.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด โดยก�ำหนดมาตรฐานสารสกัดและก�ำหนดชนิด ประเภทของสมุนไพร
เพื่อพัฒนาสารสกัด ได้ร่างมาตรฐานสารสกัด ๕ รายการ น�้ำมันหอมระเหย ๗ รายการ ซึ่งรอประกาศใช้ ๒ รายการ ได้แก่
ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร

๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรม
ของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา วัยรุ่นหญิงมีอัตราการคลอดที่เพิ่มขึ้น
จาก ๓๑.๑ รายต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๔๓ คิดเป็น
๕๓.๘ รายต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดให้
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ ่ น เป็ น วาระ
แห่งชาติ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและ
ขับเคลื่อน มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
๕.๑.๑ ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตร
และสร้ า งเสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มและพั ฒ นาภาคี เ ครื อ ข่ า ย
อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน และสนับสนุนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจัดตั้ง
คลินิกบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Service: YFHS) ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ ปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพอืน่ ๆ โดยมีโรงพยาบาล YFHS จ�ำนวน ๗๕๑ แห่ง จากโรงพยาบาลทัง้ หมด
๘๗๗ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๓
๕.๑.๒ ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เช่น
จัดท�ำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ มีการเฝ้าระวังด้านอนามัย
การเจริญพันธุใ์ นหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี และหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี ดังนี้ อัตราการคลอดมีชพี ในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปีตอ่ ประชากรหญิง
๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน เท่ากับ ๓๒.๙ (เป้าหมายไม่เกิน ๔๐ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน) อัตราการคลอด
มีชีพในหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี เท่ากับ ๑.๑๓ ต่อประชากรหญิง ๑๐-๑๔ ปี ๑,๐๐๐ คน (เป้าหมายอัตราการคลอดไม่เกิน ๐.๕
ต่อประชากรหญิง ๑๐-๑๔ ปี ๑,๐๐๐ คน)
๕.๑.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ปกครอง เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว ๗๖
จังหวัดน�ำร่องด�ำเนินการแล้ว ๒๕ จังหวัด มีผู้เข้าอบรม ๑,๐๙๗ คน และพัฒนาศักยภาพแกนน�ำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพ
แบบองค์รวมในชุมชนแกนน�ำวัยรุ่นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๑,๕๕๐ คน
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นโยบายข้อ ๕
๕.๒ การส่งเสริมนโยบายสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการเกิด
ให้เพิ่มขึ้นด้วยความสมัครใจให้เพียงพอส�ำหรับทดแทนประชากรและการเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจและ
มีความพร้อมในทุกด้าน น�ำไปสูก่ ารคลอดทีป่ ลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสขุ ภาพแข็งแรง พร้อมทีจ่ ะเจริญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังนี้
๑) เพิม่ อัตราการเกิดเพือ่ ทดแทนจ�ำนวนประชากร โดยส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ ๒๐-๓๔ ปี ทีม่ คี วามพร้อมและตัง้ ใจมีครรภ์
๒) การเกิดทุกรายมีความพร้อมมีการวางแผน มีการเตรียมความพร้อมตัง้ แต่กอ่ นตัง้ ครรภ์และได้รบั ความช่วยเหลือในการมีบตุ ร
๓) ทารกแรกเกิดแข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี
เด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกช่วงวัยอย่างมั่นคง
โดยมีมาตรการส�ำคัญในการด�ำเนินงาน ๗ ข้อ ดังนี้ ๑) พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะ
ก่อนสมรส ระยะก่อนมีบุตร ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ๒) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยมีลูก
๓) ปรับปรุงแก้ไขสิทธิการลาคลอดส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร ๔) จัดสวัสดิการเรื่องที่อยู่อาศัย
เอื้ อ ให้ คู ่ ส มรสมี ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ที่ ท�ำ งานมี ค วามสะดวก เพี ย งพอต่ อ
การมีบุตร ๕) ก�ำหนดมาตรการทางภาษีช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลบุตร ๖) ขยายจ�ำนวนสถานรับเลีย้ งเด็กหรือศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยลดภาระในการดูแลบุตรระหว่างท�ำงาน
และ ๗) ปรับปรุงนโยบายเวลาการท�ำงานให้ยืดหยุ่นเพื่อสร้าง
สมดุลการท�ำงานและชีวิตครอบครัว ทั้งนี้ ได้มีการแจกกล่อง
วิตามินแสนวิเศษ “สาวไทยแก้มแดงพัฒนาสมองและการเรียนรู้
ด้ ว ยเหล็ ก และโฟลิ ก ” ๒,๐๐๐ ชุ ด ให้ ห ญิ ง วั ย เจริ ญ พั น ธุ ์
อายุ ๒๐-๓๔ ปี พร้อมแผ่นพับความรูใ้ ห้กบั คูส่ มรสทีม่ าจดทะเบียน
พร้อมกันทั่วประเทศ

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้ด�ำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วน
มีสว่ นร่วมทุกระดับ และยึดพืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ เน้นมาตรการทางสังคมและชุมชนในการป้องปรามและตักเตือนผูม้ พี ฤติกรรมเสีย่ ง
ในการขับขี่ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยได้จัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และมีการด�ำเนินการ ดังนี้
๖.๑ การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ได้เน้นย�้ำรณรงค์ “การสร้างวินัยจราจร”
และ “ความปลอดภัยทางถนน” ประชาสัมพันธ์หลักปฏิบัติ “๔ ห้าม ๓ ต้อง” การขับเคลื่อนโครงการ “มาตรการองค์กร
ด้านความปลอดภัยทางถนน” การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% การบริหารจัดการความเร็วในพืน้ ทีช่ มุ ชน โดยมีจังหวัด
ที่ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรก�ำหนดอัตราเร็วของรถในทาง ในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ จ�ำนวน ๕๒ จังหวัด มีจังหวัด
ที่อยู่ระหว่างก�ำลังด�ำเนินการออกประกาศเจ้าพนักงานฯ จ�ำนวน ๑๕ จังหวัด และจังหวัดที่อยู่ระหว่างการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร. จังหวัด) จ�ำนวน ๑๐ จังหวัด นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การรายงานข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนน (E-report) ในปี ๒๕๖๑ พร้อมทัง้ ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ ห้ในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิน่
ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการรายงานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบ
การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน
๖.๒ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ดังนี้
		 ๖.๒.๑ จัดท�ำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และแผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด�ำเนินงานในช่วงเทศกาล
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		 ๖.๒.๒ จัดท�ำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและจังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงาน ๒ ช่วง คือ ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่
๑ พฤศจิกายน-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑-๒ มกราคม ๒๕๖๒
		 ๖.๒.๓ จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด อ�ำเภอ ในช่วงเทศกาล ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อ�ำเภอ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑-๑๘ กลุม่ โรงงานเครือ่ งจักรกล และส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ๓๐ สาขา ตามแผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยมีผลการด�ำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
			
(๑) ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐๓ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้ชอื่ “ขับรถมีนำ�้ ใจ รักษาวินยั จราจร” (รวม ๗ วัน)
พบว่า อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น จ�ำนวน ๓,๘๔๑ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
จ�ำนวน ๔๒๓ ราย และผูบ้ าดเจ็บ จ�ำนวน ๔,๐๐๕ คน ในภาพรวมจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๕๕ ราย
สาเหตุการเสียชีวติ ๓ อันดับแรก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด
จ�ำนวน ๑๘๐ รายรองลงมา ดื่มแล้วขับ จ�ำนวน ๑๒๒ ราย และตัดหน้า
กระชั้นชิด จ�ำนวน ๘๘ ราย ประเภทรถที่ท�ำให้เสียชีวิตสูงสุดอันดับแรก
ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน ๓๐๓ ราย (ไม่สวมหมวกนิรภัย จ�ำนวน
๑๖๓ ราย) รองลงมา คือ รถปิคอัพ จ�ำนวน ๕๓ ราย (ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
จ�ำนวน ๙ ราย และนั่งท้ายกระบะ ๓ ราย) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(รถเก๋ง) จ�ำนวน ๓๔ คัน (ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จ�ำนวน ๑๔ ราย)
			 (๒) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน�้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
โดยก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ๑) ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย (วันที่ ๑ มีนาคม๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) และ ๒) ช่วงควบคุมเข้มข้น (วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) พบว่า จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น
๓,๗๒๔ ครั้ง โดยสาเหตุสูงสุดจากการดื่มแล้วขับ ประเภทรถที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ (ส่วนบุคคล) จ�ำนวนผู้บาด
เจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ๓,๘๙๗ ราย และจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๔๑๘ ราย โดยมีสาเหตุสูงสุดเกิดจาก
การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด

๗. การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
๗.๑ การด�ำเนินโครงการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงยาและวัคซีนในราคาทีส่ ามารถซือ้ ได้ทตี่ งั้ อยูบ่ นหลักความยัง่ ยืนในระบบประกันสุขภาพ โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ได้แก่ ๑) ออกประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาตามบัญชียามุ่งเป้าที่จะด�ำเนินมาตรการ
เร่งรัดการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา จ�ำนวน ๓๔ รายการ ๒) ให้ค�ำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนต�ำรับยากลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จ ๑๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๖ (เป้าหมาย ๓๔ รายการ)
และ ๓) ให้ค�ำปรึกษาการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมตามระบบที่พัฒนาขึ้น จ�ำนวน ๔๙ รายการ
ซึง่ อนุมตั ทิ ะเบียนแล้ว ได้แก่ ยานวัตกรรม สารสกัดพริกในรูปแบบ Nano-emulsion cream และเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม
(อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตาและแผ่นฟองน�้ำห้ามเลือดขณะผ่าตัดผลิตจากข้าว)
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๗.๒ การจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP
(Good Manufacturing Practice) ขององค์การอนามัยโลก เพือ่ ให้ประเทศไทยมีความมัน่ คงด้านสุขภาพ สามารถให้บริการ
ด้านวัคซีนได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
และเตรียมความพร้อมรับมือและลดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
ขณะนี้การก่อสร้างอาคารโรงงานแล้วเสร็จ ติดตั้งและทดสอบระบบ HVAC (Heat Ventilation Air Conditioning)
ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม สภาวะของอากาศในห้ อ งปฏิ บั ติ ง าน และติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รผลิ ต และการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของเครือ่ งจักร (Machine Qualification and System Validation) ตามมาตรฐาน GMP แล้วเสร็จ ทัง้ นี้ จะสามารถขยายก�ำลัง
การผลิตจากระดับ Pilot Scale สู่ Industrial Scale (Scaling Up Production)
๗.๓ การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
๗.๓.๑ พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธี Non Loop-mediated Isothermal Amplification
(TB-LAMP) ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค ด้วยวิธี TB-LAMP
ได้ ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพจนสามารถผลิ ต ชุ ด ตรวจ
เชื้อวัณโรคด้วยวัสดุ สารเคมีที่มีในประเทศ ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต โดยชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคดังกล่าว
มี ค วามไว ความจ� ำ เพาะสู ง ราคาถู ก ใช้ เ วลาตรวจ
ไม่ เ กิ น ๒ ชั่ ว โมง สามารถอ่ า นผลได้ ด ้ ว ยตาเปล่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า การย้ อ มเชื้ อ และตรวจด้ ว ย
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ผลตรวจเที ย บได้ กั บ การเพาะเชื้ อ
ซึง่ ใช้เวลานานกว่าจะทราบผล และมีความไวใกล้เคียงกับ
วิธีการตรวจทางโมเลกุล GeneXpert ซึ่งต้องมีเครื่อง
ตรวจและตลับตรวจตัวอย่าง
๗.๓.๒ พัฒนาชุดตรวจยีนก่อนให้ยา
DMScPGx1502 เป็ น การพั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจเพื่ อ
หายี น เสี่ ย งต่ อ การแพ้ ย ารุ น แรง โดยส� ำ นั ก งาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ อ นุ มั ติ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
การตรวจยีนชนิด HLA-B*1502 ในผู้ป่วยโรคลมชัก
ก่ อ นเริ่ ม ยาคาร์ บ ามาซี ป ี น เพื่ อ ป้ อ งกั น ผื่ น แพ้ ย า
ชนิ ด รุ น แรง เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ส่ ง ผลให้
ประชาชนลดความเสี่ ย งจากภาวะแพ้ ย าลดโอกาส
ความพิการ และเสียชีวิต เพิ่มความปลอดภัยในการ
ได้รับยา ภาครัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและ
สั่ ง จ่ า ยยารายการอื่ น เพื่ อ เลี่ ย งภาวะแพ้ ย าปี ล ะกว่ า
๒๕๐ ล้านบาท
๗.๓.๓ พัฒนาชุดตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ ช่วยลดปริมาณการตรวจสอบตัวอย่าง
ในเบื้องต้นได้ กรณีที่ต้องการตรวจเชื้อหลาย ๆ ชนิดในตัวอย่างเดียว ลดความซ�้ำซ้อนของขั้นตอนการตรวจ ท�ำให้สามารถ
ลดระยะเวลาการทดสอบเพื่อทราบเชื้อจากเดิมที่ใช้การเพาะเชื้อ ซึ่งใช้เวลา ๗-๑๐ วัน เหลือเพียงแค่ ๓-๔ วัน
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๘. การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
๘.๑ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬา ได้ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ “การกี ฬ าเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของวิ ถี ชี วิ ต
ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น และเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง
คุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” ทั้งนี้ ภายใต้
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
การพัฒนา ๖ ด้าน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะเป็น
เป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ตั้งแต่ระดับ
พื้นฐาน มวลชน จนต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ซึ่งจะเป็น
การสร้างรากฐานที่มั่นคงทางสุขภาวะและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนัก
ด้านการออกก�ำลังกายและการกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน การส่งเสริมให้มวลชน
มีการออกก�ำลังกายและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการกีฬา และการพัฒนา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความส�ำเร็จในระดับอาชีพ
๘.๒ การพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชน
		
๘.๒.๑ ด�ำเนินโครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน โดยให้บริการเยาวชน
และประชาชนในชุมชน เช่น ทดสอบสมรรถภาพทางกาย บรรยายให้ความรู้ด้านกีฬา ให้บริการตัดสินกีฬา และให้บริการ
จัดกิจกรรมนันทนาการแก่ชุมชน เช่น การน�ำเต้นแอโรบิกหรือโยคะ
		
๘.๒.๒ ด� ำ เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมทางกายส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นและครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีศักยภาพเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในแนวทางการจัดกิจกรรมทางกายด้านกีฬาและนันทนาการ
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” การเตรียมความพร้อมของครู เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือ ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านสมรรถภาพทางกาย ได้มีการออกก�ำลังกาย
ที่ถูกวิธี มีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
๘.๓ การส่งเสริมการออกก�ำลังกาย ได้จัดมหกรรมแสดงสินค้ากีฬา “Asia Fitness & Wellness Expo
2018 Powered by SAT” ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก เป็นการจัดแสดงสินค้า
ด้านอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ทางด้านกีฬา การออกก�ำลังกาย ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติมาร่วมออกบูธ
แสดงสิ น ค้ า เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ กี ฬ า การออกก� ำ ลั ง กาย ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลสุ ข ภาพ
การโภชนาการ อาหารเสริม โปรแกรมใหม่ ๆ ในการออกก�ำลังกายเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
และเพื่อให้เยาวชน คณาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนรับรู้ รับทราบถึงความเคลื่อนไหว การพัฒนา
และได้มีโอกาสพบปะ สัมผัส และเข้าถึงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อสร้างเสริมการให้บริการแก่เยาวชน
และประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาสุขภาพ การออกก�ำลังกาย ภายในงานประกอบด้วย งานแสดงสินค้ากีฬา
และบูธนิทรรศการจาก ๖ จังหวัด ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา (SAT’s Sports City Showcase) และนิทรรศการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Thai & International Exhibits) นอกจากนี้ มีการเปิดอบรมสัมมนา
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“Healthy China Symposium” จากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้ทุกคน
ได้ ร ่ ว มสนุ ก เช่ น การประกวด “Street Workout” (Street Workout Contest) กี ฬ าผจญภั ย รู ป แบบใหม่
(New Adventure Sport Arena) การออกก�ำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Fitness Pavilions) การเต้นแอโรบิก
(Aerobic & Dance Workshops) การแข่งขันมวย และมวยไทย (Boxing & Muay Thai Competitions) และการแข่งขัน
ปีนหน้าผา (National Climbing Competitions) ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก

๘.๔ การด�ำเนินโครงการพัฒนาการบริการทางด้านกีฬา
๘.๔.๑ ด�ำเนินโครงการพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมภิ าคไปสูค่ วามเป็นเลิศ ตามมาตรฐาน
สากล จ�ำนวน ๑๔ แห่ง ได้แก่ ๑) สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา
๒) ศู น ย์ ฝ ึ ก กี ฬ าแห่ ง ชาติ บ้ า นพรุ จั ง หวั ด สงขลา ๓) สนามกี ฬ าสมโภชเชี ย งใหม่ ๗๐๐ ปี จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
๔) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๕) การบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
๖) สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (เคหะเมืองใหม่บางพลี) ๗) สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ๘) สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
๙) สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ๑๐) สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๑) สนามกีฬาจังหวัดนครพนม ๑๒) ศูนย์ฝึกกีฬา
ในร่มจังหวัดตราด ๑๓) ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มจังหวัดศรีสะเกษ และ ๑๔) สนามกีฬาจังหวัดตรัง เพื่อให้บริการแก่นักกีฬา
ประชาชน และรองรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยในส่วนภูมิภาค
			
นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการ (ห้องสมุด) ในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้ง
จัดเตรียมสื่อวิชาการทางการกีฬาไว้ส�ำหรับบริการในศูนย์วิชาการประกอบด้วย หนังสือคู่มือมาตรฐานขนาดสนามกีฬา
คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬา หนังสือกติกากีฬา หนังสือที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และหนังสือด้านนโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑๑ แห่ง ดังนี้ ๑) สนามกีฬาแห่งชาติอ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๒) สนามกีฬาแห่งชาติ
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ๓) สนามกีฬาแห่งชาติบา้ นพรุ อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ๔) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ ๕) สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ๖) สนามกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗) สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ๘) สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ๙) สนามกีฬาจังหวัดนครพนม ๑๐) สนามกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ และ ๑๑) สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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๘.๔.๒ ด�ำเนินโครงการพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพในการจัดบริการทางการกีฬา
เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการทางการกีฬาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
จัดจ้างผู้รับจ้างดูแลอาคารต่าง ๆ การบ�ำรุงรักษาสระว่ายน�้ำ การก�ำจัดพาหะน�ำโรค การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และการดูแล
รักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาหัวหมาก เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา
และประชาชนที่มาใช้บริการ และจัดท�ำฐานข้อมูลส�ำหรับใช้ในการบริหารจัดการ และการวางแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษา สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการกีฬาให้มีความพร้อมส�ำหรับการให้บริการ
๘.๕ การด�ำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาส�ำหรับนักเรียนคนพิการ มีการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย กรีฑา
เปตอง แบดมินตัน ว่ายน�ำ้ วอลเลย์บอลชายหาด บอคเซีย โกลบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อเทเบิลเทนนิส และยูโด มีหน่วยงาน
และสถานศึกษา จ�ำนวน ๙๒ หน่วยงาน ส่งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ�ำนวน ๓,๐๕๙ คน
๘.๖ การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “เบอร์จาย่า มิราเคิล ไทยยูธคัพ ๒๐๑๘” ภายใต้แนวคิด “ถ้าน้อง
คือนักสู้ อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เบอร์จายาขอท้าไปชิงเงินล้าน” ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย เพือ่ เปิดโอกาสให้ทมี นักกีฬาเยาวชน
ที่พลาดโอกาสจากการเข้าแข่งขันในรอบโซนรายการไพร์มินิสเตอร์คัพ ๒๐๑๘ รุ่น ๑๖ ปี ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และเงินรางวัลรวมกว่า ๑.๕ ล้านบาท โดยแบ่งการแข่งขันในรอบภูมิภาค
เป็น ๑๐ โซนทั่วประเทศ เพื่อหาทีมเข้าไปแข่งขันในรอบประเทศ และชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาศุภชลาศัย ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ
ได้แก่ พัทยา ยูไนเต็ด อาคาเดมี่
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144 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖

ความไม่สงบทางการเมืองทีด่ ำ� เนินมานานกว่า ๖ เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก
แม้ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ จนเริ่ ม ฟื ้ น ตั ว แล้ ว แต่ ก็ ยั ง ไม่ อ าจขยายตั ว
เต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อที่จะสร้าง
พืน้ ฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ งและมัน่ คง ตัง้ แต่การจัดเก็บภาษีซงึ่ ยังไม่เพียงพอต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้น�้ำ
ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ�ำในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน�้ำท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน
ที่ต้องด�ำเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อ
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก�ำหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท�ำไว้
โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่าย
ที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
๖.๒ สานต่ อ นโยบายงบประมาณกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ตามที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ท� ำ ไว้
โดยน�ำหลักการส�ำคัญของการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ความส�ำคัญ
ในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด�ำเนินงาน รวมทั้งน�ำแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย
เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซำ�้ ซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจทีม่ ลี กั ษณะ
ไม่ยงั่ ยืนหรือสร้างภาระหนีส้ าธารณะของประเทศเกินความจ�ำเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพือ่ แสดง
ความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับ
กระทรวง จนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว และน�ำโครงการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานประเภททีม่ ผี ลตอบแทนดี เช่น
โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดท�ำเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศ
การลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือ
ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้า
เกษตรประเภทที่ราคาต�่ำผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร
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๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า
และมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการ
และเอกสารอืน่ ๆ ทีจ่ ะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึน้ พร้อมทัง้ แสวงหาตลาดทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ ขยายฐานการส่งออก
ซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส�ำคัญมากขึ้น
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท�ำได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะ
โดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ
เช่น น�้ำพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในประเทศทัง้ ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วเดิมและแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ โดยเน้นการให้ความรูแ้ ละเพิม่ มาตรฐานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ�ำนวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
๖.๘ แก้ปัญหาน�้ำท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาดแคลนน�้ำ
ในบางพืน้ ทีแ่ ละบางฤดูกาล ซึง่ น�ำความเสียหายและทุกข์รอ้ นมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพือ่ หาทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดน�้ำท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น�้ำท่วมในปี ๒๕๕๔ และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน�้ำท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลง
โดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน�้ำเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด�ำเนินการ
จัดสร้างแหล่งน�้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท�ำได้ในเวลาประมาณ
๑ ปี
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ในรอบปีที่ ๔ ของการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลยังคงให้ความส�ำคัญในการเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก
ผลักดันให้ประเทศได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
ทัง้ ในและต่างประเทศ และควบคูก่ บั การท�ำให้ประชาชนในประเทศมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีความเท่าเทียมกันในการครองชีพ
โดยประชาชนต้องสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งได้อย่างทัว่ ถึง กระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
ทุกระดับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้มีการผลักดัน
การด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมดูแลเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และชุมชน การดูแลรักษาเสถียรภาพ
ราคาและลดภาระค่าครองชีพประชาชน การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น การส่งเสริมภาคการพาณิชย์ การค้า และขยายฐานการส่งออก การส่งเสริมการลงทุนและ
ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมสูป่ ระเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งและคมนาคม การขับเคลือ่ นสูเ่ ศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน การปฏิรปู รัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ซึ่งมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญดังนี้

๑. การส่งเสริมดูแลเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และชุมชน
รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการดูแลเกษตรกรอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถด�ำรงชีพและประกอบอาชีพได้ โดยได้มี
การส่งเสริมดูแลเกษตรกร การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร การขับเคลือ่ นปฏิรปู ภาคการเกษตร การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด และการสนับสนุน
และพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑.๑ การส่งเสริมดูแลเกษตรกร
		
๑.๑.๑ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ด�ำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งระบบด้วยมาตรการ
ต่าง ๆ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานแต่ละโครงการ ดังนี้
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๑) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ มีกรอบวงเงินในการอุดหนุนเบี้ยประกันภัย
คิดเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๑.๑๐ ล้านบาท ผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๒๗.๖๐ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๙ ของพื้นที่เป้าหมายสูงสุด ๓๐ ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๑.๙๒ ล้านราย และมีค่าสินไหมทดแทน จ�ำนวน ๑.๗๓ ล้านบาท
			
(๒) โครงการพักช�ำระหนีต้ น้ เงินและลดดอกเบีย้ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ มีกรอบวงเงิน
๕,๔๐๐ ล้านบาท โดยได้เลื่อนก�ำหนดช�ำระคืนต้นเงินเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๑ และลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี ทั้งนี้ ได้พักช�ำระหนี้ให้
เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๑,๓๔๓,๔๙๓ ราย เป็นเงิน ๙๙,๖๖๗.๗๓ ล้านบาท
			
(๓) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี ๒๕๖๑ มีกรอบวงเงิน ๕๔๙.๓๖ ล้านบาท
โดยเกษตรกร ๓๔,๐๘๒ ราย ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชทดแทน ในพื้นที่ ๒๗๔,๖๗๓ ไร่ พืชที่ปรับเปลี่ยน
๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชไร่ และกลุ่มพืชผัก รวม ๒๗ ชนิด และยังได้ลดพื้นที่นาปรัง ๒๗๔,๖๗๓ ไร่ ผลผลิตข้าวเปลือก
ลดลง ๑๗๖,๘๘๙.๔๑ ตันข้าวเปลือก ผลผลิตข้าวสารลดลง ๑๑๖,๗๔๗.๐๑ ตันข้าวสาร ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับน้อย
เนื่องจากมีการด�ำเนินงานโครงการอื่น ๆ และไม่ขาดแคลนน�้ำ เกษตรกรจึงตัดสินใจที่จะท�ำนาเหมือนเดิม จึงมีการตัดสิทธิ
เกษตรกร ๑๒ ราย พื้นที่ ๑๒๑.๕๐ ไร่
			
(๔) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรังปี ๒๕๖๑ มีกรอบวงเงิน ๑๘.๕๐ ล้านบาท
โดยได้ส่งเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท�ำนามาปลูกพืชอาหารสัตว์ (ข้าวโพด) ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ๔๓๐ ราย
พื้นที่ ๓,๒๑๔.๒๕ ไร่
			
(๕) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท�ำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์
มีกรอบวงเงิน ๑๘.๘๙ ล้านบาท โดยได้สง่ เสริมเกษตรกรปรับเปลีย่ นพืน้ ทีท่ ำ� นามาเลีย้ งปศุสตั ว์ ได้แก่ โคเนือ้ : เกษตรกรสมัคร
เข้าร่วมโครงการ ๑,๒๐๑ กลุ่ม ๙,๖๒๑ ราย ๔๘,๑๐๕ ไร่ ผ่านการท�ำสัญญาเงินกู้ ๑,๒๐๑ กลุ่ม กระบือ : เกษตรกรสมัคร
เข้าร่วมโครงการ ๑๖๔ กลุ่ม ๑,๓๑๖ ราย ๖,๕๘๐ ไร่ ผ่านการท�ำสัญญาเงินกู้ ๑๖๔ กลุ่ม แพะ : เกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการ ๑๖ กลุ่ม ๑๒๓ ราย ๖๑๕ ไร่ ผ่านการท�ำสัญญาเงินกู้ ๑๖ กลุ่ม
			
(๖) โครงการสนั บ สนุ น การสร้ า งปั จ จั ย พื้ น ฐานรวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ า วเปลื อ กคุ ณ ภาพ
มีกรอบวงเงิน ๒๑๔.๐๖ ล้านบาท โดยได้สนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐาน เช่น ฉาง ลานตาก เพื่อรวบรวมและจัดเก็บ
ข้าวเปลือกคุณภาพให้แก่สหกรณ์ ๙๔ แห่ง ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๑๔,๑๘๐ ราย
			
(๗) โครงการส่ ง เสริ ม ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ห ลั ก เกณฑ์ ใ หม่ )
มีกรอบวงเงิน ๑๙๙.๓๒ ล้านบาท โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว ๗๔๗ แปลง ๕๕,๔๙๐ ราย พื้นที่ ๗๕๒,๓๖๑ ไร่ ในพื้นที่
๕๑ จังหวัด ได้จัดท�ำการประเมินเบื้องต้น การจัดชั้นความพร้อมในการด�ำเนินงานของกลุ่ม ๗๔๗ แปลง โดยแบ่งเป็น
ระดับ A ๑๑๖ แปลง ระดับ B ๓๘๘ แปลง และระดับ C ๒๔๓ แปลง
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(๘) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ ๑ ล้านไร่) มีกรอบวงเงิน ๑๗.๑๒ ล้านบาท
เกษตรกรเขารวมโครงการเพื่อผลิตขาวตามมาตรฐานขาวอินทรีย ๒๘,๗๔๙ ราย จ�ำนวน ๓๐๘,๑๐๓.๙๘ ไร่ โดยแบ่งเป็น
กลุ่มเตรียมความพร้อม ๑,๑๙๖ กลุ่ม และกลุ่มพร้อมตรวจรับรองเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน ๔๖ กลุ่ม
			
(๙) โครงการสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดีสนับสนุนการปลูกพืช
หลังนาในพื้นที่แปลงใหญ่ มีกรอบวงเงิน ๖.๖๗ ล้านบาท โดยได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ�ำหน่าย ๓๐๒ ตัน แบ่งเป็น
ถั่วเหลือง ๑๕๒ ตัน ถั่วเขียว ๑๓๐ ตัน ถั่วลิสง ๒๐ ตัน และส่งมอบเมล็ดพันธุ์สนับสนุนการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่แปลงใหญ่
๒๒ แปลง จ�ำนวน ๒๒๗.๑๘๐ ตัน ครอบคลุมพืน้ ที่ ๓๒,๕๓๐ ไร่ (ถัว่ เหลือง ๕,๔๒๒ ไร่ ถัว่ เขียว ๒๖,๑๖๘ ไร่ ถัว่ ลิสง ๙๔๐ ไร่)
			
(๑๐) โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ เ มล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี ปี ก ารผลิ ต
๒๕๖๐/๖๑ โดยได้จำ� หน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิคุณภาพดีทผี่ ลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ วให้แก่เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๒,๒๔๔.๓๐ ตัน และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรที่ยังมีความต้องการ ติดตามให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขปัญหา
ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งใช้ศูนย์บริการชาวนา รถหมอข้าว และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น
			
(๑๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อย
ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ โดยได้จัดอบรมให้แก่เกษตรกรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ วางแผน การผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ และการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๒๓๘,๕๑๓ ราย ผ่านการอบรมแล้ว จ�ำนวน ๗๒,๓๐๐ ราย
			
(๑๒) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยมีผู้ประกอบการเก็บ
สต็อกข้าว จ�ำนวน ๒๘๖ ราย ใน ๔๗ จังหวัด มีปริมาณข้าวเปลือกที่รับซื้อจากผู้ประกอบการ จ�ำนวน ๓.๘ ล้านตัน
			
(๑๓) การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ มีปริมาณ
ระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ๒.๐๗ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ๑๑,๐๔๔.๔๔ ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗–๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ได้ด�ำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๖.๙๑ ล้านตัน คิดเป็น
มูลค่า ๑๔๖,๑๗๖.๒๘ ล้านบาท
			
(๑๔) โครงการจั ด ตลาดนั ด ข้ า วเปลื อ ก ได้ จั ด ตลาดนั ด จ� ำ นวน ๖๕ ครั้ ง มี ป ริ ม าณซื้ อ ขาย
๓๗,๘๐๓ ตัน รวมมูลค่า ๓๔๑ ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด ตันละ ๑๐๐-๒,๐๐๐ บาท
			
(๑๕) การผลั ก ดั น การส่ ง ออกข้ า ว ระหว่ า งเดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๐–กั น ยายน ๒๕๖๑
มีผลการด�ำเนินการตามใบอนุญาตส่งออกข้าว ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) ส่งออกข้าวรัฐบาลภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายข้าว
แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) มีการส่งออกข้าวปริมาณรวม ๒๓๙,๘๐๐ ตัน มูลค่าประมาณ ๑๐๗.๒๒ ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือ ๓,๓๗๕ ล้านบาท และ ๒) ส่งออกข้าวของภาคเอกชน มีปริมาณรวม ๑๒,๓๕๕,๒๓๙.๔๘ ตัน มูลค่าประมาณ
๖,๑๗๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ ๑๙๘,๕๕๖ ล้านบาท
			
นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ๆ อีกที่เป็นการส่งเสริมดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เช่น โครงการสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด ๔๐๖ ล้านบาท
และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร
รายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี วงเงินสินเชื่อ ๒๑,๐๑๐ ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด ๕๒,๓๕๙ ล้านบาท
๑.๑.๒ ส่งเสริมเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา เพือ่ ชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผูป้ ลูกยาง รักษาเสถียรภาพราคายาง
และสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งมีผลการด�ำเนินการแต่ละโครงการ ดังนี้
			
(๑) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
มีกรอบวงเงินสินเชือ่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีสหกรณ์การเกษตร กลุม่ เกษตรกร และกลุม่ วิสาหกิจชุมชน แสดงความประสงค์
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๕๑๐ แห่ง วงเงินขอกู้ ๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท อนุมตั เิ งินกู้ ๓๘๕ แห่ง วงเงินอนุมตั ิ ๖,๖๗๑.๐๗ ล้านบาท
และเบิกเงินกู้แล้ว ๓๗๒ แห่ง จ�ำนวนเงิน ๙,๐๓๗.๖๗ ล้านบาท สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งคืนเงินกู้
ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้ว ๑๖๕ แห่ง วงเงิน ๗,๔๖๑.๓๓ ล้านบาท และรวบรวม/รับซื้อยางพารา

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 149
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน รวม ๑.๖๔ ล้านตัน มูลค่า ๗๐,๕๖๓.๖๔ ล้านบาท และจ�ำหน่ายยางพารา
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวม ๑.๒๕ ตัน มูลค่า ๕๕,๔๘๐.๓๕ ล้านบาท
			
(๒) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนา
ยางพาราทั้งระบบ ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๑๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีกรอบวงเงิน
๑,๐๘๘.๒๕ ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อ ๕,๐๐๐ ล้านบาท) โดยมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ๒๑๔ แห่ง
วงเงิน ๕,๐๖๔.๒๒ ล้านบาท อนุมัติและเบิกเงินกู้ จ�ำนวน ๑๗๑ แห่ง วงเงิน ๒,๖๐๐.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕๑.๓๕ ของวงเงินทีส่ ถาบันเกษตรกรแสดงความประสงค์ขอกู้ และมีสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรช�ำระคืนเงินกู้ จ�ำนวน ๑๖๕ แห่ง
วงเงิน ๑,๒๒๔.๖๐ ล้านบาท
			
(๓) โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ย าง
ในหน่วยงานภาครัฐ มีกรอบวงเงิน ๓๖,๒๖๘.๓๗ ล้านบาท โดยที่
หน่วยงานภาครัฐมีความต้องการยาง ๖๙,๐๕๐.๐๔ ตัน ยางแห้ง
ส่งเสริม
จ�ำนวน ๑,๑๔๘.๙๔ ตัน ปริมาณการใช้ยางที่ด�ำเนินการไปแล้ว
มียางข้น จ�ำนวน ๑๐,๕๗๔.๔๑ ตัน ยางแห้ง จ�ำนวน ๗๘๕.๘๕ ตัน
คิดเป็นน�ำ้ ยางสด จ�ำนวน ๒๓,๕๐๖.๓๗ ตัน โดยได้รบั ซือ้ น�ำ้ ยางสด
จ�ำนวน ๓,๙๕๒.๗๗ ตัน น�ำน�้ำยางสดไปแปรรูปเป็นน�้ำยางข้น
ภายใต้กรอบวงเงิน
จ� ำ นวน ๑,๘๘๐.๘๙ ตั น จ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ยางข้ น ให้ กั บ เอกชน
๓.๖๒ หมื่นล้านบาท
ซึ่งรับจ้างจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว จ�ำนวน ๑,๖๕๓.๘๗ ตัน
สต็อกยางคงเหลือ จ�ำนวน ๒๒๗.๐๑ ตัน
			
(๔) โครงการสนับสนุนสินเชือ่ เงินทุน
หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) มีกรอบวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
๑๐ บริษัท มีความประสงค์จะจัดเก็บยาง จ�ำนวน ๑๒๗,๘๗๙ ตัน อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร ๓ ราย อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบความสามารถในการจัดเก็บ จ�ำนวน ๗ ราย และเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ วงเงินรวม ๖,๒๖๑.๑๖
ล้านบาท
		
๑.๑.๓ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง รัฐบาลได้ด�ำเนินการเชื่อมโยงและดูแลรักษาระดับราคา
ดังนี้
			
(๑) จัดงานประชุมมันส�ำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018) เมื่อวันที่
๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก
สร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังของไทยในตลาดโลก
และแสดงความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้ามันส�ำปะหลังของภูมภิ าค ซึง่ มีการเจรจาซือ้ ขายมันส�ำปะหลังปริมาณ
ไม่ต�่ำกว่า ๑.๔๙ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ๔๓๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ ๑๔,๑๓๔ ล้านบาท
			
(๒) จัดคณะผู้แทนไปจัดกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานสินค้ามันเส้นระหว่างไทยกัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานสินค้า
เกีย่ วกับมาตรการก�ำกับดูแลการน�ำเข้ามันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๐/๖๑ รวมทัง้ ได้มกี ารอบรมมาตรการ
ก�ำกับดูแลการน�ำเข้ามันส�ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ณ จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๕๖ คน
			
(๓) เข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า อาหารสั ต ว์ น านาชาติ ณ สาธารณรั ฐ ตุ ร กี เมื่ อ วั น ที่ ๒๖-๒๙
เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้น�ำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตร
และผู้ประกอบการค้ารายส�ำคัญ ทั้งในสาธารณรัฐตุรกีและประเทศต่าง ๆ สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสินค้า
มันส�ำปะหลังไทย อีกทั้งเป็นเวทีส�ำคัญที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังของไทยเพื่อขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์
มันส�ำปะหลังให้เพิ่มขึ้น

การใช้ยาง
ในหน่วยงาน
ภาครัฐ

150 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
			
(๔) น� ำ แนวทางการบริ ห ารจั ด การ
มั น ส� ำ ปะหลั ง และเชื่ อ มโยงผู ้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ / ท� ำ ปศุ สั ต ว์ ใ นรู ป
“มหาสารคามโมเดล” เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น
			
(๕) ด� ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
ต้นแบบ
เครื่ อ งสั บ มั น ส� ำ ปะหลั ง ขนาดเล็ ก โดยให้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
การบริหารจัดการ
คั ด เลื อ กวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และ
มันส�ำปะหลังและเชื่อมโยง
บริการประเภทมันส�ำปะหลังทีจ่ ดทะเบียน ทัง้ นี้ โครงการฯ ดังกล่าว
ผู้เลี้ยงสัตว์/ท�ำปศุสัตว์
มีเป้าหมาย จ�ำนวน ๒๙๒ ราย ใน ๓๖ จังหวัด
		 ๑.๑.๔ ส่งเสริมเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ได้มีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าในรูปแบบไตรภาคี ประกอบด้วย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้รวบรวมรับซื้อ โรงงานอาหารสัตว์
โดยได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ ในการรั บ ซื้ อ ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ จ ากเกษตรกร มี ก ารเชื่ อ มโยงแล้ ว ๑๕ จั ง หวั ด
ปริมาณรวม ๕๒๕,๐๘๘ ตันต่อปี รวมทั้งก�ำหนดสัดส่วนการน�ำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
ในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๓ ส่งผลให้มีการน�ำเข้าข้าวสาลีลดลง เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
		
๑.๑.๕ ส่งเสริมเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มัน ได้ดำ� เนินยุทธศาสตร์การปฏิรปู ปาล์มน�ำ้ มันและน�ำ้ มันปาล์ม
ทั้งระบบ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) ด้ า นการผลิ ต มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ เช่ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และ
ลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมโครงการปลูกปาล์มน�้ำมันโดยใช้ระบบแปลงใหญ่ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
ร้อยละ ๒๕ และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ น�ำร่องในการพัฒนาคุณภาพปาล์มน�้ำมัน (ตัดผลปาล์มสุก) โดยประสาน
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรกร ลานเท และโรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์ม ส่งผลให้เกษตรกรในพืน้ ทีส่ ามารถจ�ำหน่ายผลปาล์ม
ได้ในราคาสูงกว่าราคาทั่วไป สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์น�้ำมันจากร้อยละ ๑๗ เป็นร้อยละ ๑๗.๘๑ ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ย
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลา ๑๑๒ แปลง ๑๓ จังหวัด ส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน�้ำมันด้วยปาล์มพันธุ์ดี
ในพื้นที่เหมาะสม (S1, S2) ซึ่งสามารถด�ำเนินการปลูกทดแทน ในพื้นที่น�ำร่องได้ ๒,๐๐๐ ไร่ ก�ำหนดโครงสร้างราคา
ปาล์มน�้ำมันที่เป็นธรรมและให้ระบบการซื้อขายปาล์มน�้ำมันแปรผันตามคุณภาพ โดยให้มีคณะท�ำงานระดับจังหวัด และ
อ�ำเภอ ก�ำกับดูแล และแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืช หรือปศุสัตว์ร่วมในสวนปาล์ม
น�้ำมัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
			
(๒) ด้านกฎหมาย
				
(๒.๑) ก�ำหนดสินค้าผลปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มเป็นสินค้าควบคุม
				
(๒.๒) ควบคุมการขนย้ายน�้ำมันปาล์ม ก�ำหนดห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายน�้ำมันปาล์ม ซึ่งมี
ปริมาณครั้งละ ๒๕ กิโลกรัมขึ้นไป เข้ามาหรือออกจากจังหวัด รวม ๑๕ จังหวัด และห้ามมิให้บุคคลใด ขนย้ายน�้ำมันปาล์ม
ซึ่งมีปริมาณครั้งละ ๒๕ กิโลกรัมขึ้นไป เข้ามาในจังหวัด รวม ๓๑ จังหวัด เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตการขนย้ายจาก
ประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
				
(๒.๓) แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บน�้ำมันปาล์มและผลปาล์มน�้ำมัน ก�ำหนดให้ผู้ผลิตซึ่งเป็น
โรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์ม โรงกลัน่ น�ำ้ มันปาล์ม ผูผ้ ลิตไบโอดีเซล (B100) ผูป้ ระกอบการจุดรับซือ้ ผลปาล์ม (ลานเท) ผูป้ ระกอบการ
ซือ้ หรือขายน�ำ้ มันปาล์ม คลังรับฝากน�ำ้ มันปาล์ม ผูซ้ อื้ น�ำ้ มันปาล์มเพือ่ จ�ำหน่ายและผูซ้ อื้ เพือ่ ใช้นำ�้ มันปาล์มแจ้งข้อมูลปริมาณ
การรับซื้อ การใช้ การผลิต การจ�ำหน่าย ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ และจัดท�ำบัญชีคุมเป็นประจ�ำทุกเดือน
			
(๓) ด้านบริหาร
				
(๓.๑) ออกประกาศราคาแนะน�ำรับซือ้ ผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงและน�ำ้ มันปาล์มดิบ
ตามราคาตลาด โดยก�ำหนดราคาแนะน�ำให้เปลีย่ นแปลงตามกลไกตลาดและสะท้อนสถานการณ์ โดยออกประกาศราคาแนะน�ำ
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ก�ำหนดราคารับซื้อผลปาล์มอัตราน�้ำมันร้อยละ ๑๘ ในราคาไม่ต�่ำกว่ากิโลกรัมละ ๓.๔๐ บาท
และกรณีอัตราน�้ำมันสูงกว่าร้อยละ ๑๘-๒๒ ให้ปรับเพิ่มราคารับซื้อขึ้นไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ ๓๐ สตางค์ต่ออัตราน�ำ้ มัน
ที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ ๑ รวมทั้งให้โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มปิดป้ายแสดงราคารับซื้อในปริมาณที่รับซื้อผลปาล์มตั้งแต่น�้ำมัน
ร้อยละ ๑๘-๒๒
				
(๓.๒) ตรวจสอบสต็อกน�้ำมันปาล์มคงเหลือของโรงสกัดน�้ำมันปาล์ม โรงกลั่นน�้ำมันปาล์ม
โรงงานไบโอดีเซล และคลังรับฝากเก็บน�้ำมันปาล์ม ทุกเดือนเป็นเวลา ๓ วันท�ำการของวันสุดท้ายของเดือน
				
(๓.๓) ป้องกันการลักลอบน�ำเข้าน�้ำมันปาล์ม ด�ำเนินการตรวจสอบและจับกุมผู้ที่ลักลอบ
น�ำเข้าน�้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์มทั้งระบบ
				
(๓.๔) บริหารจัดการสมดุลน�้ำมันปาล์มทั้งระบบโดยปรับสมดุลการใช้น�้ำมันปาล์มเพื่อผลิต
ไบโอดีเซลให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคในแต่ละช่วงเวลา โดยได้ออกประกาศปรับ B5 เป็น
B7 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ จะใช้ B7 รวมทั้งได้ประสานผู้ค้าน�้ำมัน
ตามมาตรา ๗ ปรับส�ำรองไบโอดีเซล (B100) ส�ำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ ๑) ๑๔.๓๓๙ ล้านลิตร (๑๓,๔๗๙ ตัน CPO)
โดยข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๘๖.๐๔๙ ล้านลิตร (๘๐,๘๘๖ ตัน CPO)
			
(๔) ด้านการแก้ไขปัญหาปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม
				
(๔.๑) ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และพัฒนาคุณภาพปาล์มน�้ำมัน รวมทั้งส่งเสริม
การปลูกปาล์มน�้ำมันพันธุ์ดี
				
(๔.๒) ก�ำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มโดยเร่งรัดการออกประกาศก�ำหนดวัตถุดิบ
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม
				
(๔.๓) ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการถ่ายล�ำผ่านแดนน�้ำมันปาล์ม
ของประเทศมาเลเซียไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านไทย
				
(๔.๔) มาตรการปรับสมดุลน�้ำมันปาล์มในประเทศ โดยน�ำน�้ำมันปาล์มดิบไปใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ จ�ำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ตัน รวมทั้งเร่งรัดการส่งออกน�้ำมันปาล์มดิบ เพื่อลดสต็อก
น�้ำมันปาล์มภายในประเทศ
				
(๔.๕) มาตรการเพิม่ ปริมาณการใช้นำ�้ มันปาล์มดิบเป็นเชือ้ เพลิงในเครือ่ งยนต์ โดยเพิม่ สัดส่วน
การใช้ไบโอดีเซล (B7) จากอัตราส่วนผสมร้อยละ ๖.๕-๗.๐ เป็น ๖.๘-๗.๐ ส่งผลให้มีการใช้น�้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นปีละ
๘๐,๐๐๐ ตัน รวมทั้งส่งเสริมการใช้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุกและรถยนต์ขนาดเล็ก
		
๑.๑.๖ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร โดยมีเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเป็นมหานคร
ผลไม้ของโลก ภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ๑) พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อนสดและแปรรูปให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ๒) สร้างและพัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายและกระจายผลไม้ไทยให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ๓) สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการผลไม้ไทย และ
๔) ประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาด
			
(๒) เชื่อมโยงตลาดผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
				
(๒.๑) ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การรั บ ซื้ อ ผลไม้ ฤ ดู ก ารผลิ ต ปี ๒๕๖๑
กับห้างค้าปลีกชั้นน�ำของประเทศและผู้ส่งออกผลไม้ มีเป้าหมายรับซื้อผลไม้ รวมทั้งสิ้น ๓๓๓,๐๐๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า
รวมกว่า ๒๐,๒๐๐ ล้านบาท
				
(๒.๒) จัดกิ จ กรรมจั บคู ่ ธุ ร กิ จ (Business Matching) ระหว่ า งสหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชนไทยกับต่างประเทศ โดยมีการจับคู่ผู้ประกอบการไทย ๒๐ ราย กับผู้น�ำเข้าของอินเดีย ๑๓ ราย มีการสั่งซื้อผลไม้
๑,๓๐๐ ตันต่อปี และสหกรณ์วสิ าหกิจชุมชน และผูป้ ระกอบการไทย ๒๑ ราย กับผูป้ ระกอบการของลาว ๓๔ ราย มีการสัง่ ซือ้
(ปี ๒๕๖๑) จ�ำนวน ๙,๐๐๐ ตันต่อปี และภายใน ๕ ปี คาดว่าจะมีการสั่งซื้อกว่า ๓๖,๐๐๐ ตันต่อปี
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(๒.๓) จัดกิจกรรมจ�ำหน่ายสินค้าผลไม้คุณภาพ โดยกระจายผลไม้คุณภาพผ่านเครือข่าย
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และเครือข่ายสหกรณ์ จ�ำนวน ๓๕ แห่ง เช่น ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์จงั หวัดกระบี่ สิงห์บรุ ี เพชรบุรี นครราชสีมา และอุตรดิตถ์ สามารถกระจายผลไม้คณ
ุ ภาพจากสมาชิกสหกรณ์
สู่ผู้บริโภค ๘๗๒.๘๑ ตัน มูลค่า ๒๒.๕๔ ล้านบาท
				
(๒.๔) ประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้ง
ส่งเสริมการขายผลไม้ในต่างประเทศ และสร้างตราสินค้า (Brand) โดยด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น ประชาสัมพันธ์
ศักยภาพผลไม้ไทย รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ ส่งเสริมการใช้ตรา “Thailand Trust Mark” รวมถึงส่งเสริมการขาย
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thaitrade.com นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทย ๖ ครั้ง เกษตรกร
เข้าร่วม ๑๒๘ ราย มูลค่าการจ�ำหน่ายรวม ๖.๕๖ ล้านบาท
				
(๒.๕) ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคผลไม้ ที่ มี ผ ลผลิ ต ออกสู ่ ต ลาดจ� ำ นวนมาก เช่ น สั บ ปะรด
โดยช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้สนับสนุนการด�ำเนินการกระจายสับปะรดโรงงานออกนอกแหล่งผลิต
ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ จัดท�ำโครงการน�ำร่องน�ำสับปะรดผลสดไปท�ำอาหารหมักเลีย้ งโคเนือ้ และโคนม น�ำสับปะรดไปท�ำอาหาร
ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำต่าง ๆ ส�ำหรับมาตรการระยะต่อไป ได้ก�ำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโรงงาน โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ ๑ จังหวัดที่อยู่ในรัศมีรอบโรงงานแปรรูป
๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อก�ำหนดเป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสับปะรดส�ำหรับ
ส่งเข้าโรงงานแปรรูป ๑๒ จังหวัด โดยส่งเสริมการผลิตสับปะรดโรงงาน
ในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri-Map)
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผลิตตามหลัก GAP ในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่
การวิจยั พันธุแ์ ละพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงงานแปรรูปและตลาด กลุ่มที่ ๒ จังหวัดที่มีการปลูกสับปะรดโรงงาน
แต่ อ ยู ่ ห ่ า งไกลโรงงานแปรรู ป สั บ ปะรด ก� ำ หนดเป็ น พื้ น ที่ ส ่ ง เสริ ม
การปลูกสับปะรด เพื่อเน้นการบริโภคผลสด โดยส่งเสริมการผลิตและ
การตลาด การสร้ า งตราสั ญ ลั ก ษณ์ สิ น ค้ า การขึ้ น ทะเบี ย นบ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงผ่านกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ไปยังผู้ส่งออก ธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ การค้าชายแดน ฯลฯ รวมกลุ่มการผลิตเป็นแปลงใหญ่และ
ร่วมจัดท�ำเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) จูงใจให้มีการจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปในเขตจังหวัด ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการ
ปลูกสับปะรดโรงงานเป็นพืชชนิดอื่น ๆ
			
(๓) จัดระเบียบผูป้ ระกอบการธุรกิจรับซือ้ และคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) โดยมีคำ� สัง่ คณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจรวบรวมผลล�ำไยเพือ่ คัดบรรจุรายหนึง่ หยุดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงการกระท�ำทีเ่ ข้าข่าย
เป็นการใช้อ�ำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรผู้ขาย
๑.๑.๗ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
			
(๑) ก�ำหนดให้สินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมและก�ำหนดมาตรการก�ำกับ
ดูแลการเคลือ่ นย้าย โดยก�ำหนดให้มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม ซึง่ ได้กำ� หนดมาตรการควบคุมการขนย้าย
มะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว เนื้อมะพร้าวแห้งน�ำเข้าจากต่างประเทศ ต้องขออนุญาตขนย้าย ดังนี้ ๑) มะพร้าวผลแก่
ที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๗,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๒) เนื้อมะพร้าวขาวที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๒,๕๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๓) เนื้อมะพร้าวแห้งที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๑,๕๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป และ ๔) ขนย้ายเข้ามาหรือออกจาก ๗ จังหวัด ได้แก่
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร อ�ำเภอบางละมุงและอ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสตูล อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๒) ด�ำเนินโครงการป้องกันก�ำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด�ำ) ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐–
มิถุนายน ๒๕๖๑ ส่งผลให้พื้นที่การระบาดของหนอนหัวด�ำลดลงจาก ๑๐๙,๔๐๙ ไร่ เหลือ ๖,๐๙๙ ไร่ และไม่พบสารเคมี
ตกค้างในเนื้อและน�้ำมะพร้าวหลังการใช้สารเคมีฉีดเข้าต้น ซึ่งวิเคราะห์โดยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จึงมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งช่วยลดโอกาสความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่า ๕๙๙.๓๘ ล้านบาท
		
๑.๑.๘ ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ด�ำเนินการเป็นตัวกลางในการเจรจาปรับราคาให้เป็นที่ยอมรับ
และเป็นธรรมระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พร้อมประชุมพ่อค้าคนกลางและผู้น�ำเข้า
เครื่องในสุกร
		
๑.๑.๙ ส่งเสริมเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งไก่ ด�ำเนินการให้ผเู้ ลีย้ งไก่ยนื กรง ลดปริมาณการเลีย้ ง ผูป้ ระกอบการเลีย้ งไก่
ปู่ย่าพันธุ์ ลดปริมาณโควตาการน�ำเข้าในปี ๒๕๖๑ และผู้ประกอบการเลี้ยงไก่พันธุ์และผู้ประกอบการส่งออกร่วมมือกัน
ส่งออกไก่ไข่ เพื่อลดปริมาณไก่ไข่ล้นตลาด
		
๑.๑.๑๐ ส่ ง เสริ ม เกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งกุ ้ ง แก้ ไ ขปั ญ หาภาวะราคากุ ้ ง ตกต�่ ำ โดยร่ ว มหารื อ กั บ ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้ง เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยลดราคาลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากราคาตัวละ ๑๙ สตางค์
เหลือราคาตัวละ ๑๖ สตางค์ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยปรับลดราคา
อาหารกุ้งลงกระสอบละ ๒๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิต
สัตว์นำ�้ ไทยปรับลดราคาสินค้าด้านปัจจัยการผลิตจากบริษทั สมาชิกลงร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่
๒ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยด�ำเนินโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพ
ราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยสมาคมฯ รับซื้อผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรในราคาน�ำตลาด เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน
ปริมาณรวม ๑๐,๐๐๐ ตัน นอกจากนี้ ได้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล
รวมทั้งได้จัดท�ำโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เพื่อแก้ไข
ปัญหาราคากุ้งตกต�่ำระยะยาว
๑.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเกษตร
		
๑.๒.๑ พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) ประมง ตรวจประเมิ น มาตรฐานและสุ ข อนามั ย ฟาร์ ม ๓๒,๙๙๓ แห่ ง ตรวจประเมิ น
สถานประกอบการ ๔๔๘ แห่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง ๑๕๘,๑๒๙ ตัวอย่าง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และเชื้อดื้อยา ๑๐๕,๔๘๗ ตัวอย่าง นอกจากนี้ ได้จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐานโดยออกใบอนุญาตท�ำการประมง
และจดทะเบียน ๑๐,๖๕๘ ฉบับ ควบคุม ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ทเี่ ข้าและออกเรือ ๔๐๘,๕๒๓ ครัง้ สุม่ ตรวจเรือประมง
ที่มีการขนถ่ายสัตว์น�้ำ ๕๒,๗๖๔ ครั้ง ติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการท�ำประมง ๒,๕๗๓ ครั้ง ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล
สภาวะทรัพยากรการประมง เพื่อประกอบการประเมินศักย์การผลิตของเรือประมง ๒,๙๒๕ ล�ำ ตรวจสอบระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของโรงงาน ๑๗๙ โรง และออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ ๖,๕๑๘ ฉบับ
			
(๒) ปศุ สั ต ว์ ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ๔๐๙,๖๔๓ ตั ว อย่ า ง ตรวจประเมิ น
มาตรฐานสถานประกอบการ ๖๓,๗๖๕ แห่ง ตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ๓๔๔ แห่ง
รวมทั้งยังได้พัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ เช่น สุกร ๑๘๕,๙๑๖ ตัว ไข้หวัดนก รวม ๔ รอบ
(เดือนตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑) จ�ำนวน ๑๙๔.๔๙ ล้านตัว สัตว์ที่มีอาการของโรคเฮโมรายิก (Haemorrhagic) หรือ
โรคคอบวม ๑,๑๑๓,๗๙๔ ตัว

154 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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(๓) พืช ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP (Good Agricultural Practice) ๑๐๓,๓๔๒ แปลง
๔๘๗,๘๕๗.๒๔ ไร่ ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุและแปรรูปในระบบ GMP/HACCP (Good Manufacturing Practice/
Hazard Analysis and Critical Control Point) ๙๘๔ โรงงาน พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
๓๘ ห้อง ตรวจสอบตัวอย่างปัจจัยการผลิต สินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร ๑๗๙,๑๐๖ ตัวอย่าง ออกใบรับรอง
สุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช) ๓๐๐,๑๑๔ ฉบับ ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน ๖๐,๙๙๙ ฉบับ
ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย ๑๕๕,๘๙๒ ฉบับ และตรวจสอบร้านค้าสินค้าเกษตร ๗๘,๓๔๘ แห่ง
			
(๔) ข้าว ตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าว GAP รายเดี่ยว ๕๒ แปลง ตรวจรับรองมาตรฐาน
โรงสีข้าว (GMP) ๑๓ โรง ตรวจประเมินผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ๗๘๓ แปลง ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP/GI) ๕,๐๐๐ แปลง ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ GMP/HACCP
๘ แห่ง ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ข้าว ๒๒ แห่ง
			
(๕) หม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ ตรวจรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน”
๑๐๘,๖๖๕.๓๔ เมตร ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือ (มกษ. ๘๐๐๐-๒๕๕๕ หรือ มกษ. ๕๙๐๐-๒๕๙๙)
๑๐๐ ราย ตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ส� ำ หรั บ หม่ อ นเพื่ อ ผลิ ต ผล
(มกษ. ๑๐๐๓-๒๕๕๕) ๑๔๑ แปลง ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับหม่อน
เพื่อผลิตใบ (มกษ. ๓๕๐๐-๒๕๓๓) ๑๐๐ แปลง
			
(๖) มาตรฐานสินค้าเกษตร ก�ำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรแบ่งเป็น มาตรฐานสมัครใจ ๓๐๓ เรือ่ ง
และมาตรฐานบังคับ ๖ เรื่อง รวมถึงติดตามสถานประกอบการเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ๑๓ ครั้ง ร่วมประชุม/เจรจา
เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก รวมถึงประชุมเจรจาแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งเปิดตลาดสินค้าเกษตรในประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพ ๕๙ ครั้ง เช่น การประชุมคณะกรรมการ
ว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) การประชุมคณะกรรมการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุม Codex Committee on Fats and Oils การประชุมคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช
การประชุม Experts Working Group on ASEAN Organic Standard การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาวัตถุ
เจือปนอาหาร สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ๒๒ เรื่อง เช่น หลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะส�ำหรับ
ทุเรียนแช่เยือกแข็ง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับฟาร์มไก่เนื้อ การปฏิบัติการเกษตรที่ดีส�ำหรับฟาร์มจิ้งหรีด
ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหารของไทย ๑๖ ครั้ง
เช่น งาน International Green Week 2017 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งาน Natural Products Expo West 2017
ณ สหรัฐอเมริกา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act: FSMA) กับหน่วยงาน
เครือข่ายฝึกอบรมจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ๑๙ หน่วยงาน
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๑.๒.๒ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ได้แนะน�ำส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่ จ�ำนวน ๗๕ แห่ง
อุดหนุนการ
อุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุด์ แี ก่สถาบันเกษตรกร ๒๘,๕๙๐.๐๗ ตัน
วงเงิน ๓๔.๙๔ ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพ
เมล็ดพันธุข์ องสหกรณ์ในอัตรากิโลกรัมละ ๑.๕๐ บาท นอกจากนี้
ได้ ส ่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรด้ า นต่ า ง ๆ โดยมี
แก่สถาบันเกษตรกร
ผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๘๕ หมื่นตัน
			
(๑) ประมง โดยผลิตสัตว์น�้ำพันธุ์หลัก
๑๓,๑๖๖ ตัว ผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย ๓๓๓,๖๖๐ ตัว และผลิต
ลูกพันธุ์สัตว์น�้ำเพื่อปล่อยลงในแหล่งน�้ำธรรมชาติ ทั้งสัตว์น�้ำจืด
สัตว์น�้ำชายฝั่ง และสัตว์น�้ำปรับปรุงพันธุ์ไปแล้ว ๑,๐๗๒.๒๕ ล้านตัว
			
(๒) ปศุ สั ต ว์ ผลิ ต สั ต ว์ พั น ธุ ์ ดี ๑.๔๕ ล้ า นตั ว ผสมเที ย ม ๓๖๓,๘๗๑ ตั ว พื ช อาหารสั ต ว์
๕๕,๔๙๘.๕๗ ตัน และขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ ๑,๒๙๓ สายพันธุ์ ผลิตแม่พันธุ์สัตว์
จ�ำหน่าย ๔๗,๗๓๙ ตัว
			
(๓) พืช ผลิตพืชพันธุ์ดีในชั้นพันธุ์ คัด หลัก ขยาย เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดี และปัจจัยการผลิต
ที่มีคุณภาพ ๙๙ ชนิด แบ่งเป็น พืชไร่ ๑๓ ชนิด มีพันธุ์พืชกระจายไปสู่เกษตรกร สามารถสนับสนุนพื้นที่ปลูกได้
๑๘๕,๙๒๐.๓๑ ไร่ พืชสวน ๗๐ ชนิด มีพันธุ์พืชที่กระจายไปสู่เกษตรกร สามารถสนับสนุนพื้นที่ปลูกได้ ๖๔,๒๗๘.๑๒ ไร่
และปัจจัยการผลิต ๑๖ ชนิด มีการจ�ำหน่ายไปสู่เกษตรกร ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
เช่น หัวเชือ้ ไส้เดือนฝอย ๗,๕๐๐ ซอง เหยือ่ หนูโปรโตซัว ๘๐,๖๐๐ ก้อน กลุม่ ปุย๋ ชีวภาพ เช่น เชือ้ ไรโซเบียม ๒๒,๔๗๖ กิโลกรัม
หัวเชื้อจุลินทรีย์ ๓๒,๕๘๒.๔๕ กิโลกรัม กลุ่มชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ กลุ่มเชื้อพันธุ์บริสุทธิ์ และกลุ่มแมลงก�ำจัดศัตรูพืช
			
(๔) ข้าว ผลิตเมล็ดพันธุค์ ดั จ�ำนวน ๒๘๐ ตัน ผลิตเมล็ดพันธุห์ ลัก จ�ำนวน ๒,๘๐๐ ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์
ชั้นขยายและจ�ำหน่าย จ�ำนวน ๗๒,๒๔๐ ตัน โดยจ�ำหน่ายไปแล้ว ๗๐,๘๒๓ ตัน
			
(๕) หม่อนไหม ผลิตกิ่งช�ำหม่อน ๑,๙๙๔,๗๔๕ ต้น ผลิตต้นพันธุ์หม่อนในถุงช�ำ ๓๑๕,๙๐๕ ถุง
ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี ๑๓๑,๖๔๑ แผ่น บริการพันธุ์ไหมและวัสดุย้อมสีให้เกษตรกร ๔,๕๘๑ ราย ผลิตไข่ไหมอีรี่ ๑,๗๐๑ แผ่น
ดูแลแปลงหม่อน ๗๐๐ ไร่ รวมทั้งได้จัดท�ำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ไข่ไหม โดยการก่อสร้างอาคารห้องเย็น
เก็บไข่ไหม จ�ำนวน ๕ หลัง และโรงเลี้ยงไหมขนาด ๕๐๐ แม่พันธุ์ และอุปกรณ์การเลี้ยงไหม จ�ำนวน ๑๐ โรง ท�ำให้เกษตรกร
ได้รับพันธุ์ไข่ไหมเพียงพอและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
๑.๒.๓ ด�ำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ�ำนวน ๘๘๒ ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรและชุมชน และมีการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านศูนย์ดังกล่าว โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ของชุมชนให้
มีความเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตและการตลาด มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ เช่น พัฒนาแปลงเรียนรู้
ด้านการเกษตร ด้านบัญชี ด้านชลประทาน และด้านการประมง พัฒนาฐานเรียนรู้ในด้านประมง และแปลงเรียนรู้ด้านข้าว
รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ให้บริการวิชาการ/ข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีครูบัญชีอาสาประจ�ำศูนย์ พัฒนาเกษตรกรผู้น�ำศูนย์ฯ ๒๖,๔๖๐ ราย
พัฒนาการใช้แอปพลิเคชันกระดานเศรษฐี ครูบัญชีประจ�ำศูนย์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ๑๘๒,๖๖๖ ราย รวมทั้งพัฒนา
ศูนย์เครือข่ายการจัดการดินปุ๋ยชุมชน และการจัดการศัตรูพืชชุมชน ๑,๗๖๔ ศูนย์ ปศุสัตว์ ๘๘๒ ศูนย์ ประมง ๓,๕๒๘ ศูนย์
หม่อนไหม ๓ ศูนย์ เขตปฏิรูปที่ดิน ๑๔๐ ศูนย์ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายประมงรายเดิม
๒,๖๔๖ ศูนย์ และรายใหม่ ๘๘๒ ศูนย์ ศูนย์เครือข่ายสหกรณ์ ๒๔๓ ศูนย์

ผลิต
เมล็ดพันธุ์ดี
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๑.๒.๔ พัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
เชิงพาณิชย์ ๕ ผลิตภัณฑ์ เปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดท�ำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนา
กลุ่มปลูกสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบการจัดการ GAP/GMP ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และตรัง โดยด�ำเนินการแปรรูปผลผลิต
ฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ และสร้างเครือข่ายเกษตรกรในเรือ่ งการจัดการผลผลิตและการแปรรูปสมุนไพร บริการแปรรูป
ผลผลิตให้เกษตรกรในเครือข่าย ๑๒ ราย จัดตั้งแปลงต้นแบบ GAP ๔ แปลง จัดท�ำแปลงขยายผล GAP พืชสมุนไพรของ
เกษตรกร ๕ ราย ๑๐ แปลง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมในพื้นที่เกษตรกร จ�ำนวน ๘ แห่ง อบรมเชิงปฏิบัติการ
และน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาสิง่ ทอพืน้ บ้าน ๔๐ ราย จัดท�ำต้นแบบผืนผ้าทอ ๒๓ ผืน รวมทัง้ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีด่ า้ นการ
พัฒนาศักยภาพการออกแบบและการแปรรูปสินค้าหม่อนไหม ๓๐ ราย จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หม่อนไหม ๓๑๕ ราย สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐาน
องค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง โดยการผลิตยางคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP ๑ แห่ง การผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตาม
มาตรฐาน GMP ๑๒ สหกรณ์ ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ๑ แห่ง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP ๗๕๐ ราย และเกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP ๖๔ ราย
๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
๑.๓.๑ ช่วยเหลือด้านหนี้สินและสินเชื่อ โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) อนุมัติเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ยากจน จ�ำนวน ๗๙๙ ราย วงเงิน ๓๙๐.๒๖ ล้านบาท จ�ำนวนที่ดินที่ช่วยไถ่ถอนหรือซื้อคืน ๔,๓๒๑-๒-๕๖.๒ ไร่
			
(๒) ชดเชยภาระการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการล�ำไยปี ๒๕๔๘ ให้กับสหกรณ์ ๓๗ แห่ง
กลุ่มเกษตรกร ๒๖ กลุ่ม และชดเชยน�้ำนมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ โดยสนับสนุน
เงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย ๗ แห่ง ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา
ลพบุรี และสระบุรี
			
(๓) ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๖๘ แห่ง เกษตรกร
๑๒,๗๘๑ ราย วงเงิน ๑๕.๔๒ ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๖๐
(พายุตาลัสและพายุเซินกา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒๓๗ แห่ง ๒๑,๒๐๔ ราย มูลค่า
๒๘.๑๗ ล้านบาท และชดเชยดอกเบีย้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรทีป่ ระสบอุทกภัยภาคใต้ปี ๒๕๖๐ (จากอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จ�ำนวน ๕๔ แห่ง ๑,๗๗๒ ราย มูลค่า ๒.๑๐ ล้านบาท
			 (๔) ด�ำเนินโครงการพักช�ำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ โดยช่วงการชดเชยตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จ่ายเงินเพื่อ
ชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิก/กลุ่มเกษตรกร ๑๘๑ แห่ง ๒๘,๙๒๒ ราย จ�ำนวนมูลหนี้ต้นเงิน ๒,๙๗๙.๐๙ ล้านบาท ดอกเบี้ย
ชดเชย ๖๓.๔๘ ล้านบาท และช่วงการชดเชยตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ่ายเพื่อชดเชยดอกเบี้ย
แทนสมาชิกสหกรณ์ ๑๐๔ แห่ง ๙,๒๒๒ ราย จ�ำนวนมูลหนี้ต้นเงิน ๑,๑๖๖.๗๖ ล้านบาท ดอกเบี้ยชดเชย ๒๗.๔๔ ล้านบาท
			
(๕) แก้ไขปัญหาการด�ำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยในด้านการจัดการ
หนี้ของเกษตรกรระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ได้ช�ำระหนี้แทนเกษตรกร จ�ำนวน ๒๙,๑๓๑ ราย วงเงิน ๖,๐๖๒.๘๘ ล้านบาท
รักษาที่ดินท�ำกินไว้ให้เกษตรกรได้ ๑๔๙,๖๓๖ ไร่ เกษตรกรช�ำระหนี้คืนกองทุนแล้ว ๑,๐๕๙.๖๗ ล้านบาท ส่วนด้านการ
ฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนการฟืน้ ฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม จ�ำนวน
๙,๘๗๘ โครงการ เกษตรกร ๔๗๐,๒๐๑ ราย วงเงิน ๗๙๖.๘๒ ล้านบาท แบ่งเป็นงบอุดหนุน (ให้เปล่า) ๓๘๒.๘๐ ล้านบาท
และงบกู้ยืม ๔๑๔.๐๗ ล้านบาท
			
(๖) แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น เกษตรกรสมาชิ ก กองทุ น ฟื ้ น ฟู อ ย่ า งยั่ ง ยื น ที่ เ ป็ น ลู ก หนี้ ธ นาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ และเป็นหนี้ไม่ก่อให้
เกิดรายได้ (NPLs) ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๓๖,๖๐๕ ราย ด้วยการพักเงินต้นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๐) และ
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ดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน ส�ำหรับเงินต้นอีกครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๐) ให้เกษตรกรท�ำสัญญาผ่อนช�ำระตามกรอบเวลาที่ตกลงกัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-3 (ประมาณร้อยละ ๔ ต่อปี) เมื่อเกษตรกรผ่อนช�ำระหนี้ตามสัญญาใหม่เรียบร้อย
แล้ว ดอกเบี้ยที่พักไว้จะมีการพิจารณายกให้เกษตรกร ส่วนเงินต้นที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ ให้น�ำมาปรับโครงสร้างใหม่ภายใต้
ดุลพินิจของธนาคาร โดยพิจารณาจากศักยภาพของลูกหนี้แต่ละราย อย่างเป็นธรรม และไม่สร้างภาระ ซึ่งได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดกรองเกษตรกร คณะอนุกรรมการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ ทั้งนี้ จะมีการสอบทานศักยภาพ
และความสามารถในการช�ำระหนี้ (Loan Review) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดกรองฯ อนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ
ปรับโครงสร้างหนี้
			
(๗) ด�ำเนินโครงการสินเชื่อ ๑ ต�ำบล ๑ SMEs เกษตรเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย
วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน วงเงินกูไมเกิน
๒๐ ล้านบาทต่อราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เบิกจ่ายเงินกู้ให้กับ SMEs ภาคการเกษตรแล้ว
๗๕,๒๐๒ ราย จ�ำนวนเงิน ๖๖,๑๗๘ ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

			 (๘) ด�ำเนินโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู่วิกฤตภัยแล้ง วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐
ล้านบาท ส�ำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประสบวิกฤตภัยแล้งในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำแม่กลองที่มีความสมัครใจ
และตัง้ ใจในการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการผลิตอย่างแท้จริงและผ่านการคัดเลือกจากชุมชนเพือ่ เป็นค่าเช่าทีด่ นิ ค่าปัจจัยการผลิต
และค่าจ้างแรงงานใหก บั เกษตรกร โดย ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้สนับสนุน
สินเชื่อไปแล้ว ๔๓๑ ราย จ�ำนวนเงิน ๓๙ ล้านบาท
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นโยบายข้อ ๖
๑.๓.๒ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน โดยให้ความรู้หลักสูตรการซ่อมแซม
และบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร สมาชิก และประชาชนทั่วไป
ทีป่ ระสบอุทกภัย มีเกษตรกรเข้าร่วมหลักสูตร จ�ำนวน ๖,๑๑๙ คน
และมีเครื่องจักรกลที่มาซ่อมแซม จ�ำนวน ๒,๓๔๙ เครื่อง เช่น
เครือ่ งตัดหญ้า เครือ่ งสูบน�ำ้ เครือ่ งปัม๊ น�ำ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า สนับสนุน
สนับสนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิต/
การจัดหา
การเก็บเกี่ยว ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โคนม ไก่ไข่ และประมง
เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว เครื่องผสมอาหารสัตว์ รถบรรทุกน�้ำนมดิบ
รถโฟล์คลิฟต์ ให้แก่สหกรณ์ ๕๓ แห่ง เป็นเงิน ๑๔๕.๘๖ ล้านบาท
ให้แก่สหกรณ์ ๕๓ แห่ง
เพื่อให้บริการสมาชิกและเกษตรทั่วไป ซึ่งสหกรณ์ได้ให้บริการ
เป็นเงิน ๑๔๕.๘๖ ล้านบาท
เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรแก่ ส มาชิ ก และเกษตรกรทั่ ว ไปแล้ ว
จ�ำนวน ๑,๓๔๑ ราย สามารถลดต้นทุนการผลิต/การเก็บเกี่ยว
ลงคิดเป็นมูลค่า ๐.๒๔ ล้านบาท
		
๑.๓.๓ ช่วยเหลือด้านที่ดินท�ำกินและทรัพยากรดิน โดยมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
			
(๑) จัดที่ดินท�ำกินให้เกษตรกรมีที่ดินท�ำกิน ผ่านคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จ�ำนวน
๔๕๙,๖๕๘ ไร่ ให้เกษตรกร ๔๐,๕๖๒ ราย จัดที่ดินชุมชน (ผ่านคณะกรรมการฯ) จ�ำนวน ๑๓,๗๔๗ ไร่ ให้เกษตรกร
๒๑,๕๑๐ ราย นอกจากนี้ได้ตรวจสอบการถือครองที่ดิน ๖,๔๐๙,๔๗๓ ไร่ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์
ในที่ดินท�ำกิน (กสน. ๓) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่แสดงความประสงค์จ�ำนวน ๑,๓๐๐ ราย พื้นที่ ๑๐,๐๙๖ ไร่
และออกหนังสือแสดงการท�ำประโยชน์ (กสน. ๕) ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
จ�ำนวน ๑,๗๐๐ ราย พื้นที่ ๑๔,๘๘๖ ไร่ และส�ำรวจวงรอบรายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ ๑,๕๓๘ แปลง
พื้นที่ ๙,๒๖๐ ไร่
		
(๒) ตรวจสอบผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ตามค� ำสั่งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่ อง มาตรการในการแก้ไ ขปัญหาการครอบครอง
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลให้ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายด�ำเนินการทั้งสิ้น ๔๓๘ แปลง ๔๔๓,๕๐๑ ไร่ ในพื้นที่ ๒๘ จังหวัด
ผลการตรวจหลักฐานของผูย้ นื่ คัดค้านพบว่า ผูย้ นื่ คัดค้านมีสทิ ธิในทีด่ นิ มีหลักฐานการครอบครองทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (โฉนด, นส.๓, นส.๓ก. ฯลฯ) เนื้อที่ ๑๒๖,๙๑๙ ไร่ ซึ่งต้องคืนที่ดินส่วนนี้ให้กับผู้ครอบครองที่ดิน โดยมีที่ดินที่ยึดคืนได้
ทั้งสิ้น ๓๑๖,๕๘๒ ไร่
				
ในปี ๒๕๖๑ ได้พฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐาน จัดเกษตรกรลงแปลง และพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรแล้ว
จ�ำนวน ๙๑๘ ราย ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ชลบุรี และสระแก้ว รวมทั้งสิ้น
๑๘ แปลง เนื้อที่ ๑๐,๐๖๗ ไร่ และจัดตั้งสหกรณ์ ๑๐ แห่ง นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรตามระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับ
ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วจ�ำนวน ๑๕,๕๔๓ ไร่
			
(๓) ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน โดยได้ส�ำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน
ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินเค็มภาคใต้
และดินกรด ๑๗๙,๙๐๐ ไร่ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในพื้ น ที่ ที่ มี ป ั ญ หาการชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น ทั่ ว ประเทศ จั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ
๑,๐๔๒,๗๐๗.๕๐ ไร่ พัฒนาทีด่ นิ พืน้ ทีเ่ ฉพาะ โดยการบ�ำรุงรักษาระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ปรับปรุงบ�ำรุงดิน ๑๒,๘๖๙.๘๕ ไร่
จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนและการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ๑๒,๘๔๐ ไร่

เครื่องจักรกล
การเกษตร
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๑.๓.๔ ด�ำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ
พัฒนาศักยภาพการผลิตทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาด ลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ ผลผลิต สนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางการเกษตร สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทัง้ ในและนอกภาคเกษตรเพือ่ เพิม่ รายได้ให้เกษตรกรรายย่อย โดยมีแผนงาน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
			 (๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน) ซึ่งเป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาชน ท�ำโดยประชาชน เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน” ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีหมู่บ้านที่เสนอโครงการ ๘๑,๕๕๕ หมู่บ้าน/
ชุมชน รวม ๙๒,๒๗๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๖,๓๑๑ ล้านบาท แบ่งเป็น
ด้าน

จำ�นวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละ

สร้างอาชีพสร้างรายได้

๑๕,๑๗๕

๑๖.๔๕

แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร

๔,๔๓๖

๔.๘๑

๖๖,๘๘๒

๗๒.๔๘

สาธารณสุข

๕๔

๐.๐๖

สิ่งแวดล้อม

๑,๐๖๐

๑.๑๕

อื่น ๆ

๔,๖๖๖

๕.๐๕

สาธารณูปโภค

โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ๘๐,๔๖๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ๙๐,๗๗๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๔๒.๕๑ ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๘.๖๖ จ� ำ แนกเป็ น ๑) ภู มิ ภ าค ๗๙,๗๕๐ หมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน ๘๙,๗๘๕ โครงการ เป็ น เงิ น
๑๕,๙๒๑.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๑ และ ๒) กรุงเทพมหานคร ๗๑๒ ชุมชน ๙๘๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๐.๕๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๕

160 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
		 (๒) โครงการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี เพือ่ สร้างและกระจายรายได้ให้กบั ชุมชนอย่างทัว่ ถึง
โดยต่อยอดจากโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาผนวกกับกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
จึงน�ำรูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเครื่องมือสนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าไป
สู่ชุมชนต่าง ๆ อันจะส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยผ่านกิจกรรม สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเกิดการกระจายรายได้
แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ชุมชนเกิดกระแสตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้ไปสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชน ประชาชนบริหารจัดการแบ่งหน้าที่ในการดูแลชุมชนของตนเอง ซึ่งได้ด�ำเนินการครอบคลุม ๗๖
จังหวัด ในพื้นที่ ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน สร้างการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวด้วย ๕ กระบวนงาน ดังนี้ ๑) พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ๓) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
๔) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และ ๕) ส่งเสริมตลาดชุมชนท่องเที่ยว การด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิด
รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านและจ�ำนวนนักท่องเที่ยว รวมสะสมตั้งแต่เดือนมิถุนายน–พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ�ำนวน
๘๙๖,๙๙๕,๒๔๙ บาท และ ๙๘๐,๗๗๘ คน ตามล�ำดับ โดยมีการกระจายรายได้ในชุมชนไปยังประชาชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
เช่น ที่พัก ร้านอาหาร การบริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
				
นอกจากนี้ ได้พัฒนาปัจจัยส�ำคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา โดยมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เช่น การสร้างฝายชะลอน�้ำ ๘๗๗ แห่ง ฝายชะลอน�้ำ
ชั่วคราว ๒๔๔ แห่ง ถังเก็บน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘๐ ถัง พัฒนาแหล่งน�้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
๘๖ แห่ง พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน�้ำชลประทานเพื่อป้องกันอุทกภัย ๗๐๒ แห่ง ส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง เกษตรกรได้
รับเงินแล้ว ๑๒,๙๕๘ ราย รวม ๖๙,๐๘๐ ไร่ พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยางพารา ๑๗,๗๖๐ ราย
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์แล้ว ๑๐ แห่ง ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์โดยลงนามในสัญญาจ้างเหมา
ปรับปรุง ๑๗๖ รายการ ศูนย์ขยายพันธุแ์ ละส่งเสริมการผลิตปศุสตั ว์ โดยขยายแม่พนั ธุส์ ตั ว์ ๒๕,๑๖๙ ตัว จ�ำหน่ายให้เกษตรกร
๖๑๒ ราย ผลิตลูกสัตว์ ๒๔,๑๑๖ ราย พัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกรโดยอบรมเกษตรกร ๑.๖๒ ล้านราย
ตัง้ ศูนย์ผลิตหัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ๒๐ แห่ง ผสมเทียมพันธุส์ ตั ว์ ๑๕,๖๓๕ ตัว สนับสนุนสินเชือ่ เป็นทุนหมุนเวียนแก่ผปู้ ระกอบกิจการยาง
(ยางแห้ง) อนุมัติสินเชื่อ ๔ บริษัท วงเงิน ๔,๒๙๕ ล้านบาท อบรมผู้ประกอบการ ๕๕,๐๐๐ ราย พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล/เทคโนโลยีอัตโนมัติ ๒๐๖ กิจการ ๔๕๐ ราย
๑.๓.๕ ด�ำเนินโครงการเกษตรยั่งยืน ๑ (โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อ
การพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน) โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการ ๑) การผลิตปุย๋ อินทรีย์ ๒) การผลิตพืชและพันธุพ์ ชื
๓) การปศุสตั ว์ และ ๔) การผลิตอาหาร/การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีชมุ ชนเข้าร่วมโครงการ ๙,๑๐๑ ชุมชน
เสนอโครงการ ๒๔,๗๖๐ โครงการ วงเงิน ๒๐,๐๕๕.๖๒ ล้านบาท ได้รบั อนุมตั แิ ล้วจ�ำนวน ๒๔,๑๖๘ โครงการ เป็นโครงการที่
กลุม่ สมาชิกในชุมชนด�ำเนินการ จ�ำนวน ๒๔,๑๔๗ โครงการ วงเงิน ๑๙,๘๕๒.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๘ ของวงเงินที่
ชุมชนเสนอขอ และจ�ำนวนสมาชิกกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณให้ดำ� เนินโครงการ ๑.๕๖ ล้านราย ทัง้ นี้ คาดว่าเกษตรกร
จะได้รับประโยชน์ประมาณ ๗.๗๘ ล้านราย
๑.๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยในปี ๒๕๖๑ มีสหกรณ์
รวม ๖,๙๗๒ แห่ง (ลดลงจากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ ๒.๒๐) มีจำ� นวนสมาชิก ๑๑,๕๗๔,๒๗๑ ราย (เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ ๑.๑๑)
มีกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร รวม ๔,๐๔๔ แห่ง (ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑.๒๙) มีจ�ำนวนสมาชิก
๕๐๖,๙๖๖ ราย (ลดลงจากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ ๔.๕๐) มีธรุ กิจสหกรณ์ รวม ๒,๕๒๔,๓๒๘.๑๗ ล้านบาท (ลดลงจากปีทผี่ า่ นมา
ร้อยละ ๑.๖๐)
			
นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินการในด้านอื่น ๆ ได้แก่
		
(๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสหกรณ์ โดยการจัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร
ทั่วไป ๒๕๖,๙๒๘ ราย พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจงานสหกรณ์ ๖,๓๒๖ ราย
			 (๒) ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑๑,๒๖๙ แห่ง อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์
เกีย่ วกับวิธกี ารตรวจสอบการท�ำธุรกรรมทางการเงินของตนเองกับสหกรณ์ ๒๔,๔๗๕ ราย พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
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ด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ โดยอบรมคณะกรรมการ จ�ำนวน ๘๓๘ แห่ง ๔,๑๐๘ ราย อบรมผู้รับผิดชอบจัดท�ำบัญชี
จ�ำนวน ๑,๔๗๙ แห่ง อบรมเศรษฐกิจการเงินขัน้ พืน้ ฐานแก่สมาชิกสหกรณ์เกีย่ วกับวิธกี ารตรวจสอบการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ของตนเองกับสหกรณ์ ๑๔,๐๑๔ ราย อบรมการจัดท�ำบัญชีตน้ ทุนอาชีพ โดยอบรมครูบญ
ั ชี จ�ำนวน ๓,๓๔๓ ราย อบรมการจัดท�ำ
บัญชีต้นทุนอาชีพรายบุคคล จ�ำนวน ๑๐๐,๑๑๙ ราย เข้าก�ำกับแนะน�ำ ๒๐,๘๙๖ ราย อบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชี
ในการประกอบอาชีพ จ�ำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย เข้าก�ำกับแนะน�ำ ๑๕,๐๐๐ ราย อบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่
เกษตรกรอย่างยั่งยืน ๙,๐๐๖ ราย เข้าก�ำกับแนะน�ำ ๙,๐๐๔ ราย
			
(๓) ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยด�ำเนินการประเมินศักยภาพ
และจัดท�ำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ๑๗,๖๓๔ ราย อบรมพัฒนาสินค้าแปรรูปขัน้ ต้น ๗๕๓ ราย อบรมการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว
๒๘๒ ราย อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ ๘,๔๙๑ ราย
			
(๔) สร้างอาสาสมัครเกษตร คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในท้องถิ่นตามความช�ำนาญเฉพาะสาขา
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
๘๒,๘๔๗ ราย อาสาสมัครเกษตรกรหมูบ่ า้ น ๑๕,๐๐๐ ราย ถ่ายทอดความรูก้ ารจัดท�ำแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm
Production Plan: IFPP) ๑๙,๖๒๐ ราย พัฒนาอาสาปศุสัตว์
๕,๓๙๗ ราย พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ๓,๓๔๓ ราย
			
(๕) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
สร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
พัฒนา
และภาคปฏิบัติด้านการเกษตร และการจัดการเทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่เหมาะสม โดยจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การจัดทีด่ นิ รองรับกฎหมายว่าด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอาชี พ เกษตรกรสร้ า งและ
๑๕,๒๙๙ ราย
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ๑๕,๒๙๙ ราย
			
(๖) ถ่ า ยทอดความรู ้ เ ทคโนโลยี
การเกษตรและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผ่านศูนย์ถ่ายทอด
ประจ� ำ ต� ำ บล ให้ ส ามารถผลิ ต เพื่ อ บริ โ ภคในครั ว เรื อ นและ
มีรายได้เสริม ๘๒,๓๘๕ ราย ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ๓๗,๗๔๓ ราย พัฒนาเครือข่ายระบบส่งเสริม
การเกษตร ๗๗๓ ราย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ๒๒,๔๓๒ ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
๒๑,๔๓๗ ราย ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน โดยอบรมถ่ายทอดความรู้เคหกิจเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอมอาหาร เพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ๒,๐๑๐ ราย
จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อจัดท�ำแปลงสาธิตเป็นแหล่งถ่ายทอด สาธิต
ศึกษาดูงาน และเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นเครือข่าย (Node)
๓,๑๙๙ แห่ง อบรมการจัดท�ำบัญชีตน้ ทุนอาชีพรายบุคคล ๙๒๐,๔๐๗ ราย อบรมการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ
๓๐,๐๒๒ ราย และอบรมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ๑๘,๐๔๔ ราย

เกษตรกร
รุ่นใหม่

๑.๔ การขับเคลื่อนปฏิรูปภาคเกษตร
		
เพื่อวางรากฐานการผลิตในระยะยาว โดยขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) น�ำไปสูว่ สิ ยั ทัศน์เกษตรกรมัน่ คง ภาคการเกษตรมัง่ คัง่ ทรัพยากรเกษตรยัง่ ยืน และก�ำหนดเป็นแผนพัฒนา
การเกษตร ๕ ปี โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตร ด้วยหลักการตลาดน�ำการผลิตควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิม่ รายได้และลดหนีส้ นิ ครัวเรือน ให้ความส�ำคัญในการรวมกลุม่
เป็นสถาบันเกษตรกร สร้างสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่ารวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้วยตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหารได้คุณภาพปลอดภัย โดยด�ำเนินโครงการ
ตามนโยบายส�ำคัญ คือ

162 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๑.๔.๑ ใช้การตลาดน�ำการผลิตหลัก “ตลาดน�ำการผลิต” เป็นแนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
แบบใหม่ในการวางแผนการผลิตให้อปุ สงค์และอุปทานเกิดความสมดุลกัน โดยได้กำ� หนดแนวทางไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรม
อย่างจริงจัง สนับสนุนให้เกษตรกรด�ำเนินการใน ๕ รูปแบบ คือ การเชื่อมโยงเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ การเชื่อมโยง
กับบริษัทเอกชน การเชื่อมโยงตลาดผ่านระบบสหกรณ์ การเชื่อมโยงผ่านผู้น�ำเกษตรกร และการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้ค้า
ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า สามารถเชื่อมโยงกับสหกรณ์ ๕๓๖ แห่ง
ภาคเอกชน ๑๒๗ แห่ง จ�ำหน่ายผลผลิต ได้ทั้งสิ้น ๑.๘๑ ล้านตัน
มูลค่า ๔๐,๑๗๒.๗๑ ล้านบาท ผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ใช้การตลาด
(Cooperative Distribution Center: CDC) จ�ำหน่ายปัจจัย
น�ำการผลิตจ�ำหน่าย
การผลิต ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าอุปโภค บริโภค
ผลผลิตได้ ๑.๘๑ ล้านตัน
แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป มูลค่า ๗,๐๐๙ ล้านบาท ส่งเสริม
มูลค่า ๔.๐๑ หมื่นล้านบาท
การค้าผลผลิตทางการเกษตรกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ
ส่งออก
เช่น สหกรณ์ ๑๔๐ แห่ง จ�ำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ผลผลิตการเกษตร
รวม ๓๐ แห่ง มูลค่า ๒,๐๘๕.๘๗ ล้านบาท และสหกรณ์ ๕๕ แห่ง
ไปกว่า ๒๘ ประเทศ
ส่งออกผลผลิตการเกษตรไปยังต่างประเทศ รวมกว่า ๒๘ ประเทศ
มีผลผลิตจ�ำหน่ายรวม ๓๒,๘๕๑.๒๖ ตัน มูลค่า ๙๕๒.๒๕ ล้านบาท
จัดท�ำความร่วมมือทางการค้า โดยสหกรณ์ ๑๗๐ แห่ง จับคู่ค้า
กั บ ผู ้ ป ระกอบการภาคเอกชนและองค์ ก รต่ า ง ๆ ๑๒๗ แห่ ง ซื้ อ ขาย
ผลผลิตการเกษตร ๙๕๔,๐๙๘.๙๓ ตัน มูลค่า ๑๙,๘๑๕.๘๑ ล้านบาท
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ ๑๐๔ แห่ง
มูลค่า ๕๕,๗๐๑.๔๗ ล้านบาท
		
๑.๔.๒ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยถ่ายทอด
ความรู้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต งานวิจัย/นวัตกรรมในแปลงใหญ่
จ�ำนวน ๓,๗๙๑ แปลง สนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตร
และแหล่งน�้ำ จ�ำนวน ๓,๒๔๓ แปลง ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร จ�ำนวน ๓,๑๓๗ แปลง เชื่อมโยงการตลาด จัดท�ำข้อตกลง
ซื้อขายร่วมกัน จ�ำนวน ๓,๑๓๔ แปลง พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
จ� ำ นวน ๖,๐๔๓ แปลง การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ จ� ำ นวน ๒๐๕ แปลง โดยวงเงิ น ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๑,๒๐๓ ล้านบาท
		
๑.๔.๓ บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตร
เชิงรุก (Zoning by Agri-Map) โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่
ไม่เหมาะสมไปท�ำประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน
๒๗๐,๑๖๗ ไร่ จ� ำ แนกเป็ น ประมง ๕,๑๑๗ ไร่ ปศุ สั ต ว์ ๒๙,๕๓๔ ไร่
เกษตรผสมผสานจากบ่อน�้ำ ๔๕,๔๔๐ ไร่ พืชทางเลือกชนิดใหม่ ๗,๖๒๖ ไร่
แปลงต้นแบบ ๒,๐๐๔ ไร่ สินค้าชนิดใหม่ ๔๗,๖๑๔ ไร่ หม่อนไหม ๑,๗๐๗ ไร่
ปศุ สั ต ว์ แ ละเกษตรผสมผสาน ๖,๑๕๕ ไร่ เกษตรผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๔๗ ไร่ และไม้ผล ไม้ยนื ต้น ๑๐๔,๙๒๓ ไร่ นอกจากนี้
ได้ อ บรมการจั ด ท� ำ บั ญ ชี ต ้ น ทุ น อาชี พ ในพื้ น ที่ ป รั บ เปลี่ ย นการผลิ ต แก่
เกษตรกร ๔,๖๕๙ ราย

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 163
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
๑.๔.๔ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต
การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทาง
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรปราดเปรื่อง
สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรมืออาชีพ เสริมสร้างความมั่นคงและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ๑.๐๑ ล้านราย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับพื้นที่และ
สินค้า ท�ำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี มุ่งสู่การเป็น Smart Product
		
๑.๔.๕ วางแผนการผลิ ต และการตลาดข้ า วครบวงจร ได้ ก� ำ หนดแนวทางการแก้ ป ั ญ หาสิ น ค้ า ข้ า ว
ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๖๑ ก�ำหนดอุปสงค์ ๓๐.๕๒ ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งมี
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
			
(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาเหมาะสม โดย
				
(๑.๑) ส่งเสริมการท�ำนาแบบแปลงใหญ่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑,๙๐๒ แปลง เกษตรกร
๑๗๕,๖๔๔ ราย พื้นที่ ๒.๔๓ ล้านไร่ ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒,๒๕๐ ตัน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ข้าวคุณภาพ ๙๐๐ ตัน และอยู่ระหว่างด�ำเนินการส�ำรวจความต้องการซื้อข้าวในแต่ละพื้นที่ ๗๒ จังหวัด ยกระดับมาตรฐาน
โรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่ และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด
				
(๑.๒) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒,๗๓๗ กลุ่ม เกษตรกร
๕๙,๐๐๓ ราย พื้นที่ ๖๒๙,๗๖๐.๑๐ ไร่ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท�ำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มให้แก่เกษตร
๓๗,๓๘๕ ราย อบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ๑๒๙ ราย อยู่ในระหว่างสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรในพื้นที่
๒๓,๐๐๐ ราย และเตรียมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรียเ์ บือ้ งต้น ให้แก่เกษตรกรจ�ำนวน ๖๐ กลุม่ /๑๒,๐๐๐ ราย
				
(๑.๓) ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแม่นย�ำสูง (Precision Farming) ในนาแปลงใหญ่ประชารัฐ
ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยการจัดท�ำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่นย�ำสูง (Precision Farming) และกิจกรรมจัดท�ำแปลงเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ด�ำเนินการ
ใน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และชัยนาท ๖๔๐ ไร่
				
(๑.๔) ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพชัน้ เลิศ (Premium Grade) เพือ่ บริหารจัดการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และผลผลิต
ต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ท�ำให้ได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศที่มีคุณภาพความหอมดีที่สุด
ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ร้อยละ ๒๐ ผลผลิตต่อไร่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ด�ำเนินการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๐ แปลง ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒ แปลง ยโสธร ๒ แปลง ศรีสะเกษ ๓ แปลง และสุรินทร์ ๓ แปลง รวม ๖๓,๓๕๔ ไร่
				
(๑.๕) ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และ
การตลาดข้าวพันธุ์ กข. ๔๓ เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ในพื้นที่
ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ๒๓,๑๗๑.๒๕ ไร่
ส่งเสริมการผลิต
				
(๑.๖) ปรับเปลีย่ นระบบการผลิต
และการตลาด
ข้าวในพื้นที่ลุ่มต�่ำ ๑๓ พื้นที่ เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ทีร่ ว่ มมือกับรัฐบาลในการบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ ๑๓ พืน้ ที่
ด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุข์ า้ วส�ำหรับใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี
เพื่อสุขภาพ
๒๕๖๑ ในอัตราไร่ละ ๕ กิโลกรัม จ�ำนวน ๑.๒๐ ล้านไร่

ข้าวพันธุ์ กข.๔๓
แบบครบวงจร

164 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
			 (๒) การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว โดย
				
(๒.๑) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยสนับสนุนค่าใช้จา่ ยให้เกษตรกร
ในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ จ�ำนวน ๓๔๔,๐๙๑ ไร่
				
(๒.๒) การปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ไร่ละ ๕
กิโลกรัม สนับสนุนค่าไถ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๕๐๐ บาท จ�ำนวน ๒๐๗,๙๐๒ ไร่
				
(๒.๓) ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรังปี ๒๕๖๑ สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ จ�ำนวน ๔,๘๕๑ไร่
				
นอกจากนี้ ได้ ก ารด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต ข้ า วสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการตลาด
ด้วยการด�ำเนินโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบ ๒ ท�ำให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี ๒๕๖๐/๖๑ มีจ�ำนวน
๑๑.๙๒ ล้านไร่ผลผลิต ๗.๘๐ ล้านตัน สามารถลดพื้นที่ลงจากปี ๒๕๕๕/๕๖ (๑๖.๐๘ ล้านไร่) ได้ถึง ๔.๑๗ ล้านไร่
และผลผลิตลดลงจาก ปี ๒๕๕๕/๕๖ (๑๐.๗๗ ล้านตัน) ๒.๙๗ ล้านตัน ซึ่งสามารถลดปริมาณข้าวไม่ให้ออกมาล้นตลาด
ลดผลกระทบด้านราคาข้าวได้
๑.๔.๖ ด�ำเนินมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ผ่าน ๒ โครงการ ดังนี้
			 (๑) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรวงเงินสินเชื่อ
๙๐,๐๐๐ ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๑,๘๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย
๓ ล้านราย รายละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ผ่านบัตรสินเชือ่ เกษตรกรเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ้ ปัจจัยการผลิต หรือเครือ่ งจักรกล
การเกษตรขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ ๗ ต่อปี) รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รับภาระในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี และเรียกเก็บจากเกษตรกร ในอัตรา MRR-3 (ร้อยละ ๔ ต่อปี) โดยระยะเวลาช�ำระหนี้
ของเกษตรกรต้องแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒ เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับขึ้นทะเบียนร้านจ�ำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน และประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปัจจัยการผลิต รวมทั้งให้การสนับสนุนทางวิชาการ
ในการใช้ปจั จัยการผลิตอย่างเหมาะสมระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๒ ปี (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑-เมษายน ๒๕๖๓) ระยะเวลา
ในการจ่ายเงินกู้ ๑ ปี (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑-เมษายน ๒๕๖๒)
			 (๒) โครงการสนั บ สนุ น การผลิ ต หรื อ จั ด หาปุ ๋ ย สั่ ง ตั ด ผ่ า นสถาบั น เกษตรกร วงเงิ น สิ น เชื่ อ
๓,๖๐๐ ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๗๒ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่ำเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบัน
เกษตรกรเป้าหมาย ๕๐๐ แห่ง (สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ๓๐๐ แห่ง วิสาหกิจชุมชน ๒๐๐ แห่ง) ในการผลิตหรือจัดหาปุย๋ สัง่ ตัด
เพือ่ จ�ำหน่ายแก่สมาชิกและเกษตรกรทัว่ ไปอัตราดอกเบีย้ MLR (ร้อยละ ๕ ต่อปี) โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ ให้กบั ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ต่อปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับภาระในอัตรา
ร้อยละ ๑ ต่อปี และเรียกเก็บจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา MLR-3 (ร้อยละ ๒ ต่อปี) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้
เรื่องการใช้ปุ๋ยสั่งตัดแก่สถาบันเกษตรกร ประสานผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายปุ๋ยระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๒ ปี (เดือนพฤษภาคม
๒๕๖๑-เมษายน ๒๕๖๓) ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ ๑ ปี (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑-เมษายน ๒๕๖๒) โดยด�ำเนินการจัดอบรม
ให้กับผู้แทนของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการตรวจสอบดิน การวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ย
ตามค่าการวิเคราะห์ดิน จ�ำนวน ๔ รุ่น ๓๖๔ ราย
๑.๔.๗ การด�ำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตร จัดท�ำยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีวิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรไทยมีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมในการ
บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่
๑) การรวบรวม พัฒนา และสร้างฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการรับมือ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 165
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒) การเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้ แ ก่ เ กษตรกร สถาบั น เกษตรกรและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ๓) การมี ส ่ ว นร่ ว มในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
และพัฒนาให้เกิดการเติบโตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๔) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร
๑.๔.๘ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ โดยพัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอ�ำเภอ
ด้วยกลไกประชารัฐ จ�ำนวน ๓๖๓ แห่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ความร่วมมือ
กับหอการค้าจังหวัด ๙๑ แห่ง ให้บริการสมาชิก เกษตรกร เครือข่ายของสหกรณ์ระดับอ�ำเภอ โดยให้บริการปัจจัยการผลิตคุณภาพ
คิดเป็นมูลค่า ๖,๗๔๙.๕๖ ล้านบาท รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ๘,๕๖๔.๗๕ ล้านบาท ได้รับความร่วมมือจากประชารัฐ
ส่งผลให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ๑๑๗ แห่ง ผลิตภัณฑ์ได้รับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม ๑๑๕ ผลิตภัณฑ์ (๘๖ แห่ง)
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐาน ๗๖ ผลิตภัณฑ์ (๖๒ แห่ง)
		
๑.๔.๙ จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (The Institute for Agricultural Product
Innovation: APi) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยให้
กลายเป็นสินค้าใหม่ทมี่ มี ลู ค่าสูงขึน้ และเกิดผลเชิงพาณิชย์ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาและปรับเปลีย่ น
โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไปสู่ Value-based Economy โดยสถาบันฯ มีบทบาทหน้าที่หลัก ๒ ด้าน คือ ๑) การอ�ำนวย
ความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการ และ ๒) การส่ ง เสริ ม การตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า
เกษตรนวัตกรรม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สามารถสร้างมูลค่าการค้าในสินค้าเกษตรนวัตกรรมแล้ว ๓๐๐ ล้านบาท
รวมทั้งจัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ เช่น “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
และส่วนภูมภิ าค (จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา) งานสัมมนา “ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมโลก ๒๐๑๘” งาน
สัมมนา “งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง : ความฝันสู่ความจริง” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมกว่า ๑,๐๐๐ คน
๑.๔.๑๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ โดย
			
(๑) พั ฒ นาระบบ National Single Window (NSW) ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย น
ข้อมูลกระบวนการน�ำเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ โดยด�ำเนินการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงค�ำขอกลาง ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ต (Fisheries Single
Window) ๑ ระบบ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตน�ำเข้า-ส่งออก ๑ ระบบ ระบบรับส่งข้อมูลผ่านระบบ
เชื่อมโยง ณ จุดเดียว เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกยางพารา ๒ ระบบ
			
(๒) พัฒนาระบบความเชือ่ มโยงแอปพลิเคชันกับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง ระยะที่ ๑ โดยน�ำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส�ำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ติดตั้ง
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบฐานข้อมูล Big Data โดยบูรณาการข้อมูลภาคเกษตรระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท�ำฐานข้อมูลที่ส�ำคัญในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชน ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
๗.๔๖ ล้านครัวเรือน ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ๕๒๕,๐๗๑ ฟาร์ม ข้อมูลเกษตรกรด้านปศุสตั ว์ ๒.๙๔ ล้านราย
พร้อมทั้งพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และรายงานภาพรวมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
			
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) โดยบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ประกอบด้วย ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร
ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้�ำของกรมประมง รวมถึงบูรณาการข้อมูลภาคเกษตร
จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ รวบรวมเป็ น ฐานข้ อ มู ล เกษตรกรกลางที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ บ ริ ห ารจั ด การเชิ ง นโยบาย
พร้อมทั้งพัฒนาระบบวิเคราะห์ Big Data และรายงานภาพรวมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เช่น ข้อมูลครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน
๗.๗๗ ล้านครัวเรือน
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นโยบายข้อ ๖
๑.๕ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด
		
๑.๕.๑ จัดตลาดเกษตรกรและสินค้าส�ำหรับเกษตรกร โดยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกร ให้มกี ระบวนการผลิตทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจใน
รูปแบบการจ�ำหน่ายในระบบออนไลน์ การเพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่องทาง
การจ�ำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรที่ส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่สู่ตลาดเกษตรกร และขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น
เช่น ตลาดในกลุม่ HORECA ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) กาแฟและธุรกิจจัดเลีย้ ง (Cafe and Catering),
Online Market เชื่อมโยงตลาดเกษตรกรในรูปแบบตลาดเกษตรกรสัญจรในตลาดเฉพาะ เช่น พื้นที่ห้างสรรพสินค้า
หรืองานตลาดอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายและแหล่งจ�ำหน่ายอื่น ๆ โดยอบรมเกษตรกรผู้จ�ำหน่ายสินค้าในตลาด
เกษตรกร ๑,๙๒๗ ราย พัฒนาตลาด ๗๗ แห่ง สัมมนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ๑,๒๔๖ ราย โครงการศูนย์บริการ
ด้านการตลาดกล้วยไม้ โดยจัดงานตลาดกล้วยไม้คุณภาพเพื่อเกษตรกร ๑๔ ครั้ง เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับ
เกษตรกรและเป็นการขยายผลการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐๒ ราย มูลค่าการจ�ำหน่าย
๑๐.๒๓ ล้านบาท จัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ๔๐ แห่ง ยอดการจ�ำหน่ายสินค้า ๙.๖๔ ล้านบาท
จั ด ตั้ ง ตลาดกลางสิ น ค้ า เกษตรของสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกร โดยจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ๗ แห่ ง
วงเงิน ๓๔.๔๔ ล้านบาท พัฒนาตลาดหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ โดยจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานต�ำนานไหมไทย
		
๑.๕.๒ ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
			
(๑) จัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยจัดตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพส่วนกลางและในระดับพื้นที่ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรที่กระจายตามภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทาง
การตลาดให้เกษตรกร ด�ำเนินงานแบบบูรณาการด้วยการจัดตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ เพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรเรียนรู้
วิถีการตลาด การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น และก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน จ�ำนวน ๖๘ ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วม ๒,๒๙๙ ราย
มูลค่าการจ�ำหน่ายสินค้า ๕๓.๒๔ ล้านบาท
			
(๒) จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า เกษตรคุ ณ ภาพ ปลอดภั ย ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม ด� ำ เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่สินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
ของเมืองเกษตรสีเขียวจาก ๖ จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมในประเทศ
จ�ำนวน ๒ ครั้ง และจัดกิจกรรมในต่างประเทศ จ�ำนวน ๙ ครั้ง
			
(๓) ตลาดสิ น ค้ า เกษตรคุ ณ ภาพดิ จิ ทั ล โดยปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ต ลาดกลางสิ น ค้ า เกษตรและ
ผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาเว็บไซต์ www.agrimart.in.th ปรับปรุงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
www.ortorkor.com โดยลูกค้าสามารถเห็นสินค้าที่จะสั่งซื้อได้ทันที (Real Time) จัดท�ำหลักสูตรพร้อมสื่อการเรียนรู้
ในการค้าขายออนไลน์ ฝึกอบรมการน�ำเข้าข้อมูล
สินค้าเกษตรสู่ระบบร้านค้า มีผู้อบรม ๘๒๒ ราย
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ว็ บ ไซต์ www.ortorkor.com
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook : อตก เดลิเวอรี่www.ortorkor.com)และเพิ่ ม จ� ำ นวนสิ น ค้ า
ของผู ้ ป ระกอบการที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานลงใน
เว็ บ ไซต์ จ� ำ นวน ๑,๐๕๒ รายการ และส่งเสริม
ตลาดสิ น ค้ า สหกรณ์ อ อนไลน์ ผ ่ า นระบบพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเว็ บ ไซต์ ข องชุ ม นุ ม สหกรณ์
การเกษตร (www.co-opclick.com) ส่ ง ผลให้
ปริมาณการค้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๔) โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าวเขียวน�้ำนม เห็ดแครงอินทรีย์ งาไร่สามทอ โดยอบรมคัดเลือกเกษตรกร
มาจัดท�ำสินค้าต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อน�ำไปเผยแพร่ ทดสอบตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๓ ครั้ง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีการร่วมท�ำบันทึกความเข้าใจระหว่าง
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกับเกษตรกร โดยเกษตรกรเข้าร่วม ๘๐ ราย มูลค่าจ�ำหน่าย ๑๑.๓๘ ล้านบาท
			
(๕) โครงการพัฒนาตลาดน�้ำ  อ.ต.ก. เพื่อเป็นช่วงทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร/เกษตรกร
ที่เป็นสินค้าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโปรแกรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง
			
(๖) ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ (Mini อ.ต.ก.) ได้ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดตั้งร้านค้า
Mini อ.ต.ก. ๓ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตรัง อีก ๗ แห่ง อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดตั้งอีก
๑๐ แห่ง อยูร่ ะหว่างการเจรจาขอใช้พนื้ ทีก่ บั บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
			
(๗) จัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ โดยการจัดกิจกรรมการแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า จ�ำนวน ๓ ครั้ง
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ขอนแก่น และนครราชสีมา มีผู้เข้าชมงาน จ�ำนวน ๒๙,๑๘๙ ราย ยอดจ�ำหน่ายสินค้ารวม
๑๙.๒๖ ล้านบาท จัดงานจัดแสดงสินค้าสหกรณ์ภายใต้งาน SIMA ASEAN ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมื อ งทองธานี มี ผู ้ เ ข้ า ชมงานประมาณ ๔,๐๐๐ ราย ยอดจ�ำ หน่ า ยสิ น ค้ า รวมมู ล ค่ า ๑.๓๙ ล้ า นบาท จั ด กิ จ กรรม
การแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าระดับภาค จ�ำนวน ๓ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มหาสารคาม และสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้าชมงานจ�ำนวน ๑๒,๑๗๓ ราย ยอดจ�ำหน่ายสินค้ารวม ๖.๐๓ ล้านบาท
๑.๕.๓ ผลักดันตลาดท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น ผ่านการเชื่อมโยงสินค้าหรือบริการเด่นของชุมชน
กับการท่องเที่ยว เติมเต็มโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้สมดุล โดยได้ด�ำเนินการพัฒนาต่อยอดตลาด เช่น ตลาดประชารัฐ
ต้องชม ๒๑๖ แห่ง มีมูลค่าการจ�ำหน่ายรวม ๑,๑๗๑ ล้านบาท (เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙) ตลาดเฉพาะสินค้าจัดแล้ว
๑๓ ครั้ง ใน ๘ จังหวัด มีมูลค่าจ�ำหน่ายรวม ๑๘ ล้านบาท ตลาดกลางสินค้าเกษตร ๕๕ แห่ง ตลาดชายแดน ๕ แห่ง
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าเกษตร (Farm Outlet) ๖๓ แห่ง ใน ๓๗ จังหวัด มีมูลค่าการจ�ำหน่ายรวมกว่า ๓๔๑ ล้านบาท
๑.๕.๔ ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรนวัตกรรม
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวกับผู้น�ำเข้า
จากต่างประเทศ มีมูลค่าการค้ารวมกว่า ๑๐๔ ล้านบาท จัดงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมในประเทศ
“Agrinnovation 2018” ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา)
มีมูลค่าการค้ารวมกว่า ๒ ล้านบาท จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เช่น THAIFEX, STYLE, BIOFACH Southeast Asia 2018
โดยภายหลังการจัดกิจกรรม มีมูลค่าการค้ารวมกว่า ๑๙๑ ล้านบาท จัดกิจกรรมจับคู่งานวิจัย “Agri-tech Innovation
Forum : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” มีผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การต่อยอดเชิงพาณิชย์จำ� นวน ๑๒ ผลงานและมีมลู ค่า
การซือ้ ขายผลงานวิจยั ๘.๗ ล้านบาท และจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมกับร้านปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ได้แก่ Golden Place, Lemon Farm, Ecotopia และ Gourmet Market โดยมีสินค้าที่ได้รับคัดเลือกจากร้านค้าดังกล่าว
ให้เข้าจ�ำหน่ายเป็นการถาวรจ�ำนวนกว่า ๒๐ รายการ เช่น ขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง เครื่องส�ำอาง

168 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๑.๕.๕ ส่ ง เสริ ม ตลาดสิ น ค้ า อิ น ทรี ย ์ จั ด งานแสดงสิ น ค้ า BIOFACH Southeast Asia 2018 และ
Natural Expo Southeas Asia 2018 ร่วมกับ NurnbergMesse Gmbh (NM) จัดงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าอินทรีย์
“สังคมสุขใจ” “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” โดยเชื่อมโยงเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน (Farm Outlet) สินค้าออร์แกนิค สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตลาดต้องชม และผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ายน�ำสินค้า
มาจ�ำหน่ายให้ประชาชนผู้บริโภคโดยตรง มีผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์และผู้เข้าร่วมงาน จ�ำนวน ๑๘,๗๖๖ ราย มูลค่า
การจ�ำหน่ายกว่า ๑๕ ล้านบาท รวมทั้งด�ำเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการส่งออก นอกจากนี้
ได้จัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน
มีความรูด้ า้ นการตลาดเป้าหมาย ๔ แห่ง ได้แก่ หมูบ่ า้ นหนองเทา จังหวัดอุบลราชธานี หมูบ่ า้ นหนองเม็ก จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
หมู่บ้านซอง มู แฮง จังหวัดจันทบุรี และหมู่บ้านชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดเชียงราย รวมทั้งจัดตั้ง Organic Farm
Outlet แห่งใหม่ จ�ำนวน ๔ แห่ง คือ อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ร้านล้านปันสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี และร้านเนเชอรัลเฮาส์ จังหวัดนนทบุรี
			
นอกจากนี้ ได้รับรองคณะผู้น�ำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสนใจน�ำเข้ากลุ่มข้าวสีและข้าว
เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะข้าว กข. ๔๓ ที่สามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้ โดยจะน�ำเข้าข้าวดังกล่าวเพื่อเปิดตลาดปริมาณ ๕,๐๐๐ ตัน
รวมทัง้ มีการประชาสัมพันธ์ขา้ ว กข. ๔๓ และข้าวสีสตู่ ลาดต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง เช่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขา้ วไทย
Healthy Rice Campaign 2018 ในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ฯลฯ
๑.๕.๖ ส่ ง เสริ ม การซื้ อ ขายในระบบตลาดข้ อ ตกลง ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารใช้ สั ญ ญาข้ อ ตกลงมาตรฐาน
จ�ำนวน ๔๙ สัญญา ๒๑ สินค้า ได้แก่ ๑) ส้มเขียวหวานพันธุส์ ที องปลอดภัยจากสารพิษ ๒) ข้าวโพดหวาน ๓) สาหร่ายพวงองุน่ สด
๔) สับปะรดภูเก็ตปลอดภัย ๕) ล�ำไย ๖) ลิ้นจี่ ๗) ข่า ๘) ตะไคร้ ๙) ใบมะกรูด ๑๐) ผักไฮโดรโปนิกส์ ๑๑) ชมพู่ทับทิมจันทร์
๑๒) มะพร้าวน�้ำหอม ๑๓) ฟักทอง ๑๔) แฟง ๑๕) มะเขือเทศ ๑๖) กระเทียม ๑๗) ทุเรียน ๑๘) เงาะ ๑๙) มังคุด
๒๐) ลองกอง และ ๒๑) มะละกอฮอลแลนด์ รวมปริมาณกว่า ๑๗,๖๒๑ ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า ๕๐๙ ล้านบาท รวมทั้ง
อบรมการใช้ประโยชน์ตลาดข้อตกลง รวม ๓ ครั้ง ณ จังหวัดน่าน ล�ำพูน และอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมอบรม รวม ๒๕๒ ราย
๑.๕.๗ จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร มีผลประกอบการด�ำเนินการ ดังนี้
ธนาคาร

ผลการดำ�เนินงาน

๑) ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชด�ำริ

สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่ ๑๘,๖๔๓ ตัว และ
มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ ๑๕,๘๕๗ ตัว

๒) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

ผลิตปุ๋ยหมัก ๒,๙๕๖ ตัน น�้ำหมักชีวภาพ ๖๗๖,๒๐๐ ลิตร

๓) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ๒๐ แห่ง
โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ธนาคาร ๗๐ ตัน
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากธนาคาร ๖๐๐ ตัวอย่าง
สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๐,๐๐๐ กระสอบ

๔) ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
จ�ำนวน ๕๗ แห่ง

ให้บริการแก่สมาชิก ๔,๐๕๔ ราย โดยให้ยืมข้าวสาร ๒๒,๑๔๕ กิโลกรัม
และเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูก ๕๕๒,๐๐๓ กิโลกรัม
และสมาชิกฝากขายข้าวเปลือก ๑,๓๕๗,๔๘๑ กิโลกรัม

๕) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง

จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ๓ แห่ง รับฝากลูกโคจากสมาชิก
๕๓๖ ราย สมาชิกฝากลูกโคเข้าธนาคาร ๘๓๒ ตัว และสมาชิก
ถอนคืนโคสาวท้องแล้ว ๓๙๐ ราย รวม ๕๐๘ ตัว

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 169
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ธนาคาร

ผลการดำ�เนินงาน

๖) ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง

จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ๒๐ แห่ง โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ
สู่แหล่งน�้ำ ๓.๕๗๐๒ ล้านตัว ผลิตอนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ
เพื่อเพิ่มผลผลิตแหล่งน�้ำชุมชน ๐.๕๐ ล้านตัว

๗) ธนาคารหม่อนไหม

พัฒนาศักยภาพธนาคารเดิม ๕ แห่ง และสนับสนุนวัสดุ
ในการท�ำธนาคาร ๔ แห่ง

			
นอกจากนี้ ได้ ด� ำ เนิ น โครงการโคบาลบู ร พา จั ง หวั ด สระแก้ ว ด� ำ เนิ น การในรู ป แบบภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�ำริ เพื่อผลิตลูก ๖,๑๐๐ ราย โดย ๑) โคเนื้อ ส่งมอบโค
แก่เกษตรกร ๓,๐๕๑ ราย รายละ ๕ ตัว รวม ๑๕,๒๑๐ ตัว เกษตรกรท�ำแปลงพืชอาหารสัตว์ ๕,๔๐๐ ราย ๒๗,๐๐๐ ไร่
เกษตรกรสร้างโรงเรือนโคเนื้อ ๔,๒๐๐ หลัง ๒) ผสมเทียมโค ๑,๐๒๔ ตัว ลูกเกิด (ลูกติดท้อง) ๙๗ ตัว จ่ายเงินอุดหนุน
ท�ำแปลงพืชอาหารสัตว์ ๔,๗๔๔ ราย และ ๓) แพะเนื้อ ส่งมอบแพะแก่เกษตรกร ๑๐๐ ราย รายละ ๓๒ ตัว รวม ๓,๒๐๐ ตัว
เกษตรกรท�ำแปลงพืชอาหารสัตว์ ๑๐๐ ราย ๓๐๐ ไร่ เกษตรกรสร้างโรงเรือนแพะ ๑๐๐ หลัง จ่ายเงินอุดหนุนท�ำแปลงพืช
อาหารสัตว์ ๘๒ ราย
๑.๕.๘ ด� ำ เนิ น โครงการกาญจนบุ รี โ มเดล กระทรวงพาณิ ช ย์ ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
กองบัญชาการกองทัพไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง ๙ แห่ง ด�ำเนินโครงการต้นแบบน�ำร่อง ณ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ชื่อ “โครงการประชารัฐโดยการขับเคลื่อนไทยนิยม
อย่างยั่งยืนเพื่อจังหวัดกาญจนบุรี” หรือ “กาญจนบุรีโมเดล” เพื่อ “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้”
ให้แก่ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยภายในงานมีการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ให้ค�ำปรึกษาการสร้างอาชีพ
ของผู้มีรายได้น้อย ให้ค�ำปรึกษาด้านแหล่งเงินทุน ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเข้าสู่ตลาด
ให้ค�ำแนะน�ำและเชื่อมโยงสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบด�ำเนินโครงการใน ๑๐ จังหวัดยากจน
๑.๕.๙ สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และเครือข่ายการตลาดสินค้าชุมชน ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP รวมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ขยายเข้าสู่ช่องทางการตลาด
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น ร้านค้าปลีกชุมชน และท่าอากาศยานต่าง ๆ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗
ได้น�ำสินค้า OTOP ไปวางจ�ำหน่าย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต มียอดจ�ำหน่ายรวม ๓๔๑ ล้านบาท
และในปี ๒๕๖๑ ได้ขยายสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ มียอดจ�ำหน่ายกว่า ๓.๔๑ ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานอู่ตะเภา
		
๑.๕.๑๐ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือต้องการพัฒนาคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
และให้ ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองสุ ข ลั ก ษณะในการผลิ ต อาหาร (GMP) ซึ่ ง ได้ คั ด เลื อ ก
สถานแปรรูปสัตว์น�้ำ/กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น�้ำ เข้าตรวจสุขลักษณะสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตพร้อมสุ่ม
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และน�้ำใช้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตรวจสุขลักษณะสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตหลังการ
ปรับปรุง และยืน่ ขอการรับรองด้านสุขลักษณะในการผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข ๑๐ กลุม่ จัดท�ำแผนเพือ่ พัฒนาและ
ปรับปรุงด้านกระบวนการผลิต ๑๔ กลุ่ม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ๑๕ กลุ่ม รวมทั้งคัดเลือกกลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเงินอุดหนุน
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ปัจจัยพื้นฐานการผลิต การตลาด และการแปรรูปสินค้ากลุ่มอาชีพ
ในสังกัดสถาบันเกษตรกร ๑๔๗ แห่ง ๒๘๑ รายการ วงเงิน ๙.๕๒ ล้านบาท
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๑.๖ การสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๑.๖.๑ เพิ่ ม ทุ น กองทุ น หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ได้ ด� ำ เนิ น มาตรการฟื ้ น ฟู เ พื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ทุ น
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุนในปี ๒๕๖๑
กองทุนละ ๑ ล้านบาท จ�ำนวน ๑๐,๙๓๗ กองทุน เนื่องจากมี
สภาพปัญหาด้านการเงินและด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ
โดยได้ ด� ำ เนิ น การฟื ้ น ฟู ก องทุ น หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งให้
กองทุนหมู่บ้าน
สามารถได้ รั บ การเพิ่ ม ทุ น ได้ ด ้ ว ยกระบวนการการให้ ค วามรู ้
ได้เงินเพิ่มทุน
ให้ความช่วยเหลือ และสร้างระบบการบริหารจัดการกองทุน
๑,๘๔๓ กองทุน
ซึ่ ง ในปี ๒๕๖๑ มี ก องทุ น หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งได้ รั บ
เป็นเงิน ๑.๘๔ พันล้านบาท
การจั ด สรรเงิ น เพิ่ ม ทุ น จ� ำ นวน ๑,๘๔๓ กองทุ น เป็ น เงิ น
มีกองทุนฯ ได้รับการฟื้นฟู
๑,๘๔๓ ล้านบาท และได้รับการฟื้นฟู จ�ำนวน ๔,๖๓๗ กองทุน
๔,๖๓๗ กองทุน
ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการขอรั บ การเพิ่ ม ทุ น ทั้ ง นี้ ที่ เ หลื อ จ� ำ นวน
๔,๔๕๗ กองทุน จะด�ำเนินการฟื้นฟูเพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในปี ๒๕๖๒
๑.๖.๒ ด�ำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยสนับสนุน
เงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ�ำนวน ๗๙,๕๕๖ กองทุน กองทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวม
๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร
โรงสี ชุ ม ชน โรงงานผลิ ต ปุ ๋ ย ประจ� ำ ชุ ม ชน การจั ด ท� ำ แหล่ ง เก็ บ น�้ ำ ชุ ม ชน และเครื่ อ งจั ก รส� ำ หรั บ แปรรู ป ผลผลิ ต
ทางการเกษตร รวมทั้งเพื่อด�ำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และความเป็นอยูใ่ นชุมชนให้ดขี นึ้ ทัง้ นี้ ได้อนุมตั โิ ครงการและงบประมาณแล้ว ๖๖,๓๓๗ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๘ ของ
เป้าหมาย (๗๙,๕๕๖ กองทุน) งบประมาณ ๓๓,๑๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๖ ของวงเงินรวม
		
๑.๖.๓ ด� ำ เนิ น โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพหมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานราก
ตามแนวทางประชารั ฐ โดยสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น กองทุ น หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง กองทุ น ละไม่ เ กิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวคิด
“ประเทศไทย ๔.๐” ทั้งนี้ ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว ๖๔,๔๖๗ กองทุนรวม ๖๗,๓๔๔ โครงการ งบประมาณ
๑๒,๘๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๙ ของวงเงินรวม โดยโครงการที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเสนอสูงสุด
อันดับแรกคือ ร้านค้าชุมชน จ�ำนวน ๑๒,๑๔๘ โครงการ
๑.๖.๔ ด� ำ เนิ น โครงการสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนต้ น แบบตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ได้พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยสนับสนุนการปฏิบัติการของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เปิดด�ำเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชนต่อเนื่อง จ�ำนวน ๒,๕๖๐ แห่ง และด�ำเนินการ
ฝึกอบรมให้กบั กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองทีม่ คี วามพร้อมเพิม่ เติมอีก จ�ำนวน ๗๒๕ แห่ง โดยรวมปัจจุบนั มีกองทุนหมูบ่ า้ น
และชุมชนเมืองที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจ�ำนวน ๕,๗๔๐ แห่ง
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๑.๖.๕ ด�ำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ด�ำเนินโครงการร้านค้าประชารัฐ จ�ำนวน ๑๙,๒๗๐ แห่ง และได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเพิม่ ประสิทธิภาพร้านค้าประชารัฐกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง เพือ่ ให้มคี วามเข้มแข็ง
สามารถผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินค้าเพื่อการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคาถูก
บริการครบวงจร ทั้งด้านการเงินและการซื้อขายสินค้าและการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากต่อไป
โดยมีรา้ นค้าประชารัฐกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งรับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture:
EDC) ภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม ๔,๒๗๘ ร้านค้า
๑.๖.๖ ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น โดยศาสตร์ พ ระราชาตามแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาจ�ำเป็นเร่งด่วน สนับสนุนการจ้างงานและ
ต่ อ ยอดโครงการเดิ ม ตลอดจนเพื่ อ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมอื่ น ๆ
ที่ ชุ ม ชนเห็ น ว่ า เป็ น ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
ในการประกอบอาชี พ ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ และสร้ า งโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับ
พัฒนาหมู่บ้าน
รายได้ของประชาชน กองทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวม
และชุมชน
๑๙,๗๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว
โดยให้กองทุนละไม่เกิน ๓ แสนบาท
๔๗,๑๙๔ กองทุน รวม ๕๒,๒๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
อนุมัติแล้ว ๔๗,๑๙๔ กองทุน
๑๔,๑๕๙ ล้านบาท
๕๙.๒๙ ของเป้ า หมาย (๗๙,๕๙๓ กองทุ น ) งบประมาณ
๑๔,๑๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๔ ของวงเงินรวม
โดยโครงการที่ ก องทุ น หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งเสนอสู ง สุ ด
คือ บริการงานชุมชน จ�ำนวน ๒,๙๙๑ โครงการ
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๒. การดูแลรักษาเสถียรภาพราคาและลดภาระค่าครองชีพประชาชน
๒.๑ การดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
		
๒.๑.๑ ด�ำเนินการควบคุมราคาสินค้าและบริการ ๕๓ รายการ ติดตามดูแล ๒๒๗ รายการ และติดตาม
ตรวจสอบราคาอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกปักษ์ ทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือแอบลักลอบ
ขึ้นราคา เช่น การลดขนาดบรรจุภัณฑ์
		
๒.๑.๒ ด�ำเนินมาตรการฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ผ่านร้านโชห่วยและเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมค้าส่ง
ค้าปลีกไทยสู่ชุมชน
		
๒.๑.๓ จัดท�ำแอปพลิเคชันลายแทงของถูก เพือ่ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าและการส่งเสริมการขาย
สินค้าในราคาประหยัดในแต่ละพื้นที่

		 ๒.๑.๔ ก�ำกับดูแลด้านราคาให้เป็นธรรมทัง้ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพือ่ ให้มปี ริมาณสินค้าเพียงพอ
และไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลสมควร โดยได้ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดจากการตรวจสอบร้านค้า ๑๒๑,๖๘๔ ราย พบการกระท�ำผิด จ�ำนวน ๒๓๖ ราย เปรียบเทียบปรับ รวมเป็นเงิน
๒๒๕,๔๐๐ บาท
		
๒.๑.๕ ก�ำกับดูแลชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย โดยตรวจสอบ
เครือ่ งชัง่ ตวงวัดให้มคี วามเทีย่ งตรง ถูกต้อง รวมทัง้ สิน้ ๓.๔ ล้านเครือ่ ง/หีบห่อ พบว่ามีความผิดปกติ จ�ำนวน ๕๕,๖๑๗ เครือ่ ง/
หีบห่อ โดยได้ด�ำเนินการยึดบัตรและห้ามใช้
๒.๑.๖ จัดท�ำข้อมูลร้านอาหาร “หนูณิชย์” เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
“ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๒.๒ การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
		
๒.๒.๑ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการบูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและ
เงินช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ย ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ทัง้ นี้ ได้แจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและผู้มีสิทธิ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๙,๑๘๕ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
มีผู้มีสิทธิมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จ�ำนวน ๑๑,๐๙๙,๑๐๕ ราย หรือร้อยละ ๙๗ ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน
หรือร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
๔๒,๕๐๙.๘๒ ล้ า นบาท และตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๐-สิ ง หาคม ๒๕๖๑ พบว่ า มี ผู ้ มี สิ ท ธิ เ สี ย ชี วิ ต แล้ ว จ� ำ นวน
๑๔๙,๕๐๐ ราย ซึ่งได้แจ้งระงับสิทธิในบัตรสวัสดิการของบุคคลดังกล่าวแล้ว

ภาพรวมการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
รายการ
ร้านธงฟ้าประชารัฐ/ร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านฯ/
ร้านถุงเงินประชารัฐ
ร้านก๊าซหุงต้ม
รถ บขส.
รถไฟ
รถไฟฟ้า (เริ่มวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
เงินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เข้ากระเป๋าเงิน e-Money)
รวมทัง้ สิน้

จำ�นวน (รายการ)

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

๑๓๙,๙๗๙,๒๖๓

๔๑,๓๕๕.๒๕

๑,๓๓๗,๐๒๕

๖๐.๑๒

๓๕๔,๖๗๙

๑๒๒.๕๖

๒,๒๗๕,๒๖๕

๒๓๘.๐๐

๓๐๓,๒๔๒

๙.๒๘

๔,๑๓๔,๕๐๖

๗๒๔.๖๑

๑๔๘,๓๘๓,๙๘๐

๔๒,๕๐๙.๘๒
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นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มเติมในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ดังนี้
			
(๑) มาตรการบรรเทาภาระค่ า ไฟฟ้ า และค่ า น�้ ำ ประปา ช่ ว ยเหลื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยโดยในกรณี ที่
ผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน ๒๓๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า และในกรณีที่ผู้มีรายได้น้อย
ใช้น�้ำประปาในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ไม่ต้องเสียค่าน�้ำประปา
			 (๒) มาตรการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในช่วงปลายปี สนับสนุนให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยมีเงินในการซือ้ สินค้า
และบริการเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นจ�ำนวน ๕๐๐ บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้มีรายได้น้อยในช่วงปลายปี ๒๕๖๑
			 (๓) มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ
(อายุ ๗๐ ปีขึ้นไป) ที่มีรายได้น้อย เป็นจ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑กันยายน ๒๕๖๒
			 (๔) มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย สนับสนุนค่าเช่าที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ที่มีรายได้น้อยเป็นจ�ำนวน ๔๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑กันยายน ๒๕๖๒
		
๒.๒.๒ โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ได้จัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นต่อการครองชีพส�ำหรับ
ประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้บัตรช�ำระค่าสินค้าภายใต้วงเงิน
ที่ได้รับได้ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย)
และผูผ้ ลิตสินค้าชุมชน OTOP ซึง่ สามารถน�ำสินค้าวางจ�ำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้ทงั้ ประเทศ รวมทัง้ เป็นการกระตุน้
การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น
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(๑) ผลการด�ำเนินการระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

รายการ
ใช้จ่ายผ่านเครื่อง Electronic Data Capture (EDC) และแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
จำ�นวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ

จำ�นวน
๕๐,๐๗๕.๕๗ ล้านบาท
๗๓,๔๑๙ ราย

ติดตั้งเครื่องรับบัตร EDC

๓๓,๔๔๘ เครื่อง

ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ

๓๙,๙๗๑ ร้านค้า

			
(๒) ยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยมีผปู้ ระกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้รบั การพัฒนา จ�ำนวน
๓๑,๓๒๑ ราย และมีมูลค่าการจ�ำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๘ โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้
				
(๒.๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ มีผู้เข้าร่วม
อบรม ๒๖,๒๐๕ ราย โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ในการบริหารจัดการร้านและการน�ำสินค้าชุมชนเข้ามาจ�ำหน่าย
ในร้านธงฟ้าประชารัฐ ทักษะการขายและการตลาดเบื้องต้น และการกระจายสินค้าและการขนส่งสินค้า
				
(๒.๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการพัฒนาและเชื่อมโยงร้านธงฟ้าประชารัฐ
มีผู้เข้าร่วม ๑,๘๐๐ ราย ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับร้านธงฟ้าประชารัฐ
และผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐได้รับความรู้เบื้องต้นในเรื่องข้อปฏิบัติในการจ�ำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐ
				
(๒.๓) จัดงานมอบนโยบายโครงการประชารัฐสวัสดิการกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เพือ่ ให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
มีผู้เข้าร่วมงาน ๒,๕๐๐ ราย
				
(๒.๔) ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชมุ ชนน�ำสินค้าเข้ามาจ�ำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐ
โดยจั ด กิ จ กรรมการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาดสิ น ค้ า ชุ ม ชน โดยแบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายร้านธงฟ้า
ประชารัฐกับผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๘๑๖ ราย มีการจับคู่ธุรกิจ ๑๗๐ คู่
เกิดมูลค่าการสั่งซื้อทันที จ�ำนวน ๖.๗ ล้านบาท
๒.๒.๓ โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จ�ำหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยมีราคา
ต�่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปร้อยละ ๒๐-๔๐ ทั่วประเทศ รวม ๒,๔๐๑ ครั้ง มีมูลค่าการจ�ำหน่ายรวมทั้งสิ้น ๔๓๐ ล้านบาท
สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จ�ำนวน ๑.๙๓ ล้านคน คิดเป็นมูลค่า ๑๗๐ ล้านบาท รวมทั้งจัดรถยนต์
เคลื่อนที่ (Mobile Unit) จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นต่อการครองชีพทั่วประเทศ จ�ำนวน ๕๙๓ จุด มีมูลค่า
จ�ำหน่ายรวมประมาณ ๒๔ ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จ�ำนวน ๑๐๒,๑๕๐ คน คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ ๑๐ ล้านบาท

176 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๒.๒.๔ จัดงานลดราคาจ�ำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ “รวมใจ..เพิ่มสุข..ช้อปสนุก..ลดรับปีใหม่”
โดยร่ ว มกั บ ห้ า งค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต และร้ า นสะดวกซื้ อ จ� ำ นวน ๑๕ ราย ทุ ก สาขา
กว่า ๑๕,๐๐๐ สาขาทั่วประเทศ และร้านค้าปลีกท้องถิ่น ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตสินค้า OTOP และผู้ประกอบการ
สินค้าออนไลน์ จ�ำหน่ายสินค้าลดสูงสุดร้อยละ ๘๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐–๔ มกราคม ๒๕๖๑ (รวม ๒๒ วัน)
เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยมียอดจ�ำหน่ายสินค้ากว่า ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท สามารถลดค่าครองชีพประชาชน
ได้ประมาณ ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท

๒.๒.๕ จัดงานลดราคาจ�ำหน่ายสินค้าในช่วงปิดเทอม “รวมใจ...เพิ่มสุข...ช็อปสนุก...ลดรับปิดเทอม”
ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (รวม ๑๘ วัน) โดยร่วมมือกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ห้างค้าปลีกค้าส่ง
ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าสะดวกซื้อ จ�ำนวน ๑๔ ราย รวมทุกสาขากว่า ๑๓,๕๐๐ สาขาทั่วประเทศ และผู้ประกอบการ
จ�ำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ๔ ราย ได้แก่ ร้านศึกษาภัณฑ์ ร้านน้อมจิตต์ ห้างตราสมอ และร้านสมใจนึก ลดราคา
จ�ำหน่ายสินค้าสูงสุดร้อยละ ๗๐ เช่น เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น
ได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าในชีวิตประจ�ำวัน และสินค้าอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องครัว
โดยมียอดขายสินค้า กว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยลดภาระรายจ่ายคิดเป็นมูลค่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐
๒.๒.๖ โครงการร้านอาหารหนูณชิ ย์ จ�ำหน่ายอาหารปรุงส�ำเร็จราคาประหยัด ปัจจุบนั มีรา้ นอาหารหนูณชิ ย์
รวม ๑๔,๘๐๕ แห่ ง (เดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๗-ตุ ล าคม ๒๕๖๑) และได้ ย กระดั บ คุ ณ ภาพเป็ น ร้ า นหนู ณิ ช ย์ ติ ด ดาว
จ�ำนวน ๖๐๑ แห่ง และผลักดันส่งเสริมรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จ�ำนวน ๔๘ คัน สามารถลดภาระค่าครองชีพ
ให้แก่ประชาชนได้วันละ ๒๒ ล้านบาท
๒.๒.๗ โครงการ “รถเร่ . ..น่ า ซื้ อ ” ได้ ก� ำ หนดแนวทางในการส่ ง เสริ ม ดู แ ลรถเร่ ที่ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้มีมาตรฐาน สามารถเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
และใช้กลไกตลาดสดหรือตลาดกลางสินค้าเกษตรในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภค
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และมี ก ารซื้ อ ขายที่ เ ป็ น ธรรมในด้ า นราคาและปริ ม าณ โดยปั จ จุ บั น มี ผู ้ ส มั ค ร
เข้าร่วมโครงการรถเร่...น่าซื้อ จ�ำนวน ๖๑๘ ราย
๒.๒.๘ ขอความร่วมมือกับภาคเอกชนไม่ให้ปรับขึ้นราคาสินค้า สืบเนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่ำที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมอื่น ๆ ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รวม ๑๕๒ ราย ทั้งหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม ของใช้ประจ�ำวัน วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริภัณฑ์ขนส่ง และปัจจัยการเกษตร รวมทั้งห้างค้าส่ง
ค้าปลีก รวม ๑๓ ราย และได้ขอความร่วมมือไม่ให้ปรับขึน้ ราคาสินค้าหลังอัตราค่าแรงขัน้ ต�ำ่ เพิม่ ขึน้ โดยหากผูจ้ ำ� หน่ายรายใด
มีความจ�ำเป็นต้องปรับราคาสินค้า ขอให้แจ้งกรมการค้าภายในทราบก่อน
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๓. การเพิม่ ขีดความสามารถผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
๓.๑ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
		
๓.๑.๑ มาตรการทางการเงิน
			
(๑) มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ
Nano-Finance) เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นิ ติ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดสามารถให้ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ย
เพื่ อ การประกอบอาชี พ ส� ำ หรั บ บุ ค คลธรรมดาได้ ใ นวงเงิ น ไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่ อ ราย และคิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ รียกเก็บจากลูกหนีร้ วมกันแล้วไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี ซึง่ จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘-๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
มี ๒๔ บริษัท และสถาบันการเงิน ๑ แห่ง ที่เปิดให้บริการสินเชื่อ Nano-Finance และให้สินเชื่อแล้วจ�ำนวน ๙๔๙,๘๐๓ ราย
วงเงิน ๑๗,๐๐๐.๓๘ ล้านบาท (วงเงินเฉลี่ย ๒๐,๙๔๖ บาทต่อราย)

ให้สินเชื่อ

Nano-Finance
แล้ว ๙.๔๙ แสนราย

๑.๗๐ หมื่นล้านบาท

178 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
(๒) กองทุน “จุลเอสเอ็มอี” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถยกระดับและพัฒนา

			
ศักยภาพ ได้แก่

กองทุน

วงเงิน
สินเชื่อ
(ล้านบาท)

การอนุมัติสินเชื่อ
คำ�ขอ
(ราย)

อนุมัติ
แล้ว
(ราย)

วงเงิน
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

๑) กองทุนประชารัฐ

๑๐,๐๐๐

๔,๐๗๕

๑,๙๓๘

๗,๘๘๒

๒) SMEs คนตัวเล็ก

๘,๐๐๐

๔,๔๙๒

๓,๓๗๔

๓,๐๙๐

๕๐,๐๐๐

๕,๗๓๔

๔,๘๕๖

๘,๕๐๐ ร้อยละ ๓ (ปีที่ ๑-๓)

๓,๐๐๐

๑๑๘

๙๑

๓) สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว
๔) สินเชื่อ Soft Loan
เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

๔๒๖

ร้อยละ ๑

ร้อยละ ๔

			
(๓) โครงการสินเชือ่ SMEs Transformation Loan วงเงินสินเชือ่ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ดอกเบีย้
ร้อยละ ๓ ระยะเวลา ๓ ปี เป็นกลไกช่วยผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในรูปแบบปกติ โดยผูป้ ระกอบการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการประกอบการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งสิ้นสุดโครงการแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้อนุมัติสินเชื่อให้ SMEs
๔,๑๒๑ ราย จ�ำนวน ๑๔,๙๘๙ ล้านบาท และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้อนุมัติสินเชื่อให้ SMEs
๔,๐๘๕ ราย จ�ำนวน ๑๓,๕๗๓ ล้านบาท
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๔) โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme: PGS)
ระยะที่ ๖ (ปรับปรุงใหม่) วงเงินค�้ำประกัน ๘๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค�้ำประกันคงเหลือจากการด�ำเนินโครงการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ SMEs ทวีทนุ (PGS ระยะที่ ๖) เดิม โดยก�ำหนดวงเงินค�ำ้ ประกันต่อรายไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน
ระยะเวลาค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น ๑๐ ปี ซึ่ ง สิ้ น สุ ด โครงการแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ บรรษั ท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้คำ�้ ประกันสินเชือ่ ให้ SMEs ๑๙,๖๓๕ ราย จ�ำนวน ๘๑,๐๐๐ ล้านบาท รวมทัง้ ด�ำเนิน
โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS ระยะที่ ๗) วงเงินค�้ำประกัน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน
ไม่เกินร้อยละ ๑.๕-๑.๗๕ ต่อปี ระยะเวลาค�้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี รับค�ำขอถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้
ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ค�้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs ๒,๔๖๓ ราย
จ�ำนวน ๖,๑๖๒ ล้านบาท
		 (๕) โครงการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒ วงเงิน
ค�้ำประกัน ๑๓,๕๐๐ ล้านบาท รายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค�้ำประกันความเสียหายร้อยละ ๓๐-๕๐ โดยรับค�ำขอ
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมได้ค�้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs ๑๔๒,๐๔๒ ราย จ�ำนวน ๑๓,๕๐๐ ล้านบาท รวมทั้งด�ำเนินโครงการค�้ำประกัน
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๓ วงเงินค�้ำประกัน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท รายละไม่เกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันร้อยละ ๑-๒ ต่อปี โดยคิดตามระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายย่อย
ระยะเวลาการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ สูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี รับค�ำขอถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทัง้ นี้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ค�้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs ๕๙๑ ราย จ�ำนวน ๕๘ ล้านบาท
		 (๖) โครงการค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู ้ ป ระกอบการใหม่ แ ละนวั ต กรรม (Startup &
Innovation) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Startup
SMEs) กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology SMEs) ที่มีศักยภาพให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้เพิม่ ขึน้ และเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ SMEs และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งเพื่อบูรณาการเชื่อมโยง
เครือข่ายของภาครัฐและเอกชนเพือ่ ให้การช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ในกลุม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น โดยมีวงเงินค�้ำประกันโครงการรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ประเภทบุคคลธรรมดา วงเงินค�้ำประกันต่อรายไม่เกิน
๑ ล้านบาท ประเภทบุคคลธรรมดาไม่เกิน ๕ ล้านบาท กรณีผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีวงเงินไม่เกิน
๒๐ ล้านบาท ระยะเวลาการค�้ำประกันโครงการไม่เกิน ๑๐ ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ค�้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ๘๗๑ ราย จ�ำนวน ๑,๔๔๗ ล้านบาท
		 (๗) มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการร่วมลงทุน (Venture
Capital) เพื่อพัฒนาตลาดการลงทุนในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ
๒,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) ธนาคารออมสินอนุมตั ิ
หลักการร่วมทุน ๑๕ ราย วงเงิน ๓๘๖ ล้านบาท อนุมัติร่วมลงทุน ๘ ราย วงเงิน ๒๒๑ ล้านบาท ๒) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย อนุมัติหลักการร่วมทุน ๒๘ ราย วงเงิน ๕๒๘ ล้านบาท อนุมัติร่วมลงทุน ๔ ราย
วงเงิน ๘๑ ล้านบาท และ ๓) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) อนุมัติหลักการร่วมทุน ๓ ราย วงเงิน ๓๕๐ ล้านบาท
			
(๘) มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ภายในกรอบวงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ตามนัยมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งนี้ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้กับ SMEs
๓,๐๖๕ ราย จ�ำนวน ๗๖๘.๐๒ ล้านบาท

180 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๓.๑.๒ มาตรการด้านภาษี
			 (๑) มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ SMEs
				 (๑.๑) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs จัดท�ำบัญชีให้สอดคล้องกับ
สภาพที่แท้จริงของกิจการโดยการจัดท�ำบัญชีเล่มเดียว และการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ SMEs
โดยได้มีพระราชก�ำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีสาระส�ำคัญ เช่น กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีทุนช�ำระแล้ว
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลา
บัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๘ และได้มกี ารจดแจ้งต่อกรมสรรพากรในการใช้บญ
ั ชีเล่มเดียว จะได้
รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ๒ รอบระยะเวลาบัญชี โดยยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๙ และยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๖๐
				
(๑.๒) มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำบัญชีของ SMEs ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อช่วยลดภาระให้ SMEs ที่ไม่มีพื้นฐาน
ด้านบัญชีให้สามารถลงบัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมาย โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้น
ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ สี นิ ทรัพย์ถาวร ซึง่ ไม่รวมทีด่ นิ ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน ๒๐๐ คน ส�ำหรับเงินได้เป็น
จ�ำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายทีไ่ ด้จา่ ยไปเป็นค่าจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาทีอ่ ยูร่ ะหว่างศึกษาในแผนกหรือสาขาวิชาบัญชี
ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาท�ำบัญชีให้กับ SMEs ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
				
(๑.๓) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม SMEs ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้น
ส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช�ำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาททีไ่ ด้จา่ ยค่าซือ้ หรือค่าจ้างท�ำ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อน�ำมาใช้ในการประกอบกิจการจากผู้ประกอบการที่ขายหรือรับจ้างท�ำ หรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถน�ำค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็น
ค่าซื้อ หรือค่าจ้างท�ำ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาหักเป็นรายจ่ายเป็นจ�ำนวนร้อยละ ๑๐๐ แต่ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ในรอบระยะเวลาบัญชีแรก ทั้งนี้ รายจ่ายข้างต้นเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
			
(๒) มาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพีช่ ว่ ยน้อง) และมาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs
และส่งเสริมการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมในโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับ ดังนี้
				
(๒.๑) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๖๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวม
ทีด่ นิ เกินกว่า ๒๐๐ ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานเกินกว่าสองร้อยคน สามารถน�ำรายจ่ายทีไ่ ด้จา่ ยไปเพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนิน
กิจการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ให้สามารถน�ำมาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของก�ำไรสุทธิกอ่ นหักรายจ่าย
เพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
				
(๒.๒) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๖๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ส�ำหรับเงินได้ทไี่ ด้รบั จากการโอนทรัพย์สนิ หรือการขายสินค้า หรือส�ำหรับการกระท�ำตราสารอันเนือ่ งมาจากการโอนกรรมสิทธิ์

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 181
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ในทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น ส� ำ หรั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานหรื อ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในชนบท
โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้โอนจะต้องไม่น�ำต้นทุน
ของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับการยกเว้นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค�ำนวณภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ส�ำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ได้
กระท�ำตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
			
(๓) มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคลและมาตรการ
เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการก�ำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๖๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี ซึ่งมีสาระส�ำคัญ เช่น ๑) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดา
และห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ส�ำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือ
การกระท�ำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายไทย โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ๒) ก�ำหนดให้นิติบุคคลที่จดทะเบียน
จัดตั้งตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีทุนที่ช�ำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชี ไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท สามารถน�ำรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
รายจ่ายค่าท�ำบัญชีและค่าสอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายได้ ๒ เท่าเป็นเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชี ๓) ปรับปรุงอัตราการ
หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาส�ำหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ลดลงเหลือร้อยละ ๖๐
ส�ำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และ ๔) ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ส�ำหรับธุรกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์และธุรกรรมการโอนห้องชุดของผู้ถือหุ้นให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ตามมาตรการนี้
จากร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือร้อยละ ๐.๐๑
๓.๑.๓ ขับเคลื่อนและรองรับการเปลี่ยนผ่าน
SMEs เข้าสู่ SMEs 4.0
			 (๑) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ รู ป อุ ต สาหกรรม
(Industry Transformation Center: ITC) ทัว่ ประเทศ เพือ่ เป็น
กลไกทีส่ ำ� คัญในการเปลีย่ นผ่านผูป้ ระกอบการ SMEs เข้าสู่ SMEs
4.0 รวมทัง้ สิน้ ๘๗ แห่ง โดยเปิดด�ำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว
มี SMEs ได้รับบริการแล้ว
จ�ำนวน ๑๓ แห่ง (กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก
๒๐,๒๗๐ ราย
พิจิตร อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุพรรณบุรี
ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) มีผู้ประกอบการได้รับบริการ
ทั่วประเทศ แล้ว ๒๐,๒๗๐ ราย
			 (๒) พัฒนาโค้ชผ่านโครงการ Train The Coach โดยจัดท�ำระบบข้อมูลโค้ชเข้าระบบแล้ว
รวม ๑,๖๖๙ ราย ประกอบด้วย ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป (Biz Mentor) จ�ำนวน ๑,๔๕๙ ราย นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ
(Tech Expert) จ�ำนวน ๑๙๐ ราย ผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Biz Transformer) จ�ำนวน ๒๐ ราย พัฒนาหลักสูตรความรู้
จัดท�ำหลักสูตรออนไลน์ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นธุรกิจสูย่ คุ ประเทศไทย ๔.๐ จ�ำนวน ๑๙ ชัว่ โมง โดยมีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรมโค้ช ๕๑๕ ราย หน่วยงานเครือข่าย ๒๑๘ ราย และสือ่ มวลชน ๑๑๕ ราย นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรม Trigger Camp
จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม ๓๒๙ ราย โค้ช ๒๗๘ ราย

ศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม
๑๓ แห่ง
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			 (๓) จัดท�ำฐานข้อมูลประชากรเอสเอ็มอีของประเทศ SMEs Big Data (SMEs ONE) เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจทุกด้านให้กบั SMEs ทัง้ ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
บทวิเคราะห์ในสาขาธุรกิจ ข้อมูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี ตลอดจนบทความจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งรวบรวมข้อมูล
ครบจบในทีเ่ ดียว เพือ่ ให้ SMEs ได้เรียนรูแ้ ละน�ำไปพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจ และสามารถเข้าถึงข้อมูล
และการให้บริการของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ ได้จัดท�ำแอปพลิเคชัน SMEs CONNEXT เป็นการพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ซึ่งจะเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าว องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรม
ต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจให้กับ SMEs
			 (๔) ผลักดัน SMEs สู่ห่วงโซ่การผลิตผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม B2B (Digital Value Chain)
โดยมี SMEs ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ T-GoodTech ๓,๘๓๗ ราย มีการเจรจาธุรกิจ ๘๓ คู่ ก่อให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจไม่ต�่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท อีกทั้งได้เชิญชวน SMEs เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ภายในงาน
New Value Creation Exhibition 2018 ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tokyo Big Sight
ประเทศญี่ปุ่น มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้วจ�ำนวน ๒๔ ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแผนจัดท�ำโครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (T-GoodTech) กิจกรรมส�ำคัญคือ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
SMEs ไทยกับ J-GoodTech และจัดท�ำแอปพลิเคชัน T-GoodTech บนสมาร์ตโฟน
๓.๑.๔ พัฒนา SMEs สู่การเป็น Smart Enterprises
			
(๑) ส่งเสริมผูป้ ระกอบธุรกิจและธุรกิจให้มศี กั ยภาพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ รวมทัง้
ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด เช่น ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง
เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce โดยด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบธุรกิจ ๔๗,๓๖๕ ราย ก่อให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ๓,๙๐๘ ล้านบาท
			
(๒) พัฒนาศักยภาพ SMEs รองรับ
เศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ โดยสถาบั น พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการการค้ า
ยุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) ซึ่งในปีงบประมาณ
สถาบันพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพ SMEs ไปแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
ผู้ประกอบการการค้า
๑๐๓,๐๐๐ ราย
ยุคใหม่
			
(๓) จัดตั้งศูนย์ Business Solution
พั
ฒ
นาศั
ก
ยภาพผู้ประกอบการแล้ว
Center ณ ส�ำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดบริการ
๑๐๓,๐๐๐ ราย
ให้ข้อมูลการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการค้าในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างครบวงจร และพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจการค้าในเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยการสร้างพันธมิตร
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานพัฒนาผู้ประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ๖๘ หน่วยงาน และมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ๒๐ หน่วยงาน
พัฒนาผูป้ ระกอบการไทย โดยขยายกิจกรรมสูร่ ะดับภูมภิ าค ๒๓ จังหวัด ๓๕ ครัง้ ภาคเหนือ ๕ ครัง้ ภาคอีสาน ๙ ครัง้ ภาคใต้
๘ ครั้ง ภาคตะวันออก ๖ ครั้ง ภาคตะวันตก ๒ ครั้ง และภาคกลาง ๕ ครั้ง

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 183
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			 (๔) พั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ผู ้ ป ระกอบการ
โดยได้สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล เช่น
บ่มเพาะต้นกล้าส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ สร้างนักบัญชีคุณภาพ
จดทะเบียน
รุ ่ น ใหม่ บั ญ ชี . ..ชี้ ช ่ อ งรวย ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง
สัญญาหลักประกัน
ตามกฎหมาย สร้ า งธรรมาภิ บ าลนิ ติ บุ ค คลรายใหม่ ฯลฯ
ทางธุรกิจ
มีผู้ได้รับความรู้รวม ๓๓,๓๑๐ ราย ตลอดจนให้หลักประกัน
ทางเลือกใหม่ เพื่อ SMEs
ทางธุรกิจทางเลือกใหม่เพื่อ SMEs เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับ
๒๖๖,๑๗๑ คำ�ขอ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกของ SMEs
คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า
ในการเข้าถึงแหล่งทุน การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การประเมิน
๕ ล้านล้านบาท
มูลค่ากิจการ มีผู้ได้รับความรู้ ๓,๒๗๘ ราย และมีการจดทะเบียน
สัญญาหลักประกัน จ�ำนวน ๒๖๖,๑๗๑ ค�ำขอ คิดเป็นมูลค่า
รวมกว่า ๕ ล้านล้านบาท (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙-กันยายน
๒๕๖๑)
			 (๕) ขยายช่ อ งทางการตลาดสิ น ค้ า ชุ ม ชน เช่ น พั ฒ นาสิ น ค้ า ชุ ม ชน Offline2Online
พัฒนาปรับภาพลักษณ์ค้าปลีกชุมชน มีผู้ได้รับความรู้รวม ๕,๗๙๘ ราย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Moc Biz Club
๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จ�ำนวน ๑๑,๒๗๐ ราย เช่น จัดงาน “The Power of Local Economy
รวมพลังธุรกิจขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก” จัดมหกรรมแสดงสินค้าสัญจร (Offline2Online Expo) ๕ ครัง้ ณ กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา อุดรธานี และนครราชสีมา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า ๒,๙๐๐ ล้านบาท
๓.๑.๕ ส่งเสริม SMEs และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
			
(๑) พัฒนาผู้ประกอบการ (Capacity Building Strategy) มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม
และพัฒนากว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย เกิดมูลค่าการสั่งซื้อรวมประมาณ ๘๐ ล้านบาท โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น ส่งเสริม
นักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล พัฒนาผู้ประกอบการ
สร้างตราสินค้าสู่สากล (DEMark) ส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark Festival) ฯลฯ
				
นอกจากนี้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๑ (Prime
Minister’s Export Award 2018: PM Award 2018) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
ภายใต้แนวคิด Leading The Way ที่สะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางเดินแห่งความส�ำเร็จของนักธุรกิจไทย โดยมีเป้าหมาย
ที่จะสนับสนุนและให้ความส�ำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งมีการริเริ่มและบุกเบิกตลาด
ต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเองและมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ตลอดจน
สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ ทั้งนี้
มีผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๕ ราย
			 (๒) ด�ำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล
สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์สมุนไพรสู่กลุ่มเป้าหมายน�ำร่องสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี
พัทลุง กาญจนบุรี และพิษณุโลก มีผู้ได้รับความรู้ ๓๓๒ ราย
			
(๓) ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า (Free Trade Area: FTA)
ลงพื้นที่พบเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กาแฟ และผลไม้ และจัดกิจกรรม
สร้างการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี มีผู้ได้รับความรู้กว่า ๑,๗๐๐ ราย
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๓.๑.๖ ยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก
			 (๑) จัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SMEs One Stop Service: OSS) มีผู้ขอรับ
บริการ จ�ำนวน ๑๗๗,๘๕๑ ราย โดยให้ค�ำปรึกษาด้านบัญชี/การเงินมากที่สุด ๕,๖๖๕ รายการ รองลงมา คือด้านการตลาด
๒,๗๓๓ รายการ ด้านบริหารจัดการ ๓,๑๕๘ รายการ ด้านการผลิต ๑,๙๒๖ รายการ ด้านกฎหมาย ๖๘๗ รายการ และด้านอืน่ ๆ
๕๑๘ รายการ ตามล�ำดับ รวมถึงการส่งต่อผู้ประกอบการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า ๑,๒๐๐ รายการ
			 (๒) ด�ำเนินโครงการ Big Brother ในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มผลิตภาพให้กับ SMEs รวมถึงสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น ๔.๐ (Local Economy 4.0)
แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) Big Brothers for CIV ๒) Big Brothers for เกษตรแปรรูป ๓) Big Brothers for Marketing และ
๔) Big Brothers for ITC
			 (๓) ยกระดับ SMEs สูม่ าตรฐานทีเ่ หมาสม SME Standard Up (มอก.S) โดยก�ำหนด มอก.S แล้ว
จ�ำนวน ๔๐ มาตรฐาน และแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบแล้ว จ�ำนวน ๒๐ มาตรฐาน

			 (๔) ขยายโครงการหมู ่ บ ้ า นอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ พัฒนา ๑๑ ชุมชน (๑๔๕ ราย/๘๐ ผลิตภัณฑ์)
ระยะที่ ๒ การต่อยอด ๙ ชุมชน (๑๓๕ ราย/๘๐ ผลิตภัณฑ์) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแผนด�ำเนินการรวม
๕๕ ชุมชน ๘๐๐ ราย/ผลิตภัณฑ์
			
(๕) ด�ำเนินโครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและ
เสริมความเข้มแข็งให้กับ SMEs ให้มีความรอบรู้ในด้านการเงิน ผลักดันสู่ระบบบัญชีเดียว โดยด�ำเนินการฝึกอบรมในวาระที่
มีการจัดงาน SMEs สัญจรในภาคต่าง ๆ โดยมี SMEs เข้าร่วม ๓,๓๘๙ ราย
			 (๖) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน (Fx Options) เพื่อให้ SMEs มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเพื่อป้องกัน
ความเสี่ ย งด้ านอัต ราแลกเปลี่ยนในการท�ำการค้าระหว่ า งประเทศ และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
ความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง ให้สามารถปรับตัวและรับมือกับความผันผวนของค่าเงินในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้
โดยมีกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๖๑ SMEs จะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปทดลอง
ใช้ธุรกรรม FX Options ที่ธนาคารพาณิชย์ ๘ แห่ง และในปี ๒๕๖๒ ได้ปรับเพิ่มวงเงินค่าธรรมเนียมเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 185
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๗) สร้างการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ จ�ำนวน ๓๔ เครือข่าย ใน ๖ สาขาอุตสาหกรรม
ได้แก่ มะพร้าว กล้วย สมุนไพร มวยไทย Digital Content และ Food Truck โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความส�ำคัญ
กับการรวมกลุ่ม การประเมินเครือข่าย (Self-Assessment) เพื่อน�ำจุดแข็งและจุดอ่อนมาก�ำหนดเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเครือข่าย และส่งผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายในแต่ละด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การท�ำให้สามารถลดต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจ ๗๓๑.๙๕ ล้านบาท เพิม่ มูลค่าสินค้าและขยายตัวเศรษฐกิจ ๑๐๙.๔๔ ล้านบาท
			 ทั้งนี้ การด�ำเนินการข้างต้นส่งผลให้สามารถสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ จ�ำนวน ๙๐๘ คน
๕๐ กิจการ ๕๐ ผลิตภัณฑ์ และมีผปู้ ระกอบการได้รบั การพัฒนาเกิดการจัดตัง้ และขยายธุรกิจจ�ำนวน ๑๓๒ ราย มีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น ๔๒๒ คน และเกิดการลงทุน ๓๒๓ ล้านบาท มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมชุมชน จ�ำนวน ๑,๔๙๘ ราย
๑๗๖ ผลิตภัณฑ์ ๓ เครือข่าย และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ๓๗๙ ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น
๓๐๙ ล้านบาท มีการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนานวัตกรรม โดยมีกลุ่มวิสาหกิจได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มผลิตภาพแล้ว
๑,๐๕๒ กิจการ ๑๓,๕๒๒ คน ๓๐ กลุ่ม ๑๙ เครือข่าย มีวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น
๔,๖๖๒ ล้านบาท ลดต้นทุนการผลิต ๑,๓๓๖ ล้านบาท ลดของเสียในกระบวนการผลิต ๗๗๙ ล้านบาท รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาการรวมกลุม่
และเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม เป้าหมาย ๔๔๐ กิจการ/๒๒ กลุม่ โดยมีวสิ าหกิจทีไ่ ด้รบั การพัฒนาการแล้ว ๔๔๙ กิจการ/๒๒ กลุม่
และมีกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา เกิดการจับคู่ธุรกิจ ๓๐๑ รายมีเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๕๕ ล้านบาท
๓.๑.๗ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศให้บริหาร
จัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยมุง่ ส่งเสริมพัฒนาและเปลีย่ นแปลง SMEs ซึง่ มีมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของจ�ำนวน
กิจการทั้งหมดในประเทศ ให้เป็นเครื่องจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนน�ำไปสู่ SMEs และให้ SMEs น�ำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์และบริการมาใช้ รวมทัง้ เป็นคูค่ า้ หรือห่วงโซ่อปุ ทานให้กบั อุตสาหกรรมเป้าหมาย เนือ่ งจากในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่จะพึ่งพานวัตกรรมจาก SMEs เป็นส�ำคัญ จึงมุ่งให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและการให้ความรู้ ทักษะแก่
ผู้ประกอบการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผ่านโครงการด้านต่าง ๆ ดังนี้
			 (๑) ด้านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม มุ่งเน้นกลไก
การเติมเต็มความรู้ในการเป็นนักธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและมีระบบบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นพร้อมรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในบริบทของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจใหม่ และรูปแบบหรือโมเดลธุรกิจที่จ�ำเป็นต้อง
มีความทันสมัย และมีความพร้อมจะปรับปรุงพัฒนากิจการให้มขี ดี ความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้ ซึง่ จุดแข็งทีโ่ ดดเด่น
ทีส่ ดุ ของการสร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่ คือการสร้างโมเดลธุรกิจทีส่ ามารถน�ำประโยชน์จากเทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจและการสร้างจิตวิญญาณของความเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเดิมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการคิดว่าปัญหาใหญ่ของการเริ่มต้นธุรกิจ คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
แต่เมือ่ เริม่ เข้าสูเ่ ศรษฐกิจยุคใหม่ความส�ำคัญของการเริม่ ต้นธุรกิจจึงเป็นเรือ่ งของการขาดวิธคี ดิ อย่างเป็นระบบในการท�ำธุรกิจ
ผนวกกับขาดการต่อยอดแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างจริงจัง จึงได้มีการปรับรูปแบบวิธีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ ก่อเกิดการสร้างธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในระดับ SMEs จ�ำนวน ๙๐๘ ราย มูลค่าการลงทุนจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ๓๒๓ ล้านบาท
จ�ำนวนการจ้างงานในธุรกิจ ๔๒๒ ราย และพัฒนาผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community
Enterprises: SMCE) โดยมีจ�ำนวนทายาทผู้ประกอบการชุมชน ๒๒๓ ราย มูลค่าการลงทุนจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ๑.๗๗
ล้านบาท และจ�ำนวนการจ้างงานในธุรกิจ ๑๔๖ ราย
			 (๒) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มผลิตภาพให้กับ SMEs ให้มีความเข้มแข็งและ
เพิ่ ม ผลิต ภาพให้สูงขึ้น โดยมุ่งพัฒนาภาคอุ ต สาหกรรมอย่ า งรอบด้ า น เช่ น ด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม S-Curve
โดยน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความส�ำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมด้านเครื่องจักร
อัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ ไบโอชีวภาพ รวมถึงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันมุง่ สร้างต้นแบบของ SMEs ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
และยกระดับดาวเด่น SMEs ไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป

186 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
				
นอกจากนี้ ได้สร้างเครือข่ายและเชือ่ มโยงธุรกิจทีเ่ ข้มแข็ง ตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์การขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มผลิตภาพให้กับ SMEs โดยได้รับการ
ส่ ง เสริ ม ด้ า นเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ ๑,๙๔๙ กิ จ การ ด้ า นเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ๓๖๔ กิ จ การ ด้ า นพั ฒ นา
กลุ่มคลัสเตอร์ ๔๔๙ กิจการ ท�ำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ๕,๗๑๔ ล้านบาท สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ๑,๓๔๐ ล้านบาท และ
ลดของเสียในกระบวนการผลิต ๙๘๑ ล้านบาท รวมทั้งมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านเพิ่มผลิตภาพ ๓๘๑ ราย
ด้านเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ๖๖๓ ราย ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ ๕๕๕ ราย รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจ มียอดขาย
เพิ่มขึ้น ๓๓๕ ล้านบาท และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ๖๓ ล้านบาท
			 (๓) ด้านการเพิ่มศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ SMEs สามารถ
แสดงศักยภาพทางธุรกิจเชื่อมต่อเข้าถึงการขยายตัวจากการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยด�ำเนินงานผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจน
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และน�ำผู้ประกอบการไปทดสอบตลาด เป็นการพัฒนา SMEs ให้มีศักยภาพและความสามารถ
ในการด�ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ต่อยอดการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นสากล โดยเพิ่มศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดสากล
อย่างยั่งยืนให้กับ SMEs จ�ำนวน ๔๔๙ กิจการ มูลค่าจากการเชื่อมโยงธุรกิจ ๔๕๗ ล้านบาท รวมทั้งเพิ่มยอดขาย
จากการทดสอบตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน มูลค่า ๓๐ ล้านบาท
๓.๒ การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
		 รั ฐ บาลให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น เพื่ อ เป็ น ก� ำ ลั ง คนรุ ่ น ใหม่ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นประเทศ
โดยด�ำเนินการใน ๔ ประเด็นหลัก คือ ๑) การส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น
๒) การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความพร้อมในการท�ำธุรกิจเชิงพาณิชย์ ๓) การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเป็น
เจ้าของกิจการ และ ๔) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น โดยมี
ผลการด�ำเนินงาน สรุปได้ดังนี้
		
๓.๒.๑ จ� ำ นวนวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น (Startup)
โดยมี วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น (Startup) ลงทะเบี ย นกั บ http://
startupthailand.org จ�ำนวน ๑,๗๐๐ ราย และมีกลุ่มนักลงทุน
ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ http://startupthailand.org จ�ำนวน
๔๐๐ ราย
		
๓.๒.๒ สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสนับสนุน
การร่วมลงทุน มี SMEs รายใหม่ (SMEs/New Startup)
ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๘)
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ส� ำ หรั บ ก� ำ ไรสุ ท ธิ
ของ SMEs/New Startup เป็นระยะเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชี
ณ สิน้ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ มียอดรวมของ SMEs/New Startup
เข้ามาจดทะเบียนและยื่นขอรับการรับรองจ�ำนวน ๑๖๓ ราย
อนุมัติ
ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจ�ำนวน ๑๐๘ ราย และได้ขอใช้สิทธิ
การร่วมลงทุน
ประโยชน์ ท างภาษี กั บ กรมสรรพากรแล้ ว จ� ำ นวน ๘๘ ราย
ใน Startup
มี Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วมลงทุน
๔๙ ราย วงเงินรวม
กับธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
๑,๓๐๕.๔ ล้านบาท
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ณ สิ้ น เดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๑ มี ย อดรวมของการอนุ มั ติ ก าร

มี Startup
ลงทะเบียน
๑,๗๐๐ ราย
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ร่วมลงทุนใน Startup ๔๙ ราย วงเงิน ๑,๓๐๕.๔ ล้านบาท โดยมี Startup ๑๖ ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว คิดเป็นเงิน
ร่วมลงทุน ๓๗๕.๖ ล้านบาท และกลุ่มนักลงทุนที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล
และรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็นระยะเวลา ๑๐ รอบระยะเวลาบัญชี โดยมีผู้จดแจ้งการเป็นกิจการเงิน
ร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ�ำนวน ๓๒ ราย
			
นอกจากนี้ ได้ ใ ห้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี แ ก่ นั ก ลงทุ น ที่ ล งทุ น ในวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น (Angel
Investor) โดยได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ก�ำหนดให้เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้จ่ายเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง แต่รวมกันทัง้ หมดแล้วไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส�ำหรับปีภาษีนนั้ เป็นเงินได้พงึ ประเมิน
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำมารวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ส�ำหรับเงินที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งจะต้อง
เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
มีทุนช�ำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท และเป็นกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐาน
ในกระบวนการผลิตและการให้บริการที่ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก�ำหนด
๓.๒.๓ สร้างผูป้ ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) จ�ำนวน ๕๙ ราย เพือ่ ผลักดัน
ธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการ “เร่ง” การเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยให้บริการค�ำปรึกษา การฝึกอบรมทั้งด้านการสร้าง
ความคิด การพัฒนา การออกแบบด้านธุรกิจ การสร้างต้นแบบ การศึกษาตลาด การส�ำรวจตลาด การเชื่อมโยงธุรกิจ
ให้เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม และการจัดเวทีประกวดนวัตกรรม ซึ่งได้เชิญผู้ประกอบการไทย ๘ ราย เข้าร่วมโครงการ
“Thailand-Taiwan Startup Gateway” ณ ประเทศไต้หวัน และได้สร้างโอกาสให้แก่เจ้าของธุรกิจในการขยายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ โดยสนับสนุนเงินทุนด้านการตลาดในอัตราร้อยละ ๗๕ ของมูลค่าโครงการ แต่ไม่เกิน
๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการต่อราย ซึ่งมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนฯ ในปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๘๐ ราย
๓.๒.๔ ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นโดยใช้กลไกด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
สร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว การบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น การบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ โดยการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ
(Entrepreneurial University)” เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำธุรกิจใหม่ และได้พัฒนา
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียน
นิสิต นักศึกษา จ�ำนวนกว่า ๓๐,๐๐๐ ราย รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาน�ำเสนอแนวคิดการเป็น Startup ในเวทีการ
แข่งขัน Startup Thailand League จ�ำนวน ๑,๐๓๖ ทีม สนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ในช่วงการวิจยั ต่อยอดจากผลงานในระดับห้องปฏิบตั กิ ารไปสูผ่ ลิตภัณฑ์/บริการในระดับอุตสาหกรรม ซึง่ มีโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ ๒๐ โครงการ นอกจากนั้น ได้พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ จ�ำนวน ๑๕ ศูนย์ รวมทัง้ ได้ดำ� เนินโครงการจัดตัง้ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ จากเดิม ๗๘ แห่ง เพิ่มเป็น ๘๖ แห่ง พร้อมทั้ง
ฟื้นฟูหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาทีมีผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จ�ำนวน ๑๑ แห่ง ส่งผลให้มี
ผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ จ�ำนวน ๒๔๔ ราย มีการจ้างงาน จ�ำนวน ๖๐๐ ราย และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ�ำนวน
๑,๖๐๐ ล้านบาท
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๓.๒.๕ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
			 (๑) จัดงานมหกรรม Startup Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด Endless Opportunities :
โอกาสที่ไม่สิ้นสุดของทุกคน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีผู้เข้าร่วมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า ๖๐,๐๐๐ คน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดงานกว่า
๑๐๐ หน่วยงาน ความร่วมมือจากต่างประเทศ ๒๕ ประเทศ กลุม่ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจเริม่ ต้นทัง้ ในและต่างประเทศเข้าร่วม
แสดงนิทรรศการกว่า ๔๐๐ ราย กลุ่มนักลงทุนร่วมเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศกว่า ๕๐๐ ราย วิทยากรจากทั้งในและ
ต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ผูเ้ ข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Hackathon กว่า ๑,๕๐๐ คน การลงนามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น ๕ ฉบับ มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวะทั่วประเทศ
ร่วมแสดงผลงานกว่า ๖๑ สถาบัน การประกวดแข่งขันแผนธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นจากนักศึกษาและบุคคลทั่วไปกว่า
๒,๕๐๐ คน เกิดการลงทุนในธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นและพันธมิตรทางธุรกิจ คิดเป็นมูลค่าไม่ต�่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และ
คาดการณ์เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นรายใหม่ ๑,๐๐๐ บริษัท
			
(๒) จัดงาน Government Procurement Transformation ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อค
ข้ อ จ� ำ กั ด พั ฒ นา Startup สู ่ ต ลาดภาครั ฐ ”
ระหว่ า งวั น ที่ ๒๘-๒๙ กั น ยายน ๒๕๖๑
ณ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค
เมืองทองธานี โดยได้มีการจัดแสดงนวัตกรรม
จากธุรกิจ Startup ที่พร้อมให้บริการแก่ภาครัฐ
และเอกชน กว่า ๘๐ ราย โดยมีการซือ้ ขายระหว่าง
ภาครัฐกับ Startup เป็นครั้งแรกภายในงานนี้
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑,๐๐๐ ล้ า นบาท เพื่ อ เป็ น การ
สนับสนุนการพัฒนา Startup ในอุตสาหกรรม
ภาครัฐ (GovTech)
			
(๓) จัดงาน Startup
ร่ ว มก� ำ หนดอนาคตประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ประเทศแห่ง Startup” (Thailand: Startup Nation)
ภายในปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ทั้งด้านรายได้ การลงทุน และการจ้างงาน โดยมีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ เพิ่มการจ้างงาน ๕๐,๐๐๐ ต�ำแหน่ง และเพิ่มจ�ำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ๑,๐๐๐ ราย
โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นแพลตฟอร์มส�ำหรับ Startup จากทั่วโลกเพื่อเข้าสู่ตลาดเอเชีย (Thailand is Startup’s
Global Platform of Asia)
			
(๔) จัดกิจกรรม Biz Space Startup Solutions for SMEs ณ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓ ครัง้
และกิจกรรม Smart Startup ในจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ และนครราชสีมา มีธุรกิจ Startup ที่ร่วมกิจกรรม ๑๒๒ ราย
มียอดการใช้บริการธุรกิจ Startup กว่า ๑๑๐ ล้านบาท
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๔. การส่งเสริมภาคการพาณิชย์ การค้า และขยายฐานการส่งออก
๔.๑ การส่งเสริมการพาณิชย์และการค้า
๔.๑.๑ ด�ำเนินโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มัน่ คง ก้าวไปสูป่ ระเทศทีม่ ศี กั ยภาพทางการแข่งขันในระดับสากล โดยสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทุน บริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน
และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มคี วามสามารถในการแข่งขันทัง้ ตลาดภายในและต่างประเทศได้ ทัง้ นี้
มีกลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียน OTOP ทั้งหมด ๘๐,๑๔๑ ราย ๑๖๗,๔๐๓ ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
			
(๑) ด�ำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่ จ�ำหน่ายบนเครือ่ งบิน ได้ดำ� เนินการคัดเลือกสินค้า
OTOP เพื่อจ�ำหน่ายบนเครื่องบิน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม สวยงาม โดยได้ด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้ว
๘๖๕ ผลิตภัณฑ์ ๑๖๕ กลุ่ม ยอดการจ�ำหน่ายทั้งสิ้น ๒๑๐,๙๔๙,๒๔๐ บาท
			
(๒) จัดจ�ำหน่ายสินค้า OTOP ในร้าน OTOP Store ได้น�ำสินค้า OTOP จ�ำหน่ายในร้าน OTOP
Store ภายในท่าอากาศยานต่าง ๆ มีสินค้าจ�ำนวน ๕๗๑ รายการ จากกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ๑๔๗ ราย โดยมีมูลค่า
การจ�ำหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ (เดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๖๑) ดังนี้
ท่าอากาศยาน

จำ�นวน (ล้านบาท)

สุวรรณภูมิ

๖๕

ภูเก็ต

๒๘

ดอนเมือง

๖.๕

ทั้งนี้ ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานอู่ตะเภาอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
			 (๓) ด�ำเนินโครงการ OTOP BRAND NAME โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทกระเป๋า
ให้มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในหลายช่วงอายุและชาวต่างชาติ รวมทั้ง
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยได้ดำ� เนินการ
พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกระเป๋า จ�ำนวน ๔๑ ราย ยอดการจ�ำหน่าย ๑๒๗,๕๘๘,๘๔๗ บาท
		
(๔) เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ จ�ำนวน ๑๖,๒๔๖ ราย โดยการให้ความรู้ในเรื่องการบริหาร
จัดการ การผลิต การจัดท�ำแผนธุรกิจ และการตลาด ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ
จ�ำนวน ๒๘,๑๑๙ ผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในหลาย ๆ ด้าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางนวัตกรรม
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้า
เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยด�ำเนินโครงการส�ำคัญ
เช่น ๑) โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
๒) โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ๓) โครงการสร้างนักการตลาด OTOP (OTOP Trader) ๔) พัฒนาผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่สู่ ๔.๐ ๕) สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว และ ๖) พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

190 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
			 (๕) ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ยอดจ�ำหน่ายทั้งสิ้น ๖๗๖,๓๙๓,๕๒๕,๖๐๓ บาท
โดยมีช่องทางการตลาดที่ส�ำคัญ ดังนี้
ตลาด

ดำ�เนินการ (ครั้ง)

ยอดจำ�หน่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)

จำ�นวน (ราย)

ตลาดต่างประเทศ

๑๕๐

๓๑๓,๖๓๑,๐๐๘

๗๐,๑๔๐

ตลาดระดับประเทศ

๓๒

๑๒,๒๘๐,๕๖๑,๖๒๓

๘๓๐,๑๒๔

ตลาดระดับภูมิภาค

๖๐

๑,๔๓๖,๘๔๗,๕๗๔

๑๒๘,๙๐๐

๖๖๒,๓๖๒,๔๘๕,๓๙๘

-

ตลาดระดับจังหวัดและอื่น ๆ
(เช่น การจำ�หน่ายออนไลน์)

-

		
๔.๑.๒ ส่ ง เสริ ม เกษตรอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ที่ แ ละภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของไทยด้ ว ยสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
(Geographical Indication: GI) โดยบูรณาการความร่วมมือในการเพิม่ มูลค่าตลาดสินค้า GI ของไทยให้สงู ขึน้ และก�ำหนด
แนวทางการส่งเสริมสินค้า GI อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
			 (๑) ขึ้นทะเบียนสินค้า GI มีการขึ้นทะเบียนแล้ว ๙๙ รายการ จาก ๖๖ จังหวัด ประกอบด้วย
สินค้า GI (หมวด)

จำ�นวน (รายการ)

ข้าว

๑๐

อาหาร

๑๘

ผักและผลไม้

๔๗

ผ้า

๙

หัตถกรรมและอุตสาหกรรม

๑๓

ไวน์-สุรา

๒

และยังอยู่ระหว่างพิจารณาค�ำขอขึ้นทะเบียน GI อีก ๖๔ รายการ โดยในปี ๒๕๖๑ ได้มีการด�ำเนินการดังนี้
				 (๑.๑) ผลักดันให้จังหวัดยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI รวม ๗ สินค้า จาก ๗ จังหวัด ได้แก่
มะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ จังหวัดสระแก้ว จ�ำปาดะ จังหวัดสตูล กาแฟ จังหวัดกระบี่ ปลาดุกร้าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เครือ่ งปัน้ ดินเผา
ด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา มะม่วงยายกล�่ำ จังหวัดนนทบุรี และข้าวเหนียวเขี้ยวงู จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ปัจจุบัน
มีการยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว
				 (๑.๒) จัดท�ำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
สินค้า GI เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้ผบู้ ริโภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น
ในระดับจังหวัด (Internal Control) ๙ สินค้า และระดับสากล (External Control)
๓ สินค้า
				 (๑.๓) ผลักดันให้สินค้า GI ของไทย ได้รับการคุ้มครอง
ในต่างประเทศเพิ่มอีก ๑ สินค้า คือ ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ณ สาธารณรัฐอินเดีย
และได้ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI ในต่างประเทศเพิ่มอีก ๗ สินค้า ใน ๔ ประเทศ
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์
และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (มะขามหวาน
เพชรบูรณ์และล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทองล�ำพูน) ราชอาณาจักรกัมพูชา (กาแฟดอยตุง)
และประเทศญี่ปุ่น (กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง และสับปะรดห้วยมุ่น)
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(๒) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้า GI รวม ๑๐ สินค้า เช่น ข้าวหอมมะลิสรุ นิ ทร์
ส้มโอปูโกยะรัง มะขามหวานเพชรบูรณ์ และทุเรียนนนท์ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนและ
ผูป้ ระกอบการสินค้า GI โดยสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า ๑๔๘ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้รว่ มมือกับบริษทั เซ็นทรัลฟูด้ รีเทล จ�ำกัด
จัดให้มีมุมจ�ำหน่ายสินค้า GI (GI Corner) ภายในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ รวม ๑๐๘ สาขาทั่วประเทศ
ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI อย่างต่อเนือ่ งทุกปี ได้แก่ งาน GI Market งาน IP Fair และงาน THAIFEX-World
of Food Asia ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า ๑๖๒ ล้านบาท และสร้างมูลค่าทางการตลาด
สูงถึง ๓,๙๙๐ ล้านบาท
๔.๑.๓ สร้างโอกาสในการค้าขายโดยจัดให้มีตลาดในรูปแบบต่าง ๆ
			
(๑) ด�ำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ มีแนวคิดการด�ำเนินงาน
“ขยายพื้ น ที่ ต ลาดที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม และพั ฒ นาตลาดใหม่
เพิ่มศักยภาพการบริการจัดการตลาด” วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ
ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากการไม่ มี ส ถานที่ ค ้ า ขาย
ตลอดจนผูป้ ระกอบการรายใหม่ โดยได้จดั ตลาดประชารัฐ
๑๐ ประเภท ได้แก่ ๑) ตลาดประชารัฐ Green Market
๒) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ๓) ตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ ๔) ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข
๕) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ๖) ตลาดประชารัฐ
Modern Trade ๗) ตลาดประชารั ฐ ของดี วิ ถี ชุ ม ชน
๘) ตลาดประชารั ฐ ต้ อ งชม ๙) ตลาดประชารั ฐ
ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และ ๑๐) ตลาดเคหะประชารัฐ โดยเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับประชาชนกว่า ๙๖,๐๐๐ ราย ทั่วประเทศ เปิดตลาดประชารัฐทั้งสิ้น ๖,๖๑๐ แห่ง ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน มูลค่า ๑,๖๐๔.๕๙ ล้านบาท
			
(๒) ด�ำเนินโครงการประชารัฐ สุขใจ SHOP ด�ำเนินการ ๑๔๓ แห่ง ยอดจ�ำหน่าย ๖๑,๗๙๒,๕๓๒ บาท
			
(๓) จัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ริมคลองผดุงกรุงเกษม
ข้างท�ำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจ�ำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้และ
พัฒนาสินค้าด้วยการน�ำสินค้าจากผูผ้ ลิตสูผ่ บู้ ริโภคโดยตรง ได้ดำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘-ธันวาคม
๒๕๖๐ โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า
ที่ส่วนราชการได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
ได้ด�ำเนินการไปแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔ ตลาด โดยมีผู้เข้าชมงานรวม ๓๙๙,๓๔๓ คน และยอดจ�ำหน่าย ๑๐๘,๘๙๒,๙๓๕ บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดือน

ยอดจำ�หน่ายสินค้า (บาท)

จำ�นวนผู้เข้าชมงาน (คน)

จำ�นวนร้านค้า (ร้าน)

กันยายน

๒๖,๔๗๘,๔๔๓

๔๖,๖๒๖

๓๐๐

ตุลาคม

๒๓,๗๓๓,๒๑๕

๓๔,๖๗๑

๔๘๙

พฤศจิกายน

๒๘,๕๐๖,๘๒๖

๑๔๑,๕๙๘

๒๗๒

ธันวาคม

๓๐,๑๔๔,๔๕๑

๑๗๖,๔๔๘

๒๑๑

๑๐๘,๘๙๒,๙๓๕

๓๙๙,๓๔๓

๑,๒๗๒

รวม

192 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
		
๔.๑.๔ ด�ำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาค มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตรและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ จ�ำนวน
๘๕๑ ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้น�ำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นที่สนใจในการท�ำเกษตรกรอินทรีย์
อีกจ�ำนวน ๔๒๓ ราย และน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดสินค้าอินทรียต์ อ่ ไป โดยมีกจิ กรรมส�ำคัญ
ได้ แ ก่ จั ด ประชุ ม ร่ ว มกั บ ภาคเอกชน องค์ ก รธุ ร กิ จ และชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การผลิ ต ตามมาตรฐานและ
ระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ (Participatory Guarantee Systems: PGS)
จัดประชุมเจรจาการค้ากลุ่มย่อย จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด และพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
		
๔.๑.๕ พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่สากล โดยจัดตั้งศูนย์บริการให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ เพือ่ เป็นศูนย์ให้คำ� ปรึกษาผูป้ ระกอบการด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนวัตกรรม ศูนย์รวบรวมข้อมูล
พันธกรณีและข้อผูกพันตามความตกลงของไทย (Free Trade Area Center) ให้ค�ำปรึกษาธุรกิจเตรียมความพร้อมในการ
เริม่ ต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย และจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผูป้ ระกอบการสูส่ ากล ผ่านหลักสูตร
ต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA)
		 ๔.๑.๖ ด�ำเนินโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ได้จดั งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพและมีผเู้ ข้าร่วมงานประกอบด้วย
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน รวมจ�ำนวน ๓๐,๓๓๐ ราย โดยมีการเจรจาซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
มูลค่า ๒๕.๓ ล้านบาท และกิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินการไปแล้ว ดังนี้
			
(๑) คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ทผี่ า่ นการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีขนาดการลงทุนไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน ๑๐๐ ราย
			
(๒) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ร่วมออกบูท ๒๐ จังหวัด โดยสร้าง
การรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การด�ำเนินโครงการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
			
(๓) จัดสัมมนาสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความรู้ในการเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์
แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ว่างงาน
			
(๔) จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ๑๑ ครัง้ (เดือนมิถนุ ายน-กันยายน ๒๕๖๑) ณ จังหวัดนครราชสีมา
ล�ำปาง อุดรธานี เชียงราย นครศรีธรรมราช ก�ำแพงเพชร อยุธยา พิษณุโลก ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และนครปฐม โดยมีผปู้ ระกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมจังหวัดละ ๕๐ ธุรกิจ
		
๔.๑.๗ สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก โดยส่งเสริม
พัฒนาผู้ประกอบการไทยผ่านกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการและนักออกแบบสู่ตลาดโลก ดังนี้
			
(๑) พัฒนาผู้ประกอบการสร้างตราสินค้าสู่สากล (Design Excellence Award: DEmark)
ได้ส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Good Design Exhibition ณ ประเทศญี่ปุ่น และจัดนิทรรศการสินค้าไทยที่มี
การออกแบบดี ๒๕๖๐ (Design Excellence Award 2017) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
			
(๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมตรารับรองคุณภาพมาตรฐานโลก Thailand Trust Mark (T Mark)
			
(๓) จัดนิทรรศการเพือ่ แบรนด์สนิ ค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สสู่ ากล ปี ๒๕๖๑ พัฒนาและส่งเสริมสินค้า
นวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล (Thailand Style หรือ T–Style) โดยภายในงานได้แสดงสินค้า
ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ (Style 2017) และน�ำผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมและการออกแบบดีเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ
ณ ประเทศญี่ปุ่น
			
(๔) จัดนิทรรศการส่งเสริมนักออกแบบไทยสูต่ ลาดโลก ปี ๒๕๖๑ (Designers Room/Talent Thai
Promotion) ภายในงานได้แสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่และนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบ (Co-Brand) เพื่อทดลอง
ตลาดแนวใหม่ Pop Up Store (FUZE)
			
(๕) จัดงาน ECO CREATIVE DESIGN 2018 โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Eco Life Up Cycling
Eco Technology 4.0 Eco Creative Market และ Eco Garden Design

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 193
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
๔.๑.๘ ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ า งรายได้ สู ่ ภู มิ ภ าคอย่ า งยั่ ง ยื น (สิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ) มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้า ๕ ราย ผลิตชิ้นงาน จ�ำนวน ๓๕ ชิ้นงาน และ
น�ำไปจัดแสดงในงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ เมื่อวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓ รวมทั้งได้จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรูใ้ นจังหวัดตราดและแพร่ เพือ่ จัดท�ำสือ่ เรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั และมีการจัดสถานทีเ่ พือ่ จ�ำหน่ายสินค้าจากภูมภิ าค
		
๔.๑.๙ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาสให้แก่ผผู้ ลิตและผูป้ ระกอบการด้านงานศิลปหัตถกรรม ผูป้ ระกอบการ
และชุมชนหัตถกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาด ๒,๒๒๓ ราย ก่อให้เกิดรายได้
๑๗๒.๘๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๙.๗๑ โดยด�ำเนินการผ่านเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ จุดจ�ำหน่ายท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและภูเก็ต จ�ำหน่ายบนเครื่องบิน (inflight) บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด รวมถึงการจัดกิจกรรม
การตลาดประจ�ำปี เช่น งานอัตลักษณ์แห่งสยาม งาน CRAFT BANGKOK งานฝ้ายทอใจ งานชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี
SACICT Fair ในต่างจังหวัด
		
๔.๑.๑๐ สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล โดยการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน
ด้านศิลปหัตถกรรมต่างประเทศ รวม ๖ ประเทศ ได้แก่ ๑) ประเทศไต้หวัน ๒) สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ ๓) ราชอาณาจักรกัมพูชา
๔) ราชอาณาจักรภูฏาน ๕) สาธารณรัฐเกาหลี และ ๖) สาธารณรัฐฝรัง่ เศส โดยมีการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์
และการส่งเสริมด้านการตลาดร่วมกัน		
๔.๒ การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔.๒.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐด้านการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็ว
ยิง่ ขึน้ เพือ่ ขับเคลือ่ นการปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสูเ่ ศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value Based Economy)
ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ มีการด�ำเนินการดังนี้
			
(๑) รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๕๙
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาค�ำขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์คา้ งสะสม
(Backlog) มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ จ�ำนวน
๓๗,๕๘๙ ค�ำขอ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๘ ของจ�ำนวนค�ำขอที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ๕๖,๒๘๔ ค�ำขอ
			
(๒) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ รองรั บ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ได้ แ ก่ ระบบการยื่ น ค� ำ ขอ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ระบบการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ระบบแปลงค�ำขอจากเอกสารต้นฉบับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Optical Character Recognition: OCR)
และระบบสอบทานและปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) ให้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งในค�ำขอสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
			
(๓) อบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับส�ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ เช่น องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World
Intellectual Property Organization: WIPO) ส�ำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) และส�ำนักงาน
สิทธิบัตรสหภาพยุโรป (European Patent Office: EPO)
๔.๒.๒ แก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
			
(๑) แก้ ไ ขกฎหมายเครื่ อ งหมายการค้ า เพื่ อ รองรั บ การเข้ า เป็ น ภาคี พิ ธี ส ารมาดริ ด (Madrid
Protocol) ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการไทยสามารถยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าระหว่างประเทศใน ๑๐๒ ประเทศทัว่ โลก
ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
			
(๒) แก้ไขพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิส์ ำ� หรับ
คนพิการ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผพู้ กิ ารบางประเภทในการเข้าถึงงานอันมีลขิ สิทธิ์ และสอดคล้องกับหลักการในปฏิญญา
สากลว่าด้วยเรือ่ งสิทธิมนุษยชน อนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD)
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และสนธิสัญญา (Marrakesh Treaty) ที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี โดยอยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอนกฎหมาย นอกจากนี้
อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ (Internet Service Provider: ISP)
การปรับปรุงการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measures: TPM) และการเตรียม
การรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยลิขสิทธิข์ ององค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT)
เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอนกฎหมาย
			
(๓) แก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน
รวมทัง้ รองรับการเข้าเป็นภาคีพธิ สี ารแก้ไขความตกลงทริปส์ดา้ นสาธารณสุข (Protocol Amending the TRIPS Agreement)
ตลอดจนรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในค�ำขอรับสิทธิบัตร เพื่อติดตาม
การน�ำทรัพยากรพันธุกรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของไทยไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต โดยขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
		
๔.๒.๓ ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
		
(๑) พัฒนาระบบการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้มปี ระสิทธิภาพจนเป็นทีม่ นั่ ใจของประเทศคูค่ า้
โดยเมื่อปลายปี ๒๕๖๐ สหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ภายใต้กฎหมาย
การค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศทีต่ อ้ งจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL)
เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) หลังจากที่ไทยอยู่ในบัญชี PWL มาเป็นเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่
ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๐ อีกทัง้ เมือ่ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ผูแ้ ทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade Representatives:
USTR) ได้ประกาศให้ไทยคงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) ต่อไป
โดยสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ชื่ น ชมนโยบายและความก้ า วหน้ า ด้ า น
การคุ ้ ม ครองและป้ อ งปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ของไทยในหลายเรือ่ ง โดยเฉพาะการทีร่ ฐั บาล โดยคณะกรรมการ
ต่างชาติ
นโยบายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแห่ ง ชาติ ไ ด้ ก� ำ กั บ ดู แ ลและ
ชื่นชมนโยบาย
ติ ด ตามความคื บ หน้ า การด� ำ เนิ น งานในเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด
และความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองและ
ท� ำ ให้ ก ารบู ร ณาการการท� ำ งานระหว่ า งภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ป้องปรามการละเมิด
ทั้งพลเรือน ทหาร ต�ำรวจ สามารถป้องกันและปราบปราม
ทรัพย์สินทาง
การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเกิ ด ผล
ปัญญาของไทย
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง จนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ ห มดสิ้ น ไปในพื้ น ที่ ห ลั ก ที่ มี ก ารจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ละเมิ ด สู ง
(Notorious Markets) รวมทัง้ พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทัว่ ประเทศมีการจ�ำหน่าย
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลดลงอย่างเห็นได้ชัด
			
(๒) จัดพิธีท�ำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๖๑ ณ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
และนักลงทุนว่าจะไม่มสี นิ ค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญากลับสูท่ อ้ งตลาดหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ทัง้ นี้ มีของกลางรวมกว่า
๒.๑ ล้านชิน้ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของสินค้าจริงกว่า ๑,๓๗๔ ล้านบาท โดยเป็นสินค้าปลอมเครือ่ งหมายการค้าประเภท
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ และเครื่องส�ำอาง
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(๓) เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างเดือนมกราคมกรกฎาคม ๒๕๖๑ สามารถจับกุมและตรวจยึดได้ ๔,๒๕๐ คดี และยึดของกลางกว่า ๑๐.๔๔ ล้านชิ้น ตลอดจนรณรงค์
สร้างจิตส�ำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทย “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม”
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
		
๔.๒.๔ เสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการไทย
			
(๑) ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การแปรรูปอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดภายใต้ศนู ย์ให้คำ� ปรึกษาด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation
Driven Enterprise Center: IP IDE Center) โดยมีผู้เข้าใช้บริการกว่า ๑,๓๐๐ ราย นอกจากนี้ ได้จัดอบรมการสืบค้นข้อมูล
สิทธิบตั รและจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบตั รทัว่ โลกใน ๓ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ หุ่นยนต์ และดิจิทัล (Blockchain)
			
(๒) ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพด้ า นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีสิทธิบัตร และคัดเลือกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดท�ำแผนธุรกิจ
จ�ำนวน ๒๕ ผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพา อุปกรณ์และวิธีการตรวจจับสิ่งอุดตัน
หลอดเลือดสมองแบบทันเวลาด้วยสัญญาณอัลตราซาวด์ หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส�ำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และเครื่องมือป้องกันการเคลื่อนที่ของข้อต่อสะโพก
			
(๓) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย นักประดิษฐ์คิดค้น และ
นักวิจยั และสร้างความรูค้ วามเข้าใจในความส�ำคัญของทรัพย์สนิ ทางปัญญาต่อการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ทางปัญญา การประเมินศักยภาพสิทธิบัตร และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ
กว่า ๒,๗๐๐ ราย
			
(๔) สร้างช่องทางการเจรจาซื้อขายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมกว่า ๖๐๐ รายการ
ผ่านเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าชมกว่า ๑๗๕,๕๐๐ ราย
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) นอกจากนี้ ได้น�ำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาใน IP Mart เข้าสู่การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาตามหลักสากล จ�ำนวน ๒๐๐ รายการ
			
(๕) จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) ระหว่างวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพือ่ จัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมผลงาน
IP Champion การให้ค�ำปรึกษา (IP Clinic) และจัดสัมมนา/กิจกรรม Pitching & Matching โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
กว่า ๖,๕๐๐ ราย มีผู้ประกอบการร่วมจ�ำหน่ายสินค้า ๒๒๐ ราย สร้างมูลค่าทางการค้าภายในงานกว่า ๕.๗ ล้านบาท
รวมทั้งมีการจัดพื้นที่การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จ�ำนวน ๓๔๑ คู่
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นโยบายข้อ ๖
			
(๖) จัดประกวดธุรกิจดีเด่นด้านการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(IP Champion ๒๐๑๘) ซึง่ เป็นการพัฒนาผูป้ ระกอบการนวัตกรรมสร้างสรรค์ดว้ ยทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดยการน�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนวัตกรรมมาเป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กับสินค้าและบริการผ่านการจัดประกวดผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นด้านการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์
โดยมีรายการประกวด ได้แก่ รางวัล IP Champion ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น และรางวัล IP Champion ด้านองค์กรที่มี
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ทั้งนี้ การจัดประกวดดังกล่าว มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสมัครแข่งขัน ๑๓๙ ราย
			
(๗) ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ๗ แห่ง ได้แก่ ๑) มหาวิทยาลัยบูรพา ๒) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๕) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๖) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และ ๗) มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ
เช่น การสืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการน�ำทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
		
(๘) สร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้สนับสนุนสถาบัน
อุดมศึกษา จ�ำนวน ๑๓ แห่ง ซึ่งมีผลส�ำเร็จดังนี้ การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรมากกว่า ๔๕๐ เรื่อง จัดอบรม/สัมมนาเพื่อสร้าง
ความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรทั้งในสถาบันและนอกสถาบันมากกว่า ๒,๕๐๐ คน ให้บริการ
ให้ค�ำปรึกษาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก ด�ำเนินกิจกรรมการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ (Licensing) ผลงานวิจัยและมีการน�ำเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงมีระบบ
ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา และจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดเครือข่าย
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น นอกจากนี้ ได้จัดท�ำแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบัน
อุดมศึกษา ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการเตรียมการรองรับร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั
และนวัตกรรม พ.ศ. .... (Bayh-Dole Act) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔.๓ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
		
ในช่วงที่ผ่านมาการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก
ของไทยดีขึ้นเป็นล�ำดับ โดยการส่งออกปี ๒๕๖๑ ในรอบ ๑๑ เดือน
(เดื อ นมกราคม-พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑) ขยายตั ว ร้ อ ยละ ๗.๓
ปี ๒๕๖๑
(มู ล ค่ า ๒๓๒,๗๒๕ ล้ า นดอลลาร์ สรอ.) มี ก ารขยายตั ว ได้ ดี
ในตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มูลค่า ๒.๓๒ แสนล้านดอลลาร์ สรอ.
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) (ร้อยละ ๑๙.๑) เอเชียใต้ (ร้อยละ
๑๕.๐) ประเทศญี่ปุ่น (ร้อยละ ๑๔.๐) อาเซียน (ร้อยละ ๑๓.๕)
สหพันธรัฐรัสเซียและกลุม่ ประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth
of Independent States: CIS) (ร้อยละ ๑๐.๙) สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ ๕.๘) ทวีปออสเตรเลีย (ร้อยละ ๓.๘)
ภูมิภาคลาตินอเมริกา (ร้อยละ ๒.๗) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ร้อยละ ๒.๔) โดยเปิดประตูการค้าและขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ เพื่อแสวงหาประโยชน์ สร้างโอกาสและความมั่นคงทางการค้าและการลงทุนในตลาดคู่ค้า ดังนี้
๔.๓.๑ เร่งขยายการส่งออกไปในกลุม่ ประเทศ CLMV โดยเชือ่ มโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยเฉพาะการค้าชายแดน และ CLMVT ซึ่งปี ๒๕๖๑ ในรอบ ๑๐ เดือน (มกราคม–ตุลาคม ๒๕๖๑) มีมูลค่าการค้า
รวม ๙๓๑,๖๗๙ ล้านบาท (ไม่รวมการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔
นอกจากนี้ ได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เช่น
			
(๑) จัดงาน CLMVT Forum 2018 ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี”
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน

การส่งออก
ขยายตัว ๗.๓ %

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 197
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ในกลุ่มประเทศ CLMVT ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นเวทีสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้เติบโตต่อเนื่องและแข่งขัน
ได้ทา่ มกลางความท้าทายและบริบทเศรษฐกิจการค้าโลกยุคใหม่ โดยมุง่ เน้นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน จากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั้งสื่อจากประเทศ CLMVT
			
(๒) จัดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา มีกจิ กรรม เช่น ประชุมหอการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
ประชุมพาณิชย์จงั หวัดชายแดนภาคตะวันออก-ตะวันตก สัมมนา เรือ่ ง การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา เจรจาจับคูธ่ รุ กิจ
(๕ คู่) สร้างมูลค่าการค้าได้ประมาณ ๖๕ ล้านบาท รวมทั้งจัดมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว
			
(๓) จัดตั้งตลาดประชารัฐชายแดน เพื่อดึงให้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อขายเพื่อขยาย
มูลค่าการค้าชายแดน โดยได้มีการน�ำร่องตลาดประชารัฐไทย-ลาวเป็นแห่งแรก ส่วนในจังหวัดที่ติดชายแดนอื่น ๆ จะส�ำรวจ
สถานที่เพื่อผลักดันเปิดเป็นตลาดประชารัฐต่อไป ซึ่งจะเน้นในจังหวัดที่มีด่านชายแดน เพื่อให้ประชาชนของประเทศ
เพื่อนบ้านข้ามฝั่งเข้ามาซื้อสินค้าได้โดยสะดวก
			
(๔) สร้างเครือข่ายและพัฒนาผูป้ ระกอบการไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน (Young Entrepreneur
Network Development Program: Yen-D Program) ซึ่งได้ด�ำเนินการมาแล้ว ๔ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๑) รวม ๒๑ รุ่น
สามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๑,๑๘๔ คน มีการต่อยอดธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้ว มูลค่ากว่า
๔,๐๖๕ ล้านบาท มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยและจากกลุ่มประเทศ CLMV รวม ๔ รุ่น รวม ๒๔๐ คน
(ฝ่ายละ ๓๐ คน) จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดน (ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา) ๓ รุ่น รวม ๘๔ คน
๔.๓.๒ เจรจาความตกลงการค้ า เสรี (Free
Trade Agreement: FTA) เพื่ อ ขยายความร่ ว มมื อ และ
ลดอุปสรรคทางการค้า มุ่งการรักษาตลาดเดิมและหาตลาดใหม่
ผ่านการเจรจาในเวทีตา่ ง ๆ ทัง้ ระดับทวิภาคีและภูมภิ าค ปัจจุบนั
ไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรี จ�ำนวน ๑๒ ฉบับ กับ ๑๗ ประเทศคูค่ า้
ในช่ ว ง ๖ เดื อ นแรกของปี ๒๕๖๑ มี มู ล ค่ า การค้ า ระหว่ า ง
อยู่ที่
ประเทศอยู่ที่ ๑๔๘,๒๐๘.๒๔ ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑.๔๘ แสนล้านดอลลาร์ สรอ.
๑๔.๒๔ เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ นหน้า และได้เข้าร่วม
การประชุมเจรจาส�ำคัญในเวทีต่าง ๆ เช่น การประชุมสุดยอด
อาเซียนการประชุมรัฐมนตรีเอเปค การประชุมคณะกรรมการ
เจรจาความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) การประชุม
FTA ไทย-ปากีสถาน ไทย-ตุรกี ไทย-ศรีลังกา ไทย-นิวซีแลนด์ และการประชุม FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
นอกจากนี้ ได้ผลักดันการเป็นหุน้ ส่วนเศรษฐกิจ (Strategic Economic Partnership) เพือ่ สร้างความร่วมมือกับประเทศเป้าหมาย
ในการขยายการค้าและการลงทุนในสาขาทีเ่ ป็นประโยชน์รว่ มกัน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการค้าทีผ่ นู้ ำ� ทัง้ สองประเทศตัง้ ไว้ โดยมี
การด�ำเนินกิจกรรม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-กัมพูชา ไทย-เวียดนาม
การประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สหรัฐฯ [Trade and Investment
Framework Agreement between the United States and the Kingdom of Thailand (TIFA) Joint Council: TIFA JC]
และการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๖
(Thailand-China Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation: JC เศรษฐกิจ)
๔.๓.๓ สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าในระดับทวิภาคี โดยได้หารือทวิภาคีกบั ประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ราชอาณาจักรบาห์เรน สาธารณรัฐโมซัมบิก รัฐอิสราเอล สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝรัง่ เศส เพือ่ ขจัดอุปสรรคทางการค้า
ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน และผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้น

มูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ

198 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๔.๔ การขยายโอกาสการด�ำเนินธุรกิจการค้าในตลาดต่างประเทศ
รั ฐ บาลได้ เ ล็ ง เห็ น ศั ก ยภาพและเสริ ม สร้ า งภาพ
ลั ก ษณ์ สิ น ค้ า ไทยจากหลายอุ ต สาหกรรมให้ มี ค วามเหมาะสม
ขยายตลาดส่งออก
ตามกระแสความต้ อ งการของตลาดโลก โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ขี ด
ในรูปแบบ
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าแต่ละประเภทของไทย
Physical และ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
Digital Market
		 ๔.๔.๑ เร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก (Demand
มีมูลค่าสั่งซื้อรวม
Driven Approach) ในรูปแบบ Physical และ Digital Market
๑๒,๗๐๐
ล้านบาท
มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา รวม ๙,๖๘๑ ราย มีมูลค่าสั่งซื้อ
รวมประมาณ ๑๒,๗๐๐ ล้านบาท โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้
			 (๑) ส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
เช่น งาน BioFach จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งาน Natural Product Expo West
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สหรัฐอเมริกา และโครงการสินค้าส�ำหรับสัตว์เลี้ยงปีที่ ๔ (Pet Parade)
ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
			 (๒) ด�ำเนินการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
และธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro businesses) โดยได้น�ำคณะผู้บริหารเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราช
อาณาจักรสาธารณรัฐฝรัง่ เศส สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทัง้ ได้ตอ้ นรับคณะผูแ้ ทนการค้าจากประเทศต่าง ๆ
ที่เดินทางเยือนไทย
			 (๓) ผลักดันการค้าในตลาดเมืองรอง (City Focus) ได้ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้
				 (๓.๑) โครงการเจาะตลาดเจ็ ด สาวน้ อ ย ณ เมื อ งกู ว าฮาตี รั ฐ อั ส สั ม และเมื อ งอิ ม ฟาล
รัฐมณีปุระ สาธารณรัฐอินเดีย และส�ำรวจเส้นทาง AH1 เพื่อส�ำรวจช่องทางในการด�ำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
				 (๓.๒) โครงการ Top Thai Brand ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อการส่งเสริม
การจัดจ�ำหน่ายและแสดงสินค้าแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จัก

			
(๓.๓) โครงการ Mini Thailand Week 2018 ณ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์ โดยเป็นการน�ำผูป้ ระกอบการไปแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพือ่ เป็นการขยายช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของไทย

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 199
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

				 (๓.๔) โครงการส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า นวั ต กรรมเข้ า สู ่ ต ลาดกลาง (Mainstream) ทวี ป ยุ โ รป
ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นงานแสดงสินค้าในกลุ่มอาหาร (Food) และไม่ใช่อาหาร (Non-Food)
				 (๓.๕) กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับร้าน US Dollar Store เมืองโกลกาตา
กอร์กอน และกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
				 (๓.๖) กิจกรรมขับเคลื่อนการค้าผ่านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร่วมกับ
ซูเปอร์มาร์เก็ต Reliance ในสาธารณรัฐอินเดีย
				 (๓.๗) งานแสดงสินค้า China-ASEAN Expo (CAEXPO) ณ Nanning International
Convention & Exhibition Center สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔.๔.๒ ส่งเสริมธุรกิจบริการ (Trade in Service Promotion) ได้พัฒนาธุรกิจบริการและโลจิสติกส์
การค้า โดยมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้ขยายตลาด จ�ำนวน ๒,๔๑๕ ราย จับคู่เจรจา ๒,๗๖๔ คู่ เกิดมูลค่าการสั่งซื้อ
รวมกว่า ๕,๖๓๓ ล้านบาท โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น
			
(๑) กลุ่ม Creative/Digital Content
				 (๑.๑) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าส�ำคัญ เช่น MIPCOM 2017 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส Siggraph
Asia 2017 ณ ประเทศไทย Asian Animation Summit 2017 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย งานแสดงสินค้า Communic Asia
2018 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และกิจกรรมเจรจาการค้าในงานแสดงสินค้า American Film Market & Conference
ณ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งกิจกรรมด้านงานภาพยนตร์ เช่น งานแสดงสินค้า Hong Kong International Film & TV Market
2018 (Filmart) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเทศกาลภาพยนตร์ Taipei Golden Horse Film
Festival ซึ่งได้น�ำภาพยนตร์ไทยเข้าฉาย จ�ำนวน ๑ เรื่อง คือ “มะลิลา” งาน Cannes Film Festival 2018 ณ เมืองคานส์
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และงานแสดงสินค้าภาพยนตร์สารคดี Sunny Side of the DOC 2018 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ซึ่งเป็นงานส�ำคัญส�ำหรับวงการผลิตหนังสารคดีและจ�ำกัดเฉพาะผู้เข้าเยี่ยมชมงานเพื่อเจรจาการค้าเท่านั้น
				 (๑.๒) จัดคณะผูแ้ ทนการค้าไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ เช่น น�ำผูป้ ระกอบการคาแรคเตอร์ไทย
เข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจ Character Licensing ภายในงาน Top Thai Brands 2018 ณ นครโฮจิมินห์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม น�ำคณะผูแ้ ทนการค้าธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
				 (๑.๓) จัดกิจกรรมภายในงานแสดงสินค้าภายในประเทศ เช่น กิจกรรม Character Licensing
และการสร้างต้นแบบความคิดสร้างสรรค์ “Creative Lab” ภายในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok กิจกรรมส่งเสริมสินค้า
และบริการด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) (Thailand Creative Food)
ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX 2018 และการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ในงาน Bangkok International Digital
Content Festival 2018 (BIDC 2018)
			
(๒) กลุม่ Institutional Services and Trade Supporting Services มีการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ
ดังนี้ ๑) เข้าร่วมงานและงานแสดงสินค้าส�ำคัญของโลก เช่น Frankfurt Book Fair 2017 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Taipei International Book Exhibition (TIBE) 2018 ณ ประเทศไต้หวัน และ ๒) จัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น คณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริหารการจัดงาน (Event Business) เยือนราชอาณาจักร
กัมพูชา คณะผูแ้ ทนการค้าธุรกิจบริการสิง่ พิมพ์เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทัง้ การหาตลาดการค้าในหัวเมืองหลัก
ทางเศรษฐกิจ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในกลุ่มสินค้าโรงแรม รีสอร์ต และภัตตาคาร
			
(๓) กลุ่ม Wellness & Medical Services ได้เข้าร่วมงานและงานแสดงสินค้าส�ำคัญของโลก
เช่น งาน Cosmoprof Asia 2017 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน งาน Beauty Dusseldorf
ณ เมืองแฟรงก์เฟิรต์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งาน Beauty World Middle East 2018 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รวมทัง้ จัดคณะผูแ้ ทนการค้าสินค้าสมุนไพรไทยเจรจาการค้า ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่งเสริมการขายร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตริมปิง
ณ นครเวียงจันทน์ และห้างวิวมอลล์ สาขาเวียงจันทน์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกิจกรรมส่งเสริม
Wellness & Medical Services (WMS) ในงานแสดงสินค้า STYLE April 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา
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(๔) กลุ่ม Logistics
				 (๔.๑) มีการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ ปี ๒๕๖๑ (TILOG-LOGISTIX 2018) ณ ศูนย์นทิ รรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานรวม ๑๗๐ ราย มีมูลค่าการสั่งซื้อทันที ๑๓๑.๐๐ ล้านบาท
มูลค่าการสั่งซื้อภายใน ๑ ปี ๑,๔๑๐ ล้านบาท การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเชิญนักธุรกิจต่างชาติเยือนงาน
TILOG-LOGISTIX 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และการเข้าร่วมงาน Transport
Logistics China 2018 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศมาเลเซีย
และเข้าร่วมงาน FIATA World Congress 2017
				 (๔.๒) การให้ค�ำปรึกษาและจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ให้ค�ำปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าในงาน
แสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) การมอบรางวัล ELMA (Excellent
Logistics Management Award) การจัดสัมมนา World Transport & Logistics Forum Thailand 2018 ภายในงาน
TILOG-LOGISTIX 2018 และการสัมมนาเจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย
		
๔.๔.๓ ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ (Clusters Promotion) มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม
ไปขยายตลาด ๔,๗๑๒ ราย มีมูลค่าการสั่งซื้อรวม ๙๖,๒๐๖ ล้านบาท โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้
			
(๑) กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems
and Jewelry Fair รวม ๒ ครั้ง ดังนี้
การจัดงาน

ผู้ประกอบการ มูลค่าการสั่งซื้อทันที คาดการณ์มูลค่าสั่งซื้อภายใน ๑ ปี
(ราย)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ครั้งที่ ๖๑
(วันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๗๔๗

๖๑๐.๓๕

๑,๓๙๕.๕๗

ครั้งที่ ๖๒
(วันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑)

๙๔๘

๗๑๖.๙๙

๑,๖๗๒.๗๕

				 นอกจากนี้ ได้จดั ประชุมสมาพันธ์เครือ่ งประดับโลก (CIBJO CONGRESS) เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์
ประเทศในการเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก (Gem and Jewelry Hub) รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบ
การและแสดงศักยภาพด้านการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของไทย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจ�ำนวน
๓๐๐ คน จาก ๔๓ ประเทศ
			
(๒) กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก
				 (๒.๑) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าส�ำคัญระดับโลก เช่น งาน Automotive Aftermarket
Products Expo (AAPEX) ณ สหรัฐอเมริกา งาน The BIG 5 Show และ Automechanika Dubai ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
งาน Internationale Eisenwarenmesse ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี India Wood 2018 ณ เมืองบังกาลอร์
ณ สาธารณรัฐอินเดีย AUTOMECHANIKA 2018 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และงาน FACIM 2017 ณ แอฟริกา
				 (๒.๒) จัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศเกี่ยวกับยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และ
อุปกรณ์ตกแต่ง ๒๕๖๑ (Thailand Auto Parts & Accessories 2018: TAPA 2018) ระหว่างวันที่ ๕-๘ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีบริษัทร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน ๕๕๑ บริษัท มูลค่าสั่งซื้อทันที
ณ วันเจรจาธุรกิจ ๓๐๘.๖๔ ล้านบาท มูลค่าสัง่ ซือ้ ทันที ณ วันจ�ำหน่ายปลีก ๓.๒๗ ล้านบาท มูลค่าทีค่ าดว่าจะซือ้ ภายใน ๑ ปี
ณ วันเจรจาธุรกิจ ๑,๙๒๐.๔๗ ล้านบาท
				 (๒.๓) จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าในงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย
(Thailand Tractor & Agri-Machinery Show: THAITAM 2017)
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				 (๒.๔) จัดคณะผู้แทนการค้าไปที่นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย และภูมิภาคแอฟริกา
(สาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเคนยา)
			
(๓) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าส�ำคัญระดับโลก เช่น Intertextile Shanghai
Apparel Fabrics 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน งาน TEXWORLD (SPRING/SUMMER) 2018 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
และงาน ASIA PACIFIC LEATHER FAIR 2018 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งได้จัดงาน
แสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ STYLE April 2018 และ STYLE Bangkok October รวมทั้งจัดคณะผู้แทนการค้า
ไปเจรจาการค้า ณ ประเทศญี่ปุ่น
			
(๔) กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร
				 (๔.๑) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า เช่น Anuga 2017 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Gulfood 2018
Seafex 2018 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ Foodex Japan 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น Seafood Expo North America 2018
ณ สหรัฐอเมริกา MIHAS 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย Seafood Expo Global 2018 ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม Seoul Food
& Hotel 2018 ณ สาธารณรัฐเกาหลี FINE FOOD AUSTRALIA 2018 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และส่งเสริมสินค้าข้าวและ
สินค้าออร์แกนิคไทยในงานแสดงสินค้า Singapore Food Expo 2018 สาธารณรัฐสิงคโปร์
				 (๔.๒) จัดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม ๕๒๑ ราย มูลค่าสั่งซื้อทันที ๙๗๑.๘๘ ล้านบาท และ
มูลค่าคาดการณ์ใน ๑ ปี ๑๐,๐๒๔.๔๐ ล้านบาท
				 (๔.๓) จัดคณะผูแ้ ทนการค้าไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ เช่น ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์
จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สินค้า Functional Food ไปเจรจาการค้า
ณ สหรัฐอเมริกา สินค้าสหกรณ์ยางพาราไปเจรจาการค้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สินค้าอาหารและอุตสาหกรรม
ไปเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา (สาธารณรัฐเอกวาดอร์ สาธารณรัฐคอสตาริกา และสาธารณรัฐปานามา)
			
(๔.๔) ส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทย
โดยมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทย
ที่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ ก ภายใต้ แ นวคิ ด “Visit Thai Eat Thai
Thai SELECT Fly Thai” มีร้านอาหารไทยได้รับการรับรองผล
การคัดเลือกอย่างเป็นทางการ จ�ำนวน ๕๗๙ ร้าน (จาก ๑,๑๐๐
ร้ า นค้ า ทั่ ว ประเทศ) รวมทั้ ง เผยแพร่ ส ่ ง เสริ ม ร้ า นอาหารไทย
Thai SELECT ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จัดเส้นทางการท่องเที่ยว
เชื่ อ มโยงร้ า นอาหาร Thai SELECT พร้ อ มให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษ
แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหาร Thai SELECT
					
นอกจากนี้ ภายในงาน
แสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2018
ได้มผี ปู้ ระกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยส�ำเร็จรูปผ่านการพิจารณา
ตัดสินและได้รับตรา Thai SELECT จ�ำนวน ๓๐ บริษัท ๒๕๔
ผลิตภัณฑ์ รวมผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT
ทัง้ สิน้ ๔๔๙ ผลิตภัณฑ์ ส่วนร้านอาหารทีไ่ ด้รบั ตรา Thai SELECT
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๐-พฤษภาคม ๒๕๖๑ มี จ� ำ นวน
รวม ๑๗๒ ร้าน รวมร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT
ทั้งสิ้น ๑,๓๒๗ ร้าน
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๕. การส่งเสริมการลงทุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐
๕.๑ การส่งเสริมการลงทุน
		
รัฐบาลได้ดำ� เนินการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการประกอบธุรกิจ และปรับปรุงการด�ำเนินงานต่าง ๆ รวมทัง้
กระบวนการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจมีความง่ายยิ่งขึ้น (Doc-it Easy) ดังนี้
		
๕.๑.๑ ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน ในเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ มีภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน
ดังนี้
การส่งเสริมการลงทุน

จำ�นวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

การขอรับการส่งเสริม

๓,๒๒๘

๑,๒๑๔,๑๙๙

การอนุมัติให้การส่งเสริม

๒,๙๖๐

๑,๓๐๒,๔๐๑

การออกบัตรส่งเสริม

๓,๐๒๑

๑,๓๕๓,๙๔๖

		
๕.๑.๒ ส่งเสริมการลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นกลไกที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ซึง่ ผลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในช่วงทีผ่ า่ นมา (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
จ�ำนวน ๑,๔๕๑ โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๗๓ ล้านบาท ได้แก่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

จำ�นวน
โครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

๑) การต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)
๑.๑) อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)

๑๒๓

๑๔๐,๘๘๓

๑.๒) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical Appliances and Electronics)

๑๗๖

๘๕,๙๙๕

๑.๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism)

๕๙

๖๓,๒๓๓

๑.๔) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture and Biotechnology)

๒๒๔

๗๐,๖๓๑

๑.๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food Processing)

๑๓๐

๓๓,๙๕๓

รวม
๒) การเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

๗๓๒

๓๙๔,๖๙๖

๒.๑) อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
(Automation and Robotics)

๓๐

๒,๘๘๖

๒.๒) อุตสาหกรรมอากาศยาน (Aerospace)

๑๓

๑๐,๙๘๓
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย

จำ�นวน
โครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

๒.๓) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
(Petrochemical and Chemical Products)

๑๔๔

๒๙๙,๖๘๙

๒.๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

๔๕๑

๒๑,๑๘๑

๒.๕) อุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Hub)
รวม

๘๑
๗๑๙

๑๙,๙๓๘
๓๕๔,๖๗๗

๑,๔๕๑

๗๔๙,๓๗๓

รวมทั้งหมด

๕.๑.๓ การตรวจลงตราส�ำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งเป็น
การก�ำหนดให้มวี ซี า่ ประเภทใหม่ คือ SMART Visa เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้บคุ ลากรชาวต่างชาติทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถสูง
ในการเข้ามาลงทุน ท�ำงาน หรือริเริ่มธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(10 S-Curve) ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและนโยบายประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรูแ้ ก่บคุ ลากรชาวไทยทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน โดย SMART Visa แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
๑) ผูเ้ ชีย่ วชาญทักษะสูง (Talent) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒) นักลงทุน (Investor) ๓) ผูบ้ ริหารระดับสูง (Executive)
และ ๔) สตาร์ทอัพ (Startup)
			
SMART Visa ได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
มีผตู้ ดิ ต่อขอข้อมูล SMART Visa ด้วยช่องทางต่าง ๆ รวม ๑,๐๗๘ ครัง้ มีผยู้ นื่ ขอรับรองคุณสมบัติ SMART Visa รวม ๓๗ ราย
และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับ SMART Visa แล้ว จ�ำนวน ๒๘ ราย และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
(๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ส�ำหรับการตรวจลงตรา SMART Visa โดยก�ำหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติม ๓ อุตสาหกรรม ได้แก่ ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ๓) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก และเพิ่มสิทธิและ
ประโยชน์ เช่น สามารถใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
ที่มีบริการช่องทางพิเศษ นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ดึงดูดและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ Startup รวมถึงชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
ที่จะเข้ามาลงทุน ท�ำงาน หรือประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการ SMART Visa มากยิ่งขึ้น
๕.๑.๔ อ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ผลการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) ปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ได้แก่ การปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) จาก ๙๐ วัน เหลือ ๓๐ วัน เร่งรัดการด�ำเนินการออกประทานบัตร/อาชญาบัตร เหมืองแร่
ปรับปรุงกระบวนการขอรับการอนุญาตให้สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศจากการลงทุนและการจ้างงาน โดยมีจ�ำนวนใบอนุญาต/รับรอง ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๐กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้
				
(๑.๑) ออกใบอนุญาตประกอบหรือขยายโรงงาน ๔,๓๖๙ โรงงาน มูลค่าการลงทุนกว่า
๓๔๐,๙๗๔.๒๖ ล้านบาท จ้างงานกว่า ๑๘๗,๗๐๐ คน
				
(๑.๒) ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ๖,๒๗๔ ฉบับ
				
(๑.๓) ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ๓,๙๗๗ ฉบับ
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(๒) ด�ำเนินโครงการ Single Window ของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานโดยพัฒนา
ต่อยอดระบบ e-Expert system ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
กรมการจัดหางาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบการยื่นและพิจารณาค�ำขอแบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า
ระบบ Single Window for Visa and Work Permit และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
			
(๓) ปรั บ ปรุ ง ระบบการรายงานตั ว ของผู ้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ โ ดยให้ ร ายงานตั ว ต่ อ ส� ำ นั ก งาน
ตรวจคนเข้าเมืองทุก ๙๐ วัน ทั้งนี้ ได้เพิ่มช่องทางการรับแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและทางอินเทอร์เน็ตด้วย
			
(๔) จัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) และสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศในประเทศไทย
		
๕.๑.๕ ปรับ ปรุง แก้ไ ขกฎหมาย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและด้านการส่งเสริมการลงทุน โดยมีกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ�ำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการจัดท�ำอนุบญ
ั ญัตภิ ายใต้พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนร่างกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง
การด�ำเนินการ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามค�ำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕.๒ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐
		
รัฐบาลได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งในประเทศและสู่ระดับสากล และหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญได้แก่นโยบาย
๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย First S-Curve เป็นการต่อยอดการพัฒนา ๕ กลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ อี ยูแ่ ล้วในประเทศ
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ปจั จัยการผลิต และ New S-Curve เป็นการลงทุนและพัฒนาเพือ่ ให้เกิด ๕ กลุม่ อุตสาหกรรมใหม่
ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีไปจากเดิม ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะท�ำให้เกิดการพัฒนาสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ
การผลิตสมัยใหม่ทใี่ ช้องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมขัน้ สูงในการสร้างมูลค่าเพิม่ และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ (Knowledge
based Industry) ซึ่งจะส่งผลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยมีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาดังกล่าวในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ
		
๕.๒.๑ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ในอาเซี ย น โดยได้ ก� ำ หนดเป้ า หมาย
ให้ประเทศไทยมีอตุ สาหกรรมการผลิต ประกอบ และพัฒนาชิน้ ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ภายในปี ๒๕๖๔ และลดการน�ำเข้าชิน้ ส่วน
ที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๖๑ มีการด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
พั ฒ นาสร้ า งโครงรถบั ส ไฟฟ้ า ชนิ ด โมโนคอคเพื่ อ การผลิ ต ภายในประเทศ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารทดสอบชิ้ น ส่ ว นยานยนต์
แก่ ภ าคอุ ต สาหกรรม ได้ จั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท เอกชน เพื่ อ ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นารถบั ส ไฟฟ้ า จาก
โครงอลูมิเนียม ความยาว ๙ เมตร ให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ระดับโมดูล (battery module) และบริการทดสอบด้าน
ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ยานยนต์เพื่อขอเครื่องหมายรับรอง E-Mark ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินโครงการ
พัฒนารถโดยสารประจ�ำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทย

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 205
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
๕.๒.๒ ก�ำหนดมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใน ๓ อุตสาหกรรม ดังนี้
			 (๑) มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
				
(๑.๑) มีการออกประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพสามิต
และกระทรวงการคลัง เพือ่ ให้สทิ ธิประโยขน์จงู ใจให้เกิดการผลิตรถยนต์ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ รวมทัง้
ผลักดันให้เปิดเจรจากับจีนเพื่อก�ำหนดอัตราอากรน�ำเข้าที่เหมาะสม
				
(๑.๒) ผลั ก ดั น ให้ ใ ช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ การน� ำรถยนต์
แบบรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) รถยนต์ไฟฟ้าเสียบปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid
Electric Vehicle: PHEV) มาใช้ในท่าอากาศยานให้เพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ ผลักดันให้เกิดการใช้รถไฟฟ้าในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
				
(๑.๓) ผลักดันให้เกิดการติดตัง้ สถานีอดั ประจุไฟฟ้าในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายและถนนหลักทีเ่ ชือ่ มต่อ
พื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการด�ำเนินโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
				
(๑.๔) อยู่ระหว่างจัดท�ำมาตรฐานระบบการประจุไฟฟ้าของรถไฟฟ้า
				
(๑.๕) ผลักดันร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และซากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามค�ำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรี
				
(๑.๖) สร้างศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินการแล้ว ๒ หลักสูตร สามารถฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้สอน (Trainer) ๒๐ คน และระดับบุคลากรผู้เรียน
(Trainee) ๑๐๐ คน และการด�ำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการ Productivity เพือ่ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
การผลิตยานยนต์ในอนาคตโดยได้พัฒนาบุคลากรแล้วรวม ๒๒๑ คน
				
นอกจากนี้ ยังมีโครงการทีจ่ ะเปิดโอกาสให้ผผู้ ลิตโครงการ ECO Car 2 ปรับเปลีย่ นการผลิตไปสู่
ECO EV โดยยังคงเงื่อนไขส่วนใหญ่และสิทธิประโยชน์ของโครงการ ECO Car 2 เหมือนเดิม และก�ำหนดอัตราภาษี
สรรพสามิตส�ำหรับ ECO EV ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการแข่งขันใน
ตลาดอย่างเป็นธรรมโดยสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
		 (๒) พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
เกิดการลงทุนใน
ระบบอัตโนมัติ มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่
				
(๒.๑) อ อ ก ป ร ะ ก า ศ ใ ห ้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้
แล้ว
เกิ ด การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ
(Robotic & Automation: R&A) แล้ว จ�ำนวน ๓,๔๕๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๘ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสถานประกอบการ
แล้วจ�ำนวน ๒๔๙ ราย
				
(๒.๒) พัฒนา System Integrators (SI) แล้ว จ�ำนวน ๑๗๖ ราย
				
(๒.๓) จัดตัง้ Center of Robotic Excellence (CoRE) โดยเกิดจากความร่วมมือในแนวทาง
ประชารัฐระหว่างภาครัฐ สถานการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
จากภาคการศึกษาไปสูก่ ารผลิตเชิงพาณิชย์ โดยได้มกี ารจัดท�ำข้อคิดเห็นเชิงเทคนิคต่อกิจการทีย่ นื่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
แล้วจ�ำนวน ๑๗ กิจการ มูลค่าลงทุนรวมกว่า ๓.๔๕๙ ล้านบาท และมีการจัดสถานที่ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษา โดยมีผู้ที่ได้รับ
ค�ำปรึกษายื่นกู้ต่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับการผลิตรวมแล้ว
จ�ำนวน ๒๐ ราย วงเงินกู้รวม ๑๒๓.๕ ล้านบาท

อุตสาหกรรม
R&A
๓,๔๕๙ ล้านบาท

206 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
		 (๓) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี ๒๕๖๑-๒๕๗๐ มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่
				
(๓.๑) ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สามารถน�ำอ้อย
ไปผลิตเป็นสินค้าอื่น ๆ ได้ และปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายโรงงาน กฎหมาย ผังเมือง สร้าง Smart Farming
ในพื้นที่จังหวัดก�ำแพงเพชร และพิจิตร
				
(๓.๒) ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) ใน ๓ พื้นที่น�ำร่อง
(จังหวัดขอนแก่น นครสวรรค์ และก�ำแพงเพชร) และขยายผลไปยังพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
				
(๓.๓) ให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ ส่งเสริมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติ
และการก�ำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมชีวภาพโดยขณะนี้แล้วเสร็จจ�ำนวน ๑๒ เรื่อง
				
(๓.๔) สร้างเครือข่าย Center of Bio Excellence (CoBE) ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา มีหน้าที่หลักในด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
				
การผลั ก ดั น มาตรการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมชีวภาพนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Bio
ผลักดันให้ ไทยเป็น
Hub of ASEAN ภายในปี ๒๕๗๐ ซึ่งจะท�ำให้เกิดการลงทุน
ในรูปแบบ Bio Complex และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ
Bio Hub of ASEAN
ภายในปี ๒๕๗๐ ให้เกิดการลงทุน
ประมาณ ๒ แสนล้านบาท ซึ่งผลของการขับเคลื่อนมาตรการ
ในรูปแบบ Bio Complex
ดังกล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรส�ำคัญของ
และอุตสาหกรรมชีวภาพ
ประเทศ ได้แก่ อ้อย มันส�ำปะหลัง และปาล์มน�้ำมัน นอกจากนี้
๒ แสนล้านบาท
จะมีการก�ำหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
		
๕.๒.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
			 (๑) โครงการยกระดับความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานกลุม่ อุตสาหกรรม
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต ด�ำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรเชือ่ มต่อกับโซ่อปุ ทาน
ของสถานประกอบการ และช่วยเหลือให้มสี ถานประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เชือ่ มโยงผูป้ ระกอบการรายใหญ่
สู่โซ่อุปทานรายย่อย รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรแล้วจ�ำนวน ๗๒๕ คน ๑๓๕ ราย ๑ เรื่อง
		
(๒) โครงการสร้างบุคลากรด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด�ำเนินการส่งเสริม
ให้บคุ ลากรได้รบั การพัฒนาทักษะความรูแ้ ละวิสยั ทัศน์ดา้ นการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมทัง้ สร้างทีป่ รึกษาด้าน
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานแล้วจ�ำนวน ๒๘๐ คน
		
(๓) โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ด�ำเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อปุ ทาน รวมทัง้ จัดท�ำฐานข้อมูลตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชน และเกณฑ์ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์แล้ว ๒๐ ราย ๑ เรื่อง
		
(๔) โครงการส่ ง เสริ ม ระบบมาตรฐานด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องอุ ต สาหกรรมไทยสู ่ ร ะดั บ สากล
ด�ำเนินการส่งเสริมการใช้งานมาตรฐานส�ำหรับสินค้า บริการ และกระบวนการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานแล้ว ๑ เรื่อง
		
(๕) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด�ำเนินการสร้าง
เครือข่ายระหว่างผูผ้ ลิต ผูใ้ ช้บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือผูข้ นส่งและจัดจ�ำหน่ายให้เกิดความร่วมมือกันในการออกแบบพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
หรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์แล้ว ๔๐ ราย
		
(๖) โครงการพั ฒ นาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานในพื้ น ที่ ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ
ด�ำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ศักยภาพ
เชิงเศรษฐกิจแล้ว ๓๖ ราย

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 207
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
(๗) โครงการส่ ง เสริ ม การประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ อที ใ นการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานสู ่
อุตสาหกรรม ๔.๐ ด�ำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองสามารถน�ำโปรแกรม
ระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว ๓๖ ราย
		
(๘) โครงการยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ ด�ำเนินการส่งเสริม
สถานประกอบการให้มีการน�ำระบบอัตโนมัติมาใช้และพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมเพื่อรองรับ
การท�ำงานในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแล้วจ�ำนวน ๑๘๒ กิจการ ๓๑๒ คน
		
(๙) โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาสถานประกอบการ
ในการน�ำความรู้ด้านงานวิจัยหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภาพทางด้านพลาสติกชีวภาพ
หรือพลาสติกวิศวกรรมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาต้นแบบและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ แล้ว
จ�ำนวน ๕๒ กิจการ ๑๘๖ คน
		
(๑๐) โครงการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด�ำเนินการสร้าง
และเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ในการพัฒนาศักยภาพหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสร้างความเข้มแข็งของต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ น�ำไปสูฐ่ านรองรับอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตแล้วจ�ำนวน ๑๖๐ กิจการ ๘ กลุ่ม
		
(๑๑) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะทางด้านการผลิต
มาตรฐานการผลิตเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วจ�ำนวน ๖๕ กิจการ ๔๔๑ คน
		
(๑๒) โครงการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ด�ำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการให้มีเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตและสร้างความตระหนักในการรับรู้ถึงเทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วจ�ำนวน ๕๐ กิจการ ๕๒๕ คน
		
๕.๒.๔ พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โดยด�ำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) สรุปผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
กิจกรรม

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ให้คำ�ปรึกษาเบื้องต้น (ราย)

๗๔๔

๑,๔๘๕

๑,๙๒๑

๒,๓๓๘

พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (โครงการ)

๔๕๖

๑,๐๐๒

๑,๕๕๑

๑,๖๑๐

๑,๗๙๐

๒,๑๙๙

๒,๕๗๓

๓,๐๓๙

มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (ล้านบาท)
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

			
นอกจากนี้ ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การที่ ส� ำ คั ญ เช่ น ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ บ ริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า
สแตนเลสและเหล็กคาร์บอนรายใหญ่ของประเทศไทย เพือ่ พัฒนาแขนปัดน�ำ้ ฝนทีม่ คี วามแข็งแรง ทนแรงดึงได้สงู มีความเหนียว
ไม่ปริแตกง่ายเมื่อผ่านการดัดงอ ๑๘๐ องศา และมีคุณภาพดีเทียบเท่ากับของต่างประเทศ ยกระดับความสามารถด้าน
การวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในการผลิตนาฬิกาโทรศัพท์ป้องกันเด็กหาย ช่วยพัฒนาเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์ถังเก็บน�้ำพลาสติกเสริมเหล็กให้สามารถใช้ทดแทนท่อปูนส�ำหรับวางระบบท่อน�้ำใต้ถนน และสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ออกแบบและควบคุมการสร้างเตาเผาประสิทธิภาพสูง ให้กับบริษัทฯ
ผลิตภาชนะ (จาน ชาม แก้ว) เซรามิกในจังหวัดล�ำปาง เพื่อให้ได้เตาเผาเซรามิกประสิทธิภาพสูง ควบคู่กับการลดต้นทุน
การผลิตให้ต�่ำลง

208 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๕.๒.๕ พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม
			
(๑) พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ได้ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารเพื่อรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และมีความพร้อมในการท�ำงาน รวมทั้งยกระดับฝีมือแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารให้มีศักยภาพในการผลิตและการแข่งขัน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม
จ�ำนวน ๘,๕๔๐ คน
			
(๒) เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับประเทศไทย ๔.๐ ได้ด�ำเนินการในสถานประกอบกิจการ
ขนาดใหญ่ และแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ๑) Super Cluster (กิจการที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต) ๒) กลุ่ม Cluster อื่น ๆ และ ๓) อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(New Engine of Growth) รวมทัง้ เป็นการยกระดับแรงงานกลุม่ เป้าหมายให้เป็นแรงงานมีฝมี อื สามารถท�ำงานกับเทคโนโลยี
ชัน้ สูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนช่วยเพิม่ ความสามารถ
ในการผลิตและการแข่งขันของสถานประกอบการ โดยฝึกอบรมฝีมือแรงงานใหม่ นักศึกษาปีสุดท้าย หรือแรงงานที่ประกอบ
อาชีพหรือท�ำงานอยู่แล้วในตลาดแรงงาน ในสาขารองรับภาคบริการและเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ในสายการผลิตของสถานประกอบการเป้าหมายให้มฝี มี อื เพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับเทคโนโลยี ทักษะด้านต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับอุตสาหกรรมประเทศไทย ๔.๐ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน ๑๑๗,๕๙๗ คน
			 (๓) ด�ำเนินโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อพัฒนา
ศักยภาพแรงงานไทยให้มีสมรรถนะและทักษะฝีมือรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน ๑๐,๘๙๖ คน
			 (๔) เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สู่ SMEs 4.0 (STEM Workforce towards SMEs 4.0)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ SMEs กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ที่แปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SMEs 4.0 ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม
จ�ำนวน ๑๒,๔๗๙ คน
๕.๓ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๕.๓.๑ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC)
ได้จัดท�ำพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
และมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
(๑) การประกาศเขตส่งเสริม ได้ออกประกาศก�ำหนดเขตส่งเสริมฯ ดังนี้
				
(๑.๑) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ประกอบด้วย ๔ เขต ดังนี้
					
(๑.๑.๑) เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเมืองการบินภาคตะวันออก
(Special EEC Zone Eastern Airport City: EEC-A) เป็นการยกระดับท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็น
“เมืองการบินภาคตะวันออก” ครอบคลุมพืน้ ที่ ๖,๕๐๐ ไร่ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารในอีก ๕ ปีขา้ งหน้า
ที่คาดว่าจะมีมากถึง ๑๕ ล้านคนต่อปี และจะเพิ่มความสามารถในการรองรับเป็น ๖๐ ล้านคนต่อปีในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า
					
(๑.๑.๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทิ ลั (Digital Park
Thailand: EECd) จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนาก�ำลังคนด้านดิจทิ ลั ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พืน้ ที่ ๗๐๙ ไร่
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Digital Innovation Hub ของอาเซียน
					
(๑.๑.๓) เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor of Innovation: EECi) ตัง้ อยูใ่ นบริเวณวังจันทร์วลั เล่ย์ จังหวัดระยอง พืน้ ที่ ๓,๓๐๒ ไร่ และบริเวณอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ ๑๒๐ ไร่
					
(๑.๑.๔) เขตส่ ง เสริ ม : รถไฟฟ้ า ความเร็ ว สู ง เชื่ อ มสามสนามบิ น ครอบคลุ ม
พื้นที่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน (สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
						
ในเขต EECi ได้มงุ่ เน้นด้านการคิดค้นและการพัฒนาเทคโนโลยี และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
สถาบันวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศรวม ๖๑ หน่วยงาน โดยได้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูด้ า้ นการเกษตรสูช่ มุ ชน
ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกแล้ว ๔๓ ชุมชนในพืน้ ที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี และระยอง รวมทัง้
ได้ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และบ่มเพาะผูป้ ระกอบการฐานชีวภาพ ๖๐ ราย วางแผนการ matching
ให้ผปู้ ระกอบการในพืน้ ที่ EECi พบกับผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนักวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจรายละเอียด และเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญของโครงการต่อไป
				
(๑.๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้ประกาศแล้ว ๒๑ แห่ง
เช่น เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อมตะนคร ปิ่นทอง ซี.พี. (ระยอง) ที เอฟ ดี ๒ ยามาโตะ อินดัสทรีส์ Smart Park
					
นอกจากนี้ ยังมีนิคมอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ยกระดับเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
และเขต/สวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC อีกกว่า ๒๐ แห่ง
			
(๒) แผนพัฒนาพื้นที่ EEC ประกอบด้วย ๖ แผนรายย่อย โดยมีจ�ำนวนโครงการและวงเงินลงทุน
ในเบื้องต้น ดังนี้

๑๖๘

วงเงินรวม
(ล้านบาท)
๙๘๘,๙๔๘.๑๐

๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

๘๒

๑๖,๒๓๙.๗๑

๓. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕๓

๓๑,๐๒๘.๒๒

๔. การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี

๗๓

๖,๗๖๗.๔๐

๕. การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ ศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์กลางการเงิน

๒๗

๕๗๔.๐๐

๖. การพัฒนาระบบดิจิทัล

๒๒

๑๗,๘๑๓.๙

๔๒๕

๑,๐๖๑,๔๗๑.๓๓

แผนปฏิบัติการ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

รวมทั้งหมด

จำ�นวนโครงการ

210 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
			
ทั้ ง นี้ ได้ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาเมื อ งใหม่ อั จ ฉริ ย ะน่ า อยู ่ ให้ เ ป็ น ชุ ม ชนอั จ ฉริ ย ะ (Smart
Community) สิง่ แวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ
(Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การบริหารจัดการอัจฉริยะ (Smart Governance) โดยมีแผนการ
พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะตัวอย่างในพื้นที่ EEC ๓ ส่วน คือ ๑) พัฒนาเมืองที่มีอยู่แล้ว โดยเน้นความเป็นอัจฉริยะที่มา
จากความต้องการของชุมชน ๒) ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เช่น ลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ ๕๐ เป็นเวลา ๕ ปี เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่พื้นที่ทั่วไป และ ๓) พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่
ในพื้นที่ EEC เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกสบายตามแนวคิดอัจฉริยะทั้ง ๗ ด้าน ได้แก่
(๑) Smart People (พลเมืองอัจฉริยะ) (๒) Smart Living (ความเป็นอยู่อัจฉริยะ) (๓) Smart Environment (สิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ) (๔) Smart Mobility (การสัญจรอัจฉริยะ) (๕) Smart Economy (เศรษฐกิจอัจฉริยะ) (๖) Smart Energy (พลังงาน
อัจฉริยะ) และ (๗) Smart Governance (การบริหารจัดการอัจฉริยะ)

			 (๓) สถานะโครงการส�ำคัญ (PPP EEC Track)
				
(๓.๑) โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ก�ำหนดให้เอกชน
ยื่นข้อเสนอในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และคาดว่าจะเปิด
ด�ำเนินการปี ๒๕๖๖
				
(๓.๒) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา)
ประกาศผลผู้ยื่นข้อเสนอเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และคาดว่าจะเปิด
ด�ำเนินการปี ๒๕๖๖
				
(๓.๓) โครงการศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง อากาศยานอู ่ ต ะเภา ก� ำ หนดให้ เ อกชนยื่ น ข้ อ เสนอ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคาดว่าจะเปิดด�ำเนินการ
ปี ๒๕๖๕
				
(๓.๔) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ก�ำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอ
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคาดว่าจะเปิดด�ำเนินการปี ๒๕๖๘
				
(๓.๕) โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ ๓ ก�ำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในเดือนมกราคม
๒๕๖๒ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคาดว่าจะเปิดด�ำเนินการปี ๒๕๖๖
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			 (๔) ด้านการลงทุ น ได้ด�ำเนินนโยบายดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงผ่านกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการชักชวนการลงทุน ตลอดจนการลงนาม
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศและนั ก ลงทุ น โดยมี
มูลค่าเงินลงทุน
มูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ผ่านส�ำนักงาน
ในพื้นที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของประเทศ
คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน ๑๘๓,๒๓๐ ล้านบาท โดยเป็นการลงทุน
เป็นการลงทุนใน
ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณร้อยละ ๙๕ คิดเป็น
มูลค่าเงินลงทุน ๑๗๕,๑๔๙ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและนักลงทุน ตลอดจน
๙๕%
เครือข่ายในการพัฒนาต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาพืน้ ที่
พัฒนาผูป้ ระกอบการ บุคลากร และงานค้นคว้าวิจยั กับหน่วยงาน
ต่างประเทศในปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๗ ฉบับ ๙ หน่วยงาน
			
(๕) ด้านการพัฒนาบุคลากรรองรับการลงทุนในพื้นที่
			
(๕.๑) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาใหม่ด้วยการผลักดันอาชีวศึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล โดยได้คดั เลือก ๑๒ สถานศึกษาอาชีวะ
ที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ต อบโจทย์ S-Curve ของรั ฐ
และความต้ อ งการของการลงทุ น ยุ ค ใหม่ ม าเป็ น แกนในการ
ขับเคลือ่ นโดยได้ประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ในการผลิต
บุคลากรสร้างประสบการณ์เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือ ภายใต้ชื่อ
“อีอซี พี รีเมีย่ มโมเดล” โดยมี EEC เป็นแกนกลางร่วมกับกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงาน-สถานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภายใต้
ความร่ ว มมื อ กั บ กลุ ่ ม องค์ ก รในประเทศและผู ้ ล งทุ น ระหว่ า ง
ประเทศทั้งหลาย อีกทั้งสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรัฐบาล
และเอกชนนานาชาติที่มีการลงทุนและการร่วมมือพัฒนากับ
ประเทศไทย
				
(๕.๒) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๔ ฉบับ ระหว่างส�ำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ ๑) ขยายความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามรูปแบบสัตหีบโมเดล พร้อมทั้งร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการผลิตและ
พัฒนาก�ำลังคน ๒) แต่งตั้งคณะท�ำงานวิจัยและพัฒนาก�ำลังคน EEC เพื่อสร้างเครือข่ายและประสานงานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสัน้ ให้บคุ ลากรรวมถึงครูและวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และทรัพยากรทีเ่ พียงพอ โดยเฉพาะในกลุม่ อุตสาหกรรม
ศักยภาพ ๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสถานศึกษา
ในรูปแบบสัตหีบโมเดล และ ๕) แนะน�ำบริษัทเอกชนที่เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากนี้
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้รวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงาน (แยกตามสาขาการศึกษา) ของบริษัท
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์
ฐานข้อมูลความต้องการบุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการตลาดด้วย

EEC
๑.๘ แสนล้านบาท
๑๐ S-Curve
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(๕.๓) ได้ ฝ ึ ก อบรมให้ แ ก่ แ รงงานใหม่ แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ขึ้ น ไป ให้ มี ทั ก ษะรองรั บ
ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม
จ�ำนวน ๑๐,๙๓๙ คน และในปัจจุบันมีจ�ำนวนแรงงานต่างด้าว
อนุญาตให้
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท� ำ งานในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก จ�ำนวน ๑๗๔,๙๕๖ คน
๕.๓.๒ พั ฒ นาเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ชายแดน ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย
แล้ว ๑.๗๔ แสนคน
กาญจนบุรี เชียงราย มุกดาหาร นครพนม และนราธิวาส ซึง่ มีการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตาก สงขลา และสระแก้ว)
เมื่อมีการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของพื้นที่ และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
				
(๑.๑) ด�ำเนินการในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ในพื้นที่ การจ้างงาน
ของแรงงานในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ การสร้างความต้องการใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิน่ เพิม่ ขึน้ และก่อให้เกิดกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งจากการลงทุน
เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ร้านค้า ศูนย์การค้า หอพัก/บ้านเช่า
				
(๑.๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีม่ เี พิม่ ขึน้ และมีความสะดวกมากยิง่ ขึน้
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบคมนาคม ไฟฟ้า ประปา
โรงเรียน และโรงพยาบาล และสามารถเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
				
(๑.๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการประกอบอุตสาหกรรม และกิจกรรม
เกี่ยวเนื่อง เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อน รบกวนแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่

แรงงานต่างด้าว
ท�ำงานใน EEC

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ตั้ง

เนื้อที่ (ไร่)

ตาก

ตำ�บลท่าสายลวด อำ�เภอแม่สอด

๘๓๖.๗๒

สงขลา

ตำ�บลสำ�นักขาม อำ�เภอสะเดา

๙๙๕.๕๓

สระแก้ว

ตำ�บลป่าไร่ อำ�เภออรัญประเทศ

๖๖๐.๕๖

				
ทั้งนี้ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๕ กันยายน ๒๕๖๑)
เห็นชอบการลงทุนโครงการแล้ว และนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อยูร่ ะหว่างปรับปรุงรายงาน
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และแบบรายละเอียด (Detail Design) ให้สอดคล้อง
กับขอบเขตที่ดิน

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 213
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๒) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ดำ� เนินการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
๑) ตาก
๒) สระแก้ว

๓) ตราด
๔) สงขลา

๕) หนองคาย
๖) กาญจนบุรี
๗) เชียงราย

๘) มุกดาหาร
๙) นครพนม
๑๐) นราธิวาส

โครงสร้างพื้นฐาน
ด่านศุลกากรแม่สอด และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ ก่อสร้างบนที่ดิน
ราชพัสดุเนื้อที่ ๑๒๐ ไร่
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดน
บ้านคลองลึก โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)
และโครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ)
ด่านศุลกากรคลองใหญ่
ด่านศุลกากรสะเดา โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ ๒ ด่านศุลกากรสงขลา
โครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ และด่านศุลกากรบ้านประกอบ
ด่านศุลกากรหนองคาย และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ
ด่านศุลกากรสังขละบุรี และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน�้ำร้อน
ระยะที่ ๑
ด่านศุลกากรแม่สาย โครงการสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด่านศุลกากรแม่สาย
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงของ
ด่านศุลกากรเชียงแสน และโครงการก่อสร้างอาคารที่ท�ำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่
และสิ่งปลูกสร้างประกอบ
ด่านศุลกากรมุกดาหาร และโครงการก่อสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
ด่านศุลกากรนครพนม และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ด่านศุลกากรตากใบ
และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนราธิวาส โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติม
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ ๓ และโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้าง
ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
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(๓) ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในกิจการเป้าหมายและในพื้นที่พัฒนา โดยเน้นกิจการ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป
วัตถุดิบในพื้นที่ รวมทั้งสามารถส่งออกไปยังตลาดในประเทศ
เพื่อนบ้านหรือต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษี
มีการ
ในระดับสูงเป็นพิเศษกว่าพื้นที่อื่น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ลงทุนและ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
รวม ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้ขอรับส่งเสริมการลงทุน
รวม
จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ประมาณ
๙,๐๐๐ ล้านบาท และผูไ้ ด้รบั สิทธิลงทุนในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด กาญจนบุรี และตาก วงเงินลงทุน
โครงการประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มการจ้างงาน
และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และเพิ่มโอกาสการลงทุนของ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๕.๓.๓ บริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือช่องผ่านแดน
ที่ส�ำคัญ
			
(๑) จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาท�ำงานในลักษณะไป-กลับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างถูกกฎหมายควบคูก่ บั การออกมาตรการด้านสาธารณสุขในการตรวจและประกันสุขภาพของคนต่างด้าว ซึง่ จะช่วยแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดค่าใช้จา่ ยของผูป้ ระกอบการและแรงงานต่างด้าว ลดปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อข้ามพรมแดนและปัญหาการค้ามนุษย์
			
(๒) จัดตั้งศูนย์คุ้มครองแรงงานในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน เพื่อรับและวินิจฉัยค�ำร้อง
ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
๑๐ จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยมีผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์คุ้มครองแรงงานฯ ๔,๖๕๖ คน
			
(๓) เสริมสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยเพื่อดูแลคุ้มครองแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับการคุ้มครองกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
แก่สถานประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นการป้องกันและลดอันตรายและโรคอันเนื่องจากการท�ำงาน รวมถึง
ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนแก่นายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีแรงงานเข้าร่วม จ�ำนวน ๒,๖๖๗ คน
			
(๔) พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุม่ แม่นำ�้ โขงและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาฝีมอื แรงงานในทุกระดับชัน้ เพือ่ ให้แรงงาน
ในกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงมีสมรรถนะและทักษะฝีมอื ตามมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งและยั่งยืนและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะฝีมือ ระหว่างบุคลากรฝึก
ของกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศไทยให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ�ำนวน ๒,๐๐๓ คน
			
(๕) เสริมสร้างความรูใ้ ห้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และคณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ
ให้ทราบถึงสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ ประเทศกรอบความร่วมมือ (ASEAN+3)
และประเทศต้นแบบด้านสวัสดิการแรงงาน รวมทั้งแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน ๕,๖๔๓ คน

ขอรับการส่งเสริม
การลงทุนแล้ว

๑.๓ หมื่นล้านบาท

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 215
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๖) เพิ่ ม ทั ก ษะก� ำ ลั ง แรงงาน ในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ มุ ่ ง เน้ น ฝึ ก อบรมแรงงาน
ในสถานประกอบการทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
จ�ำนวน ๑๑,๘๖๙ คน
			
(๗) เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นแรงงาน โดยฝึกอบรมให้แ ก่ แ รงงานใหม่ แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ขั้ น สู ง ขึ้ น ไป ให้ มี ทั ก ษะรองรั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
ในพื้นที่ EEC โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จ�ำนวน ๑๐,๙๓๙ ราย และในปัจจุบันมีแรงงานตางด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวน ๑๗๔,๙๕๖ คน
๕.๔ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window: NSW)
		
ระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว เป็นระบบกลางการเชือ่ มโยงข้อมูลของประเทศมีโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งในส่วน Hardware Software และระบบเครือข่ายพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออก และพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ ASEAN Single
Window (ASW) แล้ว ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๔ ปัจจุบันระบบ NSW ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนประมาณเดือนละ ๙.๑ ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการเชือ่ มโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารระหว่างกรมศุลกากร
และผูป้ ระกอบการทัว่ ประเทศ และมีการเชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว แต่ยงั ไม่ครบถ้วนทุกสินค้า
ที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง
๕.๔.๑ หน่วยงานที่มีระบบพร้อมรองรับเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW
		
(๑) หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้ว ๓๗ หน่วยงาน ได้แก่
กรมศุลกากร กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการขนส่งทางบก ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมควบคุมโรค กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย กรมการค้าภายใน ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระบบ NSW
กรมธุรกิจพลังงาน ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูล
กรมสรรพสามิ ต ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมศิลปากร บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมประมง บริษัท วิทยุการบิน
ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด กรมการค้าต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร
กรมการอุ ต สาหกรรมทหาร กรมปศุ สั ต ว์ กรมการปกครอง
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
ประกันสังคม
			
(๒) หน่วยงานที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2G (Business to Government)
ผ่านระบบ NSW อย่างเป็นทางการ ๑๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กรมเชือ้ เพลิง
กรมควบคุมโรค ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมธุรกิจพลังงาน
การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต กรมประมง กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส�ำนักงาน
ประกันสังคม เชื่อมโยงการช�ำระเงินสมทบของผู้ประกอบการ

เฉลี่ยเดือนละ ๙.๑

216 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๕.๔.๒ เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ Single Form (B2G) ผ่านระบบ NSW
			
(๑) สิ น ค้ า วั ต ถุ อั น ตราย การบริ ก ารระบบสร้ า งค� ำ ขอใบแจ้ ง การน� ำ เข้ า /ส่ ง ออกสิ น ค้ า เคมี
วัตถุอนั ตรายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Single Entry Form ส่งให้กบั ๘ หน่วยงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง กรมปศุสตั ว์
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมธุรกิจพลังงาน ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมวิชาการเกษตร และกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถยื่นค�ำขอใบแจ้งการน�ำเข้า/ส่งออกสินค้าควบคุม ผ่านเว็บไซต์
ของ NSW ได้โดยตรง โดยกรอกข้อมูลเพียงครัง้ เดียวแล้วน�ำข้อมูลดังกล่าวไปจัดท�ำทัง้ ใบแจ้งการน�ำเข้า/ส่งออกสินค้าควบคุม
ใบอนุญาต และใบขนสินค้าได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้ทันที ซึ่งมีหน่วยงานที่เปิดใช้
ระบบ Single Entry Form แล้ว ดังนี้
หน่วยงาน
๑) สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่เปิดใช้ระบบ
๑ กันยายน ๒๕๕๙

๒) กรมธุรกิจพลังงาน

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

๓) กรมประมง

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔) กรมการอุตสาหกรรมทหาร
๕) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๖) กรมปศุสัตว์

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

			
ทั้งนี้ ยังคงเหลืออีก ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร และส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 		
			
(๒) สินค้ายางพารา ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ Single Form Rubber ส�ำหรับสินค้า
ยางพารา ร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และกรมศุลกากร โดยได้จัดท�ำโครงสร้างข้อมูลเพื่อ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล แบบบู ร ณาการผ่ า นระบบ NSW ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาระบบค� ำ ขอใบผ่ า นด่ า นศุ ล กากรและ
ช�ำระค่าธรรมเนียมในการส่งออกยางพาราออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งค�ำขอหนังสือใบรับรองคุณภาพและพัฒนาระบบ
Single Form Rubber ต่อไป
			
(๓) สินค้าน�้ำตาล ได้ก�ำหนดกระบวนการและโครงสร้างข้อมูลส�ำหรับ Single Form สินค้า
น�้ำตาล และจะมีการก�ำหนดแนวทางในการควบคุมปริมาณน�้ำตาลให้เพียงพอส�ำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร โดยจะน�ำข้อมูลจากทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง มาพิจารณาเพือ่ หาแนวทางในการควบคุม
น�้ำตาลที่เหมาะสมต่อไป
			
(๔) หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) อยู่ระหว่างด�ำเนินการออก
หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า โดยจะพัฒนาระบบค�ำขอหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
NSW แบบ Single Form ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการขอหนังสือรับรองดังกล่าว ช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๒
			
(๕) หนังสือใบรับรอง (Sanitary and Phyto-sanitary Certificate: SPS) (ใบรับรอง
สุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัย health certificate ส�ำหรับสัตว์) อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบค�ำขอหนังสือใบรับรอง
ที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์ที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
NSW แบบ Single Form ซึง่ จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูส้ ง่ ออกสินค้าประเภทพืชและสัตว์ สามารถลดระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการภายในปี ๒๕๖๒
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๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑ การพัฒนาระบบขนส่งทางบก
๖.๑.๑ โครงการรถไฟความเร็วสูง
			
(๑) โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน เป็นโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ จากกรุงเทพฯ-หนองคาย โดยมีความคืบหน้า
สรุปได้ ดังนี้
เส้นทางการก่อสร้าง

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

การดำ�เนินการ

ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
ช่วงกลางดง-ปางอโศก

๓.๕

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีผลการดำ�เนินการคิดเป็นร้อยละ ๔๐

ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก

๑๑

ได้เริ่มประกวดราคาและคาดว่าจะได้เริ่มก่อสร้าง
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ช่วงแก่งคอย-บันไดม้า-โคกกรวดล�ำตะคอง-โคราช

๑๑๙.๕

- ประกวดราคาเดือนมกราคม ๒๕๖๒
- คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนเมษายน ๒๕๖๒

ช่วงบางซื่อ-ดอนเมืองนวนคร-บ้านโพธิ์-พระแก้ว-สระบุรีแก่งคอย-เชียงรากน้อย

๑๑๙

- อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบรายละเอียด
- คาดว่าจะประกวดราคาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑มีนาคม ๒๕๖๒

ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย
ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย

-

อยู่ระหว่างจัดทำ�รายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

				
นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดกรอบนโยบายในเรื่องการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่ง
ทางรางแห่งชาติส�ำหรับประเทศไทยแล้ว และจะได้มีการจัดท�ำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงต่อไปด้วย
			
(๒) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น มีความคืบหน้าสรุปได้
ดังนี้
				
(๒.๑) โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แบ่งการพัฒนาออกเป็น
๒ ระยะ คื อ ระยะที่ ๑ เส้ น ทางกรุ ง เทพฯ-พิ ษ ณุ โ ลก และระยะที่ ๒ เส้ น ทางพิ ษ ณุ โ ลก-เชี ย งใหม่ โดยระยะที่ ๑
เส้ น ทางกรุ ง เทพฯ-พิ ษ ณุ โ ลกฝ่ า ยญี่ ปุ ่ น ได้ ส ่ ง รายงานการศึ ก ษาการด� ำ เนิ น โครงการฯ ฉบั บ สมบู ร ณ์ ใ ห้ ฝ ่ า ยไทยแล้ ว
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) แล้ว โดยแบ่งระยะการก่อสร้าง ออกเป็น ๒ สัญญา คือสัญญาที่ ๑ จากสถานีบางซื่อ-ดอนเมือง-อยุธยา
และสัญญาที่ ๒ จากอยุธยา-พิษณุโลก ส่วนระยะที่ ๒ เส้นทางช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอรายงาน EIA
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

218 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
			
(๒.๒) แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาเมื อ งและพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นารถไฟ
ความเร็วสูง ได้มีการจัดท�ำข้อสรุปเกี่ยวกับแนวคิดในการประเมินผลประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำแผนดังกล่าวแล้ว โดยสามารถสรุปมูลค่าผลตอบแทนจากการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟความเร็วสูงต่อไป
				
(๒.๓) Southern Corridor [กาญจนบุรี (บ้านพุนำ�้ ร้อน)-กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง และกรุงเทพฯอรัญประเทศ] ได้ทดลองเดินรถขนส่งสินค้าจากหนองปลาดุก-แหลมฉบัง เพื่อทดลองคุณภาพรางขนาด ๑ เมตร ซึ่งจะต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะด�ำเนินการจัดตั้งบริษัท จ�ำกัด หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV)
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นได้เสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถ ได้แก่ ๑) ด้านความปลอดภัยของราง
๒) การจัดพื้นที่ (zoning) ในการเดินรถ และ ๓) การปรับปรุงจุดเชื่อมต่อและการเข้าถึงระบบรถไฟกับแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
และรถไฟชานเมืองสายสีแดง
			
(๓) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ขนาดรางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร โดยมีความคืบหน้าสรุปได้ ดังนี้
				
(๓.๑) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ–หัวหิน ระยะทาง ๒๑๑ กิโลเมตร
ได้ปรับปรุงรายงาน EIA (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ใ ห้ เ พิ่ ม ข้ อ มู ล ในส่ ว นของแบบโครงสร้ า งสะพานพระราม ๖ โดยขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งปรั บ ปรุ ง รายงานฯ
ตามความเห็นของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
				 (๓.๒) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา)
ระยะทาง ๑๙๓.๕ กิโลเมตร คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) เห็นชอบและอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม ๓ สนามบิน ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน [PPP (Public Private Partnership) Net Cost]
โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า
ค่าพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งด�ำเนินงานบริหารและ
ซ่อมบ�ำรุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา ๕๐ ปี และให้เอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและความเสี่ยง
ด้านจ�ำนวนผูโ้ ดยสารของโครงการ (Ridership Risk) จัดเก็บรายได้จากการพัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการ ทัง้ นี้ ได้ประกาศเชิญชวนเอกชน
ร่วมลงทุนฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีเอกชนผู้ซื้อเอกสารจ�ำนวน ๓๑ ราย และก�ำหนดยื่นข้อเสนอภายใน
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะสามารถเจรจาต่อรองเอกชนและประกาศผลการคัดเลือกได้ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑
และจะลงนามในสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงาน EIA
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๖.๑.๒ โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ โดยมีสถานะการด�ำเนินการสรุปได้ ดังนี้
			
(๑) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�ำนวน ๗ โครงการ มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
ช่วง

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ผลการดำ�เนินงาน

กำ�หนดแล้ว
เสร็จ (ปี)

ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้าแก่งคอย

๑๐๖

สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๙๑.๑๒
สัญญาที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๐๐

๒๕๖๒
-

ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น

๑๘๗

สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๘๖.๐๒

๒๕๖๒

ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

๑๖๗

สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๕.๓๒
สัญญาที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๐.๓๒

๒๕๖๓
๒๕๖๔

ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ

๑๔๘

สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๐.๐๕
สัญญาที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๘.๐๖

๒๕๖๔
๒๕๖๔

ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

๑๓๒

สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๑๖.๘๖
สัญญาที่ ๒ อยู่ระหว่างการปรับแบบรายละเอียดใหม่
สัญญาที่ ๓ ได้ผลงานร้อยละ ๑.๑๔

๒๕๖๕
๒๕๖๔

ช่วงนครปฐม-หัวหิน

๑๖๙

สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๑๐.๙๐
สัญญาที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๒.๖๕

๒๕๖๔
๒๕๖๔

ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

๘๔

สัญญาที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๑๗.๒๔

๒๕๖๓

			
(๒) โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
๗ โครงการ คือ ช่วงปากน�้ำโพ-เด่นชัย ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี
ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่
๖.๑.๓ โครงการพัฒนารถไฟฟ้า จ�ำนวน ๙ โครงการ โดยมีสถานะการด�ำเนินการ สรุปได้ดังนี้
			
(๑) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�ำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต
สายสีน�้ำเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวล�ำโพง-บางแค สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สายสีชมพู ช่วงแครายมีนบุรี สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง
			
(๒) โครงการที่อยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ
โครงการเพิ่มเติม จ�ำนวน ๒ โครงการ คือ สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม
ช่วงบางซื่อ-หัวล�ำโพง
			
(๓) โครงการที่ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน
คือ โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การสรรหาเอกชนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
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๖.๑.๔ โครงการพัฒนาการขนส่งทางถนน ได้ด�ำเนินการดังนี้
			
(๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ�ำนวน ๓ เส้นทาง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ

ระยะทาง (กิโลเมตร)

กำ�หนดเปิดให้บริการ (ปี)

สายพัทยา-มาบตาพุด

๓๒

๒๕๖๓

สายบางปะอิน-นครราชสีมา

๑๙๖

๒๕๖๓

สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

๙๖

๒๕๖๔

			
(๒) โครงการก่อสร้างทางหลวง จ�ำนวน ๒๑ สายทาง โดยมีสถานะการด�ำเนินการสรุปได้ ดังนี้
				
(๒.๑) โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) ทางหลวงหมายเลข ๔
กระบี่-อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดกระบี่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ อ�ำเภอบ้านบึง-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๑อ�ำเภอบ้านค่าย ตอน ๓ จังหวัดระยอง และ ๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ�ำเภอบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตอน ๒
จังหวัดฉะเชิงเทรา
				
(๒.๒) โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง จ�ำนวน ๑๘ โครงการ ได้แก่ ๑) ทางหลวงหมายเลข
๓๐๔ อ�ำเภอกบินทร์บุรี-อ�ำเภอวังน�้ำเขียว ตอน ๓ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี ๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔
อ�ำเภอกบินทร์บุรี-อ�ำเภอปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จังหวัดปราจีนบุรี ๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔ อ�ำเภอปราสาทอ�ำเภอขุขันธ์-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอน ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ๔) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ อ�ำเภอร้องกวางอ�ำเภองาว ตอน ๒ จังหวัดแพร่ ๕) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวง
หมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ๖) ทางหลวงหมายเลข ๔ อ�ำเภอตะกั่วป่า-บ้านเขาหลัก-บ้านโคกกลอย
จังหวัดพังงา ๗) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สามแยกดอยติ-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๘) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ ทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ตอนเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ๙) ทางหลวงหมายเลข ๒๔
สามแยกดอยติปราสาท-ขุขันธ์-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอนอ�ำเภอปราสาท-บ้านกระเทียม จังหวัดสุรินทร์
๑๐) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ อ�ำเภอปราสาท-ขุขันธ์-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอนบ้านกระเทียม-อ�ำเภอสังขะ
จังหวัดสุรนิ ทร์ ๑๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ อ�ำเภอปราสาท-อ�ำเภอขุขนั ธ์-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอนอ�ำเภอขุนหาญแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ จังหวัด ศรีสะเกษ ๑๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ อ� ำ เภอแก้ ง คร้ อ -อ� ำ เภอชุ มแพ
ตอนอ�ำเภอแก้งคร้อ-อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๑๓) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า ต�ำบลไม้รูดบ้านคลองจาก จังหวัดตราด ๑๔) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ บ้านนาไคร้-อ�ำเภอค�ำชะอี ตอนบ้านนาไคร้-อ�ำเภอหนองสูง

ก่อสร้างทางหลวง
และ
ทางหลวงชนบท
แล้วเสร็จ ๙ โครงการ
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

จังหวัดมุกดาหาร ๑๕) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ บ้านนาไคร้-อ�ำเภอค�ำชะอี ตอนหนองสูง-อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
๑๖) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ�ำเภอหว้านใหญ่-อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร ๑๗) ทางหลวงหมายเลข ๒๙๐
ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘
จังหวัดนครราชสีมา และ ๑๘) ทางหลวงหมายเลข ๑๔๒๑ เชียงราย-อ�ำเภอขุนตาล ตอนบ้านหัวดอย-บ้านใหม่มงคล
จังหวัดเชียงราย
			
(๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท จ�ำนวน ๑๙ สายทาง โดยมีสถานะการด�ำเนินการสรุปได้ ดังนี้
				
(๓.๑) โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง๑ ง๒
ง๔ และ ง๕ ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก (ตอนที่ ๒) ผังเมือง
รวมเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔) โครงการขยายราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๒) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓คลองมหาสวัสดิ์ ๕) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายแยก ทางหลวงหมายเลข ๓๓-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก
อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ ๖) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทางหลวง
หมายเลข ๓๓-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
				
(๓.๒) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�ำนวน ๑๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๒) โครงการถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์
(บริเวณถนนมหาเทพ) จังหวัดนครสวรรค์ ๓) โครงการถนนสาย จ๑ ผังเมืองรวมเมืองเลย จังหวัดเลย ๔) โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วม สาย ก๒ และ ก๓ ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๕) โครงการถนนต่อเชื่อม
ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ๖) โครงการถนนต่อเชือ่ มถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก
(แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ๗) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3
๘) โครงการถนนต่อเชือ่ มถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ๙) โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์
๑๐) โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓) ๑๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก ผังเมืองรวม
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๑๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข ๔-ทางหลวง
หมายเลข ๔๐๕๔ เลียบแนวชายแดน อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ ๑๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ง๒
ง๓ ค๑ และ ค๒ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก
			
(๔) โครงการก่อสร้างทางพิเศษ จ�ำนวน ๒ โครงการ โดยมีสถานะการด�ำเนินการสรุปได้ ดังนี้
				
(๔.๑) โครงการทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการทางเชือ่ มจากทางพิเศษ
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษศรีรัช ด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ)
				
(๔.๒) โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง จ�ำนวน ๑ โครงการ คือ
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
๖.๑.๕ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Vehicle: NGV) จ�ำนวน
๔๘๙ คัน วงเงิน ๑,๗๘๔.๘๕๐ ล้านบาท เพื่อน�ำมาใช้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ที่ใช้น�้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง โดยได้
ลงนามสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ NGV จ�ำนวน ๔๘๙ คัน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และก�ำหนดส่งมอบ
รถโดยสารปรับอากาศ NGV จ�ำนวน ๔๘๙ คัน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางได้มีค�ำสั่งให้
ทุเลาการบังคับตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่อนุมัติให้สั่งซื้อและจ้างซ่อมแซมและ
บ�ำรุงรักษารถโดยสารฯ NGV โดยมิให้น�ำมติดังกล่าวไปด�ำเนินการใด ๆ ที่มีผลผูกพันเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมี
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น และต่อมาศาลปกครองกลางได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพิกถอนค�ำสั่ง
รับค�ำฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีและมีค�ำสั่งรับค�ำฟ้องไว้พิจารณาและให้จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ซึ่งขณะนี้องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพอยู่ระหว่างรอรับรถโดยสารเพื่อน�ำมาใช้บริการ ดังนี้
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งวดที่

จำ�นวนรับมอบ (คัน)

ช่วงเวลา

๑

๑๐๒

ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒

๑๐๐

ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓

๑๘๗

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๖.๒ การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ
		
๖.๒.๑ พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
			 (๑) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ มีความคืบหน้าในการด�ำเนินการ ดังนี้
๑) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร
เทียบเครื่องบินหลังที่ ๑ และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) ปัจจุบันมีผลการด�ำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๒ และ ๒) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันมีผลการด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๕
คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓

			 (๒) โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ระยะที่ ๓ ประกอบด้ ว ย ๒ โครงการ คื อ
๑) โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ เพื่อขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสาร
เพิ่มขึ้นอีก ๓๐ ล้านคนต่อปี โดยได้จัดท�ำ TOR ประกาศจัดหาผู้รับจ้างและยื่นซองเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ๒) โครงการ
ก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ ๓ ความยาว ๓,๗๐๐ เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
๖.๒.๒ พัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ได้ด�ำเนินโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด
จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมด้านการขนส่งทางอากาศ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก และรองรับ
การลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอดและใกล้เคียง โดยขณะนี้งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและงานก่อสร้าง
ทางขับลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทางวิ่ง ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง
มีผลการด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๘ ทั้งนี้ คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔
๖.๒.๓ พัฒนาท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ได้ดำ� เนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา
เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางการคมนาคมทางบกไปอ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อ
การเดินทาง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงส่งเสริมให้มกี ารเดินทางทางอากาศ
ในพืน้ ที่ โดยพัฒนาท่าอากาศยานเบตงเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม และสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
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และความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งมีผลด�ำเนินการ ดังนี้ ๑) งานจัดซื้อที่ดิน ด�ำเนินการแล้ว ๑๖๔ แปลง (๑๓๐ ราย) และอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต�ำบลยะรม อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๕ แปลง ประมาณ ๑๐ ไร่ (๓ ราย) ๒) งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่น ๆ
มีผลการด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๖ และ ๓) งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารและอาคารประกอบ มีผลการด�ำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๔
๖.๒.๔ พัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา รัฐบาลมี
นโยบายในการพัฒนาท่าอากาศยานอูต่ ะเภาให้เป็นท่าอากาศยาน
เชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓ ของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณการจราจร
ท่าอากาศยาน
ทางอากาศที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต และแบ่ ง เบาภาระของ
อู่ตะเภา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้
จะเป็นท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานอู่ตะเภามีความเหมาะสมในการด�ำเนินกิจกรรม
เชิงพาณิชย์
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul:
แห่งที่ ๓ ของประเทศ
MRO) ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ และมี
ศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยานของบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ ดังนั้น จึงได้ด�ำเนินโครงการน�ำร่องในส่วนของการจัดตั้ง
ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ซึ่งบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท แอร์บัส (Airbus) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อร่วมกันศึกษาตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อผูกพันทางธุรกิจ และได้ลงนามในบันทึก
เบื้องต้นว่าด้วยการให้สิทธิ์แก่บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบกิจการบนพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญากับ Airbus ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๖.๒.๕ แก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ได้ดำ� เนินการปฏิรปู กฎหมายด้านการบินทีล่ า้ สมัยด้วยการแก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) เพื่อแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
๖.๓ การพัฒนาระบบการขนส่งทางน�้ำ
๖.๓.๑ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น�้ำเจ้าพระยา ได้ปรับปรุงท่าเรือจ�ำนวน ๑๗ แห่ง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและการเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือโดยสาร รถไฟฟ้า
รถประจ� ำ ทาง โดยยกระดั บ ท่ า เรื อ โดยสารสาธารณะจากท่ า เที ย บเรื อ เป็ น สถานี เ รื อ เพื่ อ ให้ มี ค วามปลอดภั ย และ
มีความสะดวกสบายต่อผูโ้ ดยสาร และขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างจัดท�ำหลักเกณฑ์การด�ำเนินการการบริหารท่าเรือ และในระยะต่อไป
จะมีการซ่อมแซมปรับปรุงท่าเรือต่าง ๆ รวม ๒๒ แห่ง โดยเป็นท่าเรือที่รองรับการยกระดับการเป็นสถานีเรือ ๑๑ แห่ง
และท่าเรือในแม่น�้ำเจ้าพระยา อีก ๑๑ แห่ง รวมทั้งจะมีการพัฒนาพื้นที่และติดตั้งระบบ เช่น การกั้นพื้นที่ การติดตั้งป้าย
บอกสถานีเรือและข่าวสารทั่วไป และการจัดหาเครื่องจ�ำหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์
๖.๓.๒ โครงการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและส� ำ รวจออกแบบรายละเอี ย ดโครงการก่ อ สร้ า ง
เขือ่ นยกระดับในแม่นำ�้ เจ้าพระยาและแม่นำ�้ น่านเพือ่ การเดินเรือ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการเดินเรือ
ในแม่น�้ำเจ้าพระยาและแม่น�้ำน่าน โดยให้เรือกินน�้ำลึกไม่น้อยกว่า ๕ เมตร สามารถเดินเรือได้จากปากแม่น�้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ และเรือกินน�้ำลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร สามารถเดินเรือได้จากจังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร โดยให้สามารถใช้
เดินเรือได้ตลอดปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา โดยมีผลการด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๖๔

224 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
		
๖.๓.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่น�้ำป่าสัก เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางน�้ำของ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังท่าเรือต่าง ๆ ในเขตท่าเรือศรีราชาและท่าเรือแหลมฉบัง โดยขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
ศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยมีผลการด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๓ ส่วนงานก่อสร้าง
และควบคุมงานเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น�้ำป่าสัก ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๑) จ�ำนวน ๓ ตอน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง โดยมีผลการด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๗
๖.๓.๔ โครงการศึกษาความเหมาะสมและส�ำรวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือส�ำราญขนาดใหญ่
(Cruise) จังหวัดกระบี่ และอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเหมาะสมและส�ำรวจออกแบบ
โดยมีผลการด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๕๔
๖.๓.๕ โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ระยะยาว
(การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่) แบ่งการด�ำเนินการเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและรถยนต์
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเหมาะสมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพือ่ สนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชือ่ มโยงระบบ
การขนส่งสินค้าและการท่องเทีย่ วเส้นทาง East-West Ferry โดยเส้นทางทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาเป็นท่าเรือเฟอร์รเี่ พือ่ ขนส่ง
ผูโ้ ดยสารและรถยนต์ คือ เส้นทางปากน�ำ้ ปราณบุร-ี ท่าเรือพาณิชย์สตั หีบ ซึง่ จะเร่งรัดออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑ และส่วนที่ ๒ การพัฒนาเรือโดยสารขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ และรถบรรทุก จะด�ำเนินโครงการ
ศึกษาทบทวน ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาท่าเรือ RoRo Ferry เส้นทางจุกเสม็ดปราณบุรี หรือบริเวณใกล้เคียงที่มีศักยภาพ
๖.๓.๖ โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้า
ทางรถไฟที่ ท ่ า เรื อ แหลมฉบั ง โดยจะสร้ า งรางรถไฟและใช้
เครื่ อ งมื อ ยกขนชนิ ด ปั ้ น จั่ น เดิ น บนรางคร่ อ มรางรถไฟเพื่ อ
ศูนย์การขนส่ง
หลี ก เลี่ ย งการเคลื่ อ นขบวนรถไฟในการบรรทุ ก หรื อ ขนถ่ า ย
ตู้สินค้ารถไฟ
ตู้สินค้าขึ้นลงขบวนรถไฟ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมี
และท่าเทียบเรือชายฝั่ง
ผลการด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๐ และจะเปิดให้บริการได้
(ท่าเทียบเรือ A)
ในปี ๒๕๖๑
ท่าเรือแหลมฉบัง
๖.๓.๗ โครงการก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ ชายฝั ่ ง
จะเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๑
(ท่าเทียบเรือ A) ทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง เพือ่ ให้บริการท่าเรือชายฝัง่
เป็นการเฉพาะ ซึง่ ขณะนีง้ านก่อสร้างด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๖๑
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๖.๔ การแก้ไขปัญหาการจราจร
		 รัฐบาลตระหนักว่าปัญหาการจราจรได้สง่ ผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ จึงได้เร่งรัดการด�ำเนิน
โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบก ทั้งระบบรางและทางถนน รวมถึงการเชื่อมโยงกับการคมนาคม
ขนส่งทางน�้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาการจราจร โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
		
๖.๔.๑ ก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานคร รวม ๓ ระยะ มีผลการด�ำเนินการสรุปได้ ดังนี้
			 (๑) มาตรการระยะเร่งด่วน ได้ดำ� เนินโครงการท�ำการจราจรวันนีใ้ ห้ดกี ว่าเมือ่ วาน (Before and after
will be better) เพือ่ แก้ไขปัญหาการจราจร ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการกับถนนสายหลัก ๒๑ สาย ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร โดยปรับปรุง
ทางกายภาพถนน รวม ๔๓ จุด กวดขันวินัยจราจรของผู้ขับขี่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
ด้านการจราจรมาเป็นเครื่องมือช่วยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจรในการกวดขันวินัยจราจรของผู้ขับขี่
			 (๒) มาตรการระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ได้เน้นมาตรการเชิงสนับสนุนทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน
เพื่อรองรับโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีในปัจจุบันและโครงข่ายที่ก�ำลังจะเปิดให้บริการ และมาตรการด้านจราจร เช่น สนับสนุน
การจัดท�ำแผนการเดินทางส�ำหรับหน่วยราชการและเอกชนที่สมัครใจ ภาษีน�้ำมันอุดหนุน ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า มาตรการ
จ�ำกัดความเร็วแบ่งตามช่องจราจรบนทางสายหลักเข้า-ออกตัวเมืองที่การจราจรไม่คับคั่ง
		 (๓) มาตรการระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้ เ น้ น มาตรการสนั บ สนุ น และจ� ำ กั ด
สิทธิในพื้นที่ โดยได้ก�ำหนดมาตรการการช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนที่จ�ำเป็นต้องสัญจรด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในพื้นที่โดยรอบเขตพื้นที่วิกฤต ดังนี้
				 (๓.๑) การปรั บ หรื อ เพิ่ ม เส้ น ทางเดิ น รถสาธารณะโดยใช้ ท างด่ ว นเพื่ อ เป็ น ทางเลื อ ก
ในการเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงการก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยให้ระบุระยะเวลาเริ่มเดินรถให้ชัดเจน
				 (๓.๒) การจัดหารถโดยสารรับ-ส่ง (Shuttle bus) จากพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าไปยัง
จุดเชื่อมต่อการเดินรถ เช่น สถานีรถไฟฟ้าหรือสถานีรถไฟ โดยได้ก�ำหนดเส้นทางและหาผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร
รับส่งในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบด้านการจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า
				 (๓.๓) การก่อสร้างทางเชื่อม (Skywalk) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึง
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยได้เร่งรัดการก่อสร้างทางเชือ่ มบริเวณสถานีรถไฟบ้านทับช้างเพือ่ ให้สามารถเปิดบริการและ
อ�ำนวยความสะดวกได้โดยเร็ว
				 (๓.๔) การปรับปรุงคุณภาพเรือโดยสารในคลองแสนแสบและการจัดเรือด่วนโดยสารพิเศษ
ในคลองแสนแสบ เพื่อจอดรับ-ส่งเฉพาะท่าเทียบเรือส�ำคัญ
				 (๓.๕) การขยายเส้ น ทางเดิ น เรื อ โดยสารคลองแสนแสบช่ ว งวั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง-มี น บุ รี
โดยจัดเรือโดยสารด่วนพิเศษเฉพาะท่าทีส่ ำ� คัญและสามารถเชือ่ มต่อกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า (ท่าวัดศรีบญ
ุ เรือง-ท่าราม ๑
ท่าอโศก-ท่าประตูน�้ำ) รวมถึงขยายเส้นทางการเดินเรือโดยสารช่วงวัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า
				 (๓.๖) การขยายซอยรามค�ำแหง ๑๑๘ ซึง่ เป็นซอยตันให้สามารถเชือ่ มต่อกับถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้า เพื่อช่วยระบายรถจากถนนรามค�ำแหงซึ่งมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
๖.๔.๒ แก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ๓ สาย
(สายสีเหลือง สายสีส้ม และสายสีชมพู) มีการด�ำเนินการดังนี้
			
(๑) ถนนลาดพร้าว ตามแนวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส�ำโรง) ได้จดั ให้
มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจอ�ำนวยความสะดวกและควบคุมสัญญาณไฟจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางถนนลาดพร้าว
ปรับย้ายจุดขึ้น-ลงรถโดยสารประจ�ำทางชั่วคราว และจัดเดินรถโดยสารปรับอากาศสาย ๑๔๕ เดินรถเฉพาะกิจ ตั้งแต่
ต้นทางอู่แพรกษา-หมอชิต ๒ โดยขึ้นทางด่วนพิเศษ
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(๒) ถนนรามค� ำ แหง ตามแนวโครงการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า สายสี ส ้ ม (ศู น ย์ วั ฒ นธรรม
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี) ได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ชั่วคราว จ�ำนวน ๕๐๐ คัน เพื่อให้ประชาชนสามารถมาจอดรถชั่วคราว
และต่อรถโดยสารปรับอากาศ (บริการฟรี) ผ่านถนนรามค�ำแหงไปสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ หัวหมาก หรือต่อเรือโดยสาร
คลองแสนแสบ (ส่วนขยาย) ไปท่าเรือวัดศรีบุญเรือง รวมทั้งจัดเดินรถโดยสารปรับอากาศสาย ๑๖๘ เดินรถเฉพาะกิจ ตั้งแต่
ต้นทางตลาดมีนบุรี-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยขึ้นทางด่วนพิเศษ
			
(๓) ถนนแจ้งวัฒนะ ตามแนวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ได้ปรับพื้นที่
ทางเท้าบริเวณที่จอดรถโดยสารประจ�ำทางหรือจุดที่รับส่งประชาชน เพื่อไม่ให้เสียพื้นที่ผิวจราจรเวลาจอดรับส่งผู้โดยสาร
๖.๕ การพัฒนาระบบตั๋วร่วมและการจัดท�ำกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
๖.๕.๑ พัฒนาระบบตั๋วร่วม รัฐบาลได้พัฒนาระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบให้แก่ประชาชนด้วยบัตรเพียงใบเดียว ได้แก่ รถไฟฟ้า
รถโดยสารประจ�ำทาง เรือโดยสาร และทางพิเศษ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวมด้วย โดยประชาชนสามารถเริ่มใช้บัตรแมงมุมช�ำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
และในส่ ว นของผู ้ ถื อ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ สามารถเริ่ ม ใช้ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ กั บ ระบบรถไฟฟ้ า สายสี น�้ ำ เงิ น และ
สายสีม่วง ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
รวมทั้ ง สามารถใช้ สิ ท ธิ ผ ่ า นบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ เพื่ อ ช� ำ ระ
ค่าโดยสารประจ�ำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ติดตั้ง
ระบบ e-Ticket ส�ำหรับรถโดยสารธรรมดาจ�ำนวน ๘๐๐ คัน
รวม ๗๕ เส้นทาง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ คาดว่า
จะติ ด ตั้ ง ระบบ e-Ticket เพิ่ ม เติ ม จนครบทุ ก ประเภทรถ
ช�ำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า
(๒,๖๐๐ คัน) แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้
ได้ตั้งแต่
เพื่ อ เป็ น การอ� ำ นวยความสะดวกทั้ ง ด้ า นการใช้ จ ่ า ย
และการเดินทาง จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงินออกบัตรเดบิต
ที่สามารถใช้เป็นบัตรโดยสารระบบขนส่งมวลชนตามเครือข่าย
การเดินทางของบัตรแมงมุม ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้
ช�ำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน�้ำเงิน
และสายสีม่วง และใช้ส�ำหรับการเบิก ถอน หรือ
โอนเงินสด รวมทั้งซื้อสินค้าและบริการได้ทั่วโลก
ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Mastercard ซึ่งได้เปิด
จ�ำหน่ายบัตรแล้ว
			 ทั้งนี้ ในระยะต่อไป จะพัฒนา
เทคโนโลยี บั ต รแมงมุ ม เพื่ อ ช่ ว ยลดภาระในการ
เติมเงินลงในบัตรล่วงหน้า และจะท�ำให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์และมีความสะดวกเพิ่มขึ้น โดยจะ
ขยายการให้ บ ริ ก ารให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ระบบขนส่ ง
ได้แก่ รถไฟฟ้าทุกสายทีเ่ ปิดให้บริการแล้ว รถโดยสาร
ประจ�ำทาง ทางพิเศษ เรือโดยสาร และรถไฟฟ้า
สายใหม่ ๆ ต่อไป

บัตรแมงมุม
เริ่มใช้

๒๓ มิ.ย. ๖๑
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๖.๕.๒ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การระบบตั๋ ว ร่ ว ม พ.ศ. .... มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
และส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วมและระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งประชาชนและผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว
และได้รับผลประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะตามอัตราค่าโดยสารร่วม
ที่ ก� ำ หนด และยั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการได้ รั บ ส่ ว นลดค่ า เดิ น ทางหรื อ ค่ า บริ ก ารต่ า ง ๆ อี ก ทั้ ง ผู ้ ป ระกอบการ
ระบบขนส่งสาธารณะจะได้รับความสะดวกจากการลดการใช้งานตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการ
บริหารจัดการบัตรโดยสารและลดความเสี่ยงจากการทุจริตในการบริหารจัดการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน
ร่ างพระราชบัญ ญัติฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการด� ำ เนิ น งานในปั จ จุ บัน รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บแผนการด� ำเนินงาน
ระบบตั๋วร่วม และจะน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
๖.๖ การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการภาคขนส่งส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
		
รัฐบาลได้จดั ท�ำคูม่ อื มาตรฐานสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ และต้นแบบยานพาหนะ
ส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาโครงสร้างกายภาพของสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง รวมทั้งจัดหา
ยานพาหนะใหม่ในอนาคตหรือการปรับปรุงยานพาหนะเดิมให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการและผูส้ งู อายุ นอกจากนี้
ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและการให้บริการภาคการขนส่งส�ำหรับคนพิการ (Inclusive Transport Training For Auditor: ITTA)
และหลักสูตรการอบรมทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ (Inclusive Transport Training For Service: ITTS)
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งส�ำหรับคนทุกคน
เพื่อใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินการพัฒนาสู่ระบบขนส่งที่เสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Transport) และระบบขนส่ง
ส�ำหรับทุกคน (Transport for All) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการในภาคขนส่งส�ำหรับคนพิการและผูส้ งู อายุ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุในการเข้าถึงการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบอย่างเท่าเทียม
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๗. การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
รัฐบาลได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยก�ำหนดกลไกในการขับเคลื่อน ได้แก่ พระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการก�ำหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน รวมทัง้ มาตรการทางภาษี
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจทิ ลั เพือ่ ขับเคลือ่ นเทคโนโลยี 5G การร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Infrastructure Sharing) ตลอดจนน�ำ
มาตรการการสร้างและพัฒนาก�ำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อน�ำไปสู่ Digital Thailand มาใช้สนับสนุนการพัฒนาก�ำลังคน
ภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมีผลการด�ำเนินการ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
๗.๑ การส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
		
๗.๑.๑ ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เพื่อพัฒนาระบบการช�ำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการ
ช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ประกอบด้วย
			
(๑) โครงการพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการพัฒนาระบบการช�ำระเงินเพื่อให้ประชาชน
สามารถลงทะเบียนผูกเลขประจ�ำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลือ่ นทีก่ บั บัญชีเงินฝากธนาคารเพือ่ ใช้ในการรับโอนเงินแทน
การใช้เลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผลู้ งทะเบียนพร้อมเพย์สะสมรวม ๔๕.๔ ล้านรายการ
			
(๒) โครงการระบบภาษี แ ละเอกสารธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น การพั ฒ นาการจั ด ท�ำ และ
น�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและ
ลดขัน้ ตอนในการจัดท�ำ รวมทัง้ การน�ำส่งรายงานการท�ำธุรกรรมทางการเงินและการน�ำส่งภาษีเมือ่ มีการช�ำระเงินผ่านระบบ
e-Payment โดยมีผลการด�ำเนินการ ได้แก่ ๑) ระบบ e-Tax Invoice by e-Mail เปิดให้บริการแล้วตัง้ แต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
โดยมีผปู้ ระกอบการมาลงทะเบียนใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง ๒) ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt เปิดให้บริการแล้วในรูปแบบ
Web Upload ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๐ ๓) ระบบยืน่ แบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ได้ลงนามในสัญญาแล้วเมือ่ วันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ และ ๔) ระบบการหักภาษีและนาํ ส่งภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
อยูร่ ะหว่างกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
			
(๓) โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบ
การรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

				 (๓.๑) บู ร ณาการฐานข้ อ มู ล
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ ระบบ e-Social Welfare
จ่ายเงิน
ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การ ทั้ ง นี้ ได้ จ ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
สวัสดิการสังคมด้วย
ด้วยพร้อมเพย์ ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
บัตรสวัสดิการ
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
แห่งรัฐ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เบีย้ ความพิการ เบีย้ ยังชีพ
ให้แก่ผู้มีสิทธิรวม
ผูส้ งู อายุ เงินเดือนทหารกองประจ�ำการ (ทหารเกณฑ์) ค่าป่วยการ
๑๑.๔๖ ล้านราย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น นอกจากนี้ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขระเบี ย บการจ่ายเงินสวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งได้จ่ายเงินสวัสดิการสังคมด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิรวม ๑๑,๔๖๙,๑๘๕ ราย
				 (๓.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน�ำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate
Online หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รบั ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Capture: EDC) และหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการรับช�ำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code เพือ่ ให้
ส่วนราชการสามารถด�ำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และน�ำเงินส่งคลังด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทัง้ ได้มกี ารจัดโครงการ
ประชุมชีแ้ จงและฝึกอบรม เรือ่ ง แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)
ให้แก่ทุกส่วนราชการ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการสามารถรับจ่ายเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
ทัว่ ประเทศได้ พร้อมทัง้ ได้มกี ารตัง้ ทีมงานหมอคลังอุน่ ใจในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ล ประสานงาน แนะน�ำ
และให้ความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ให้สามารถจ่ายเงิน รับเงิน และน�ำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้ทนั ภายในก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยให้ความช่วยเหลือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลการสมัครใช้บริการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บริการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และการรับเงินด้วย QR Code ในรูปแบบ Excel File แทนการกรอกใบสมัคร
เพื่อส่วนราชการจะได้จ่ายเงิน รับเงิน และน�ำเงินส่งคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
			
(๔) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการใช้บริการตามโครงการ National e-Payment โดยภาครัฐจะออกมาตรการจูงใจ
ส่งเสริม และกระตุน้ ให้ประชาชนหรือผูป้ ระกอบการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดและเช็ค เช่น การจูงใจ
ให้ใช้บัตรเดบิตทั้งในส่วนผู้ใช้บัตรและร้านค้าผ่านการลุ้นโชค เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ส�ำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐-เมษายน ๒๕๖๑) ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าวมีผลการจูงใจสรุปได้ ดังนี้ ๑) ปริมาณบัตรเดบิต
เพิ่มขึ้นจากประมาณ ๕๒ ล้านใบ เป็น ๖๒ ล้านใบ และ ๒) ธุรกรรมตลอดโครงการเพิ่มขึ้นชัดเจน (ไม่รวมบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ) โดยปริมาณธุรกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตในช่วงที่จัดโครงการ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐–เมษายน ๒๕๖๑)
อยู่ที่ ๘๐.๒ ล้านรายการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๘.๓ จากช่วงเดียวกันปีก่อน นอกจากนี้ มูลค่าการใช้บัตรในช่วงที่จัดโครงการ
อยู่ที่ ๑๔๘,๙๗๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๒ จากช่วงเดียวกันปีก่อน
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๗.๑.๒ ด�ำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
			
(๑) ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ “เน็ตประชารัฐ” เพื่อลด
ความเหลื่อมล�้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงโครงข่ายฯ ให้แก่ประชาชนที่ระดับความเร็วไม่ต�่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps
พร้อมให้จดุ บริการ Free Wi-Fi หมูบ่ า้ นละ ๑ จุด โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
ทัง้ นี้ ได้ตดิ ตัง้ ขยายโครงข่ายฯ แล้วเสร็จเมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
โดยมีผลู้ งทะเบียนใช้เฉลีย่ เดือนละ ๒.๓ ล้านราย เป็นการส่งเสริม
มีผู้
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างราย
ได้ เพิม่ คุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขาย
ออนไลน์ และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ น�ำไปสู่การยกระดับ
เฉลี่ย
คุณภาพชีวิตของประชาชน
				 นอกจากนี้ ได้มกี ารด�ำเนินการต่อยอด
การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ โดยการให้ความรู้แก่วิทยากร
แกนน�ำ ๑,๐๓๓ คน และประชาชนทัว่ ประเทศ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ในการสร้างรายได้และเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนผ่านโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
อีกจ�ำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ คน พร้อมทัง้ บ่มเพาะต้นกล้าประชารัฐ
ด้ ว ยการปู พื้ น ฐานให้ เ ยาวชนไทยเป็ น ต้ น กล้ า ประชารั ฐ ที่ จ ะ
เติบโตเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ส่งเสริมพัฒนาชุมชนและ
สร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เป็นรูปธรรมสัมฤทธิผ์ ลยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ได้
ขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�ำนวน
๑,๙๔๑ แห่ง ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำนวน
๑,๒๙๐ แห่ง และสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จ�ำนวน ๖๕๑ แห่ง ก�ำหนดติดตัง้ แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทัง้ นี้ ประชาชนสามารถใช้โครงข่ายได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
หมูบ่ า้ นละ ๑ จุด และสามารถติดตัง้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนโครงข่ายเน็ตประชารัฐได้ในราคาเป็นธรรม ประมาณ ๓๕๐ บาท
พอร์ต/เดือน ในระดับความเร็ว 30 Mbps ซึ่งต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายท้องตลาดทั่วไปที่มีราคาประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ บาท/พอร์ต/เดือน
			
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีโครงข่าย
เชื่อมต่อระหว่างประเทศสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพ และมีความจุเพียงพอ สามารถรองรับ
ความต้องการของประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นข้อมูลดิจทิ ลั
ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยขยายความจุโครงข่าย
เคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ 1,770 Gbps ซึ่งด�ำเนินการแล้วเสร็จ และการร่วมก่อสร้างเคเบิลใต้น�้ำระหว่าง
ประเทศระบบใหม่ที่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความจุเบื้องต้นจากประเทศไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ รวม 200 Gbps
			
(๓) ด� ำ เนิ น โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ
(Free Wi-Fi) โดยจัดท�ำระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) ส�ำหรับเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะผ่านทาง
ชือ่ บริการ @TH Wi-Fi ของผูใ้ ห้บริการ (Internet Service Provider) ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ด้วย Username
และ Password เดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งได้ให้บริการระบบ Smart Sign On ทั่วประเทศแล้ว
๗.๑.๓ ด� ำ เนิ น โครงการภายใต้ โ ครงการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นา
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด�ำเนินการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย ๗ จังหวัดเพิ่มเติม ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และกรุงเทพมหานคร โดยให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ๓ ส่วน
ประกอบด้วย ๑) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ๒) โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง และ ๓) โครงสร้างพื้นฐาน

ลงทะเบียน
ใช้เน็ตประชารัฐ
เดือนละ
๒.๓ ล้านราย
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ด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นให้พัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ประกอบด้วย
๖ ด้าน ได้แก่ Smart mobility, Smart energy and environment,
Smart economy, Smart living, Smart people และ Smart
Governance ภายใต้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล เป็ น ตั ว กลาง
ในการขั บ เคลื่ อ นที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง ท� ำ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
รางวัลชนะเลิศโครงการ
บริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านสาธารณสุขและ
ถึ ง กั น เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาระบบบริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
การบริการสังคมดีเด่น
ส� ำ หรั บ พื้ น ที่ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น สร้ า งความ
ปลอดภัยได้มากขึ้น นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของ
การพัฒนาน�ำร่องให้มีโครงข่ายสื่อสารไร้สาย (Internet of
Things-Long Range IoT by CAT Telecom PCL: LoRa IoT
by CAT) จังหวัดภูเก็ต ซึ่งใช้ระบบโครงข่ายไร้สายความเร็วต�่ำ
(Long-Range Wide Area Network: LoRaWAN) เพื่อเข้าไป
ช่วยในเรือ่ งของระบบติดตามพิกดั ติดตามสถานะการท�ำงานของ
รางวัลชนะเลิศโครงการ
ระบบขนส่งสาธารณะ โดยในปี ๒๕๖๒ มีแผนทีจ่ ะขยายโครงข่าย
ด้านการท่องเที่ยว ศิลปะ
ดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป
วัฒนธรรม หอสมุด และพื้นที่
			
ทั้ ง นี้ จากการด� ำ เนิ น งานของโครงการ
สาธารณะดีเด่น
เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ ท� ำ ให้ จั ง หวั ด ขอนแก่ น และภู เ ก็ ต ได้ รั บ รางวั ล
โครงการเมื อ งอั จ ฉริ ย ะยอดเยี่ ย มในภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก
(ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในการประกาศรางวัล IDC Smart City Asia Pacific (SCAPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยโครงการ
“ขอนแก่ น สมาร์ ท เฮลธ์ ” ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ โครงการด้ า นสาธารณสุ ข และการบริ ก ารสั ง คมดี เ ด่ น และโครงการ
“ภูเก็ตสมาร์ททัวริซึม” ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการด้านการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม หอสมุด และพื้นที่สาธารณะดีเด่น
		
๗.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
			 (๑) จัดท�ำแผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ e-Commerce
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำ e-Commerce และอ� ำ นวยความสะดวกการค้ า สู ่ ส ากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพปัจจัยสนับสนุน และยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขาย
ทั้งนี้ จะจัดท�ำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามรายยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป
			 (๒) พัฒนาตลาดพาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) โดยส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง
www.thaitrade.com มีจำ� นวนสมาชิกทัง้ หมด ๑๙๕,๖๘๙ ราย (สมาชิกผูซ้ อื้ ๑๗๐,๘๕๑ ราย และสมาชิกผูข้ าย ๒๔,๘๓๘ ราย)
มีผู้เข้าเยี่ยมชม (ไม่นับซ�้ำ) จ�ำนวน ๖,๗๐๘,๐๓๐ ราย มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) จ�ำนวน ๖,๙๙๘ คู่ และ
มูลค่าการซื้อขายที่มีหลักฐานจนถึงปัจจุบัน ๕,๕๕๕ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
			
(๓) ขยายช่องทางการตลาด e-Commerce ส�ำหรับสินค้าชุมชน ผ่านเว็บไซต์ของดีทั่วไทย
(www.kongdeetourthai.com) ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลสินค้าที่ดีและมีชื่อเสียงประจ�ำท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยได้รวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการไว้ในระบบ (e-Directory) เพื่อเป็นช่องทางการช่วยเหลือและพัฒนาให้ SMEs ได้มีโอกาส
ในการค้าขายออนไลน์ โดยปัจจุบนั มีรา้ นค้าและสินค้าทีผ่ า่ นการคัดเลือกจาก ๓๖ จังหวัด จ�ำนวน ๘๑ ร้านค้า รวมสินค้าทัง้ สิน้
จ�ำนวน ๒๓๗ รายการ นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (http://agrimark.dit.go.th) ซึ่งมีสมาชิก
จ�ำนวน ๑,๓๕๘ ราย ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางการตลาด e-Commerce เพื่อพัฒนาการซื้อขาย
ผ่านออนไลน์ สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าและระบบช�ำระเงิน จ�ำนวน ๓๐ หน่วยงาน เช่น หน่วยงานราชการ ตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการขนส่ง และผู้ใช้บริการช�ำระเงิน

“ขอนแก่น
สมาร์ทเฮลธ์”

“ภูเก็ต
สมาร์ททัวริซึม”
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(๔) สร้างโอกาสทางการตลาดผ่านมหกรรมลดราคาสินค้าทางออนไลน์ (Thailand Online
Mega Sale) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น ผ่านเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com
โดยมีมูลค่าการขายรวม ๕๙๖ ล้านบาท
			
(๕) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำธุรกิจ e-Commerce และอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าสู่สากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพปัจจัยสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขายด้วยการ
ออกเครื่องหมายรับรองการมีตัวตน (DBD Registered) โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการมายืนยันตัวตนแล้ว ๓๗,๙๘๗ ราย
			 (๖) ส่งเสริมสินค้าไทยไปยังตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์ เพือ่ ส่งเสริมสินค้าเกษตรและนวัตกรรม
เกษตรไทยไปยังตลาดจีนและถึงผู้บริโภคโดยตรง (Business to consumer: B2C) โดยได้จัดตั้ง Thai Rice Flagship Store
ผ่านเว็บไซต์ www.Tmall.com ซึง่ ปัจจุบนั มีสนิ ค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวจ�ำหน่ายแล้ว ๒๐๐ รายการ และมีสินค้าที่ได้
รับการก�ำหนดรหัสสินค้า (Stock keeping Unit: SKUs) จ�ำนวน ๒๒ แบรนด์ มีมูลค่าการขายทั้งหมดกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
และได้ก�ำหนดเป้าหมายให้มีสินค้าไทยจ�ำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.Tmall.com มากกว่า ๕๐๐ รายการ ภายในปี ๒๕๖๑
นอกจากนี้ ได้รว่ มมือกับพันธมิตรอืน่ ๆ จัดท�ำบันทึกความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs และธุรกิจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขา้ มแดนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์สนิ ค้าของไทย อีก
ทั้งได้จัดโครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ [Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)] และ
โครงการ Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching ในงานแสดงสินค้านานาชาติภายในประเทศ
เพือ่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการไทยสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมการจับคูเ่ จรจาธุรกิจ
(Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ-ขาย (Electronic Marketplace:
e-Marketplace) เช่น ตลาดอเมริกา (Amazon.com, eBay.com) ตลาดจีน (ICBC, Tmall.com) ตลาดแอฟริกา (Gosoko.com
ตลาดสิงคโปร์ (Redmart.com, ShopJJ.com) และตลาดเมียนมา (Bagantrade.com) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า
๑,๘๐๐ ราย
			
(๗) เพิ่มศักยภาพและความเข้าใจในการท�ำธุรกิจของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยได้ด�ำเนินโครงการ
ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability) ซึ่งเป็นการปรับปรุง
e-Directory บนเว็บไซต์ www.Thaiemarket.com เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ
ที่น่าเชื่อถือ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการในระบบทั้งสิ้นกว่า ๘,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ ได้ผลักดันการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้วยการจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนกลุ่ม SMEs
พร้อมทั้งเตรียมการจัดตั้ง e-Commerce Park เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นแรงงานในตลาด e-Commerce ในอนาคต
ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ
			 (๘) ด�ำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์
ในการผลักดันให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการของชุมชนผ่านร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าชุมชน หรือที่ท�ำการไปรษณีย์
โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ได้ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งในส่วนของ e-Market Place e-Payment และ
e-Logistics ผ่านศูนย์พร้อมโพสต์ (Prompt Post) โดยร้านค้ากองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนสามารถใช้ระบบงานบริหารร้านค้าปลีก
(Point of Sales: POS) ผ่ า นอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ
สมาร์ ท โฟนในการขึ้ น ทะเบี ย นสิ น ค้ า และบริ ก าร และส่ ง ไป
จ�ำหน่ายต่อไปทั้งนี้ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ POS แล้ว จ�ำนวน ๒๐๑ แห่ง
ทัว่ ประเทศ น�ำสินค้าขึน้ ระบบ POS จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๑,๕๙๖ รายการ
เกิด
และมีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนแล้ว ๓๔๑ ราย พร้อมทั้งได้
พัฒนาวิทยากร e-Commerce ชุมชน จ�ำนวน ๖๑๐ คน พัฒนาทักษะ
และมีมูลค่าการขายสินค้า
ของวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP
และ SMEs จ�ำนวน ๖,๑๑๓ คน เกิดร้านค้าออนไลน์จ�ำนวนทั้งสิ้น
๔,๕๒๗ ร้านค้า และมีมลู ค่าการขายสินค้าของผูป้ ระกอบการชุมชน
จ�ำนวน ๒๐๙,๘๗๙,๙๗๙ บาท

ร้านค้าออนไลน์
๔,๕๒๗ ร้านค้า
๒๐๙ ล้านบาท
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			 (๙) ด� ำ เนิ น โครงการการพั ฒ นาต้ น แบบหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชนพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก (Village
e-Commerce) โดยได้อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ให้กับวิทยากร e-Commerce ชุมชน จ�ำนวน ๖๔๓ คน
และวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายโครงการที่เป็นผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน
SMEs ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่น หรืออยู่ในพื้นที่ของศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการท�ำ
การค้าออนไลน์ในระดับชุมชน จ�ำนวน ๖,๒๘๕ คน และเกิดร้านค้าออนไลน์ จ�ำนวน ๔,๕๗๘ ร้านค้า
			
(๑๐) จัดเก็บข้อมูลสถิติส�ำคัญเพื่อให้มีแหล่งข้อมูลที่สะท้อนถึงสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย ได้ด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดเก็บข้อมูลสถิติส�ำคัญ
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและก�ำหนดแนวทาง รวมทั้งเป็น
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นถึ ง สถานภาพของประเทศไทยในการ
จัดอันดับในเวทีระหว่างประเทศด้วย ซึ่งจากผลการด�ำเนินงาน
e-Commerce
ที่ผ่านมาพบว่า มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
เติบโตสูงถึง ๓๘.๓๑%
มี อั ต ราการเติ บ โตสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ ๓๘.๓๑ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
Business to
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของ B2C หรือ Business to
Customer (B2C)
Customer ซึง่ มีอตั ราการเติบโตเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี จากผลการส�ำรวจ
ไทยติด
พบว่า ประเทศไทยยังคงเป็นอันดับ ๑ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
อันดับ ๑ ในอาเซียน
รวมถึงการส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
พบว่า ในปี ๒๕๖๑ คนไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง
๑๐.๕๐ ชัว่ โมงต่อวัน เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน ๓ ชัว่ โมง ๔๑ นาที จากปี ๒๕๖๐
		
๗.๑.๕ ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ได้วางแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
อย่างเป็นระบบและครบวงจร ดังนี้
			
(๑) ให้องค์ความรู้แก่วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นผ่านโครงการ Roadshow ใน ๕ ภูมิภาค และโครงการ
เร่งการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Accelerator program)
			
(๒) ให้เงินทุนสนับสนุนแก่วสิ าหกิจดิจทิ ลั เริม่ ต้น ตัง้ แต่ชว่ งพัฒนาแนวคิด (Ideation) ช่วงก่อตัง้ ธุรกิจ
(Launch) และช่วงการเติบโตของธุรกิจ (Growth) นอกจากนี้ ยังมีทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
ขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศด้วย
			
(๓) พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
ของไทยให้สามารถพัฒนาสูร่ ะดับสากล และสามารถก้าวสูร่ ะดับธุรกิจทีม่ มี ลู ค่าการระดมทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ.
(Unicorn) ได้ในอนาคต
			
นอกจากนี้ ได้ส่งเสริ มทั ก ษะด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ให้กับ เด็ก
และเยาวชนรุน่ ใหม่ โดยพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ www.CodingThailand.org ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น code.org
ไมโครซอฟท์ กูเกิล ไอบีเอ็ม และอักษรเอ็ดดูเคชัน ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้สามารถ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิทยาการค�ำนวณและการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ตั้งแต่พื้นฐานวิทยาการค�ำนวณ วิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์ ตลอดจนการต่ อ ยอดความคิ ด และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม ปั จ จุ บั น มี เ ด็ ก และเยาวชนเข้ า มาเรี ย นรู ้
ผ่านแพลตฟอร์มแล้ว จ�ำนวน ๒๔,๐๐๐ ครั้ง และเยาวชนไทยได้รับการฝึกทักษะด้าน coding จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย
		
๗.๑.๖ พัฒนาระบบพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั เป็นการน�ำร่องในการเชือ่ มโยงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ให้เกิดระบบการท�ำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพสูง โดยได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็นการให้บริการเพื่อใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามมาตรฐาน Open ID Connect Protocol
ส�ำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั่วไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเชื่อมโยงระบบการยืนยันตัวตนและแลกเปลี่ยนข้อมูล

234 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
ของผูก้ ยู้ มื เงินกองทุน เพือ่ ประโยชน์ในการน�ำข้อมูลมาใช้กยู้ มื และบริหารจัดการหนี้ ร่วมกันพัฒนา ทดสอบ และน�ำร่องการใช้งาน
ระบบพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงบริการ
ด้านการกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเตรียมขยายผลไปยังมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
			
นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีจ่ ำ� เป็นต่อธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ๑) ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการท�ำธุรกรรมแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าส�ำหรับธนาคาร
ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ๒) ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดี
ส�ำหรับประเทศไทย จ�ำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ภาพรวมและอภิธานศัพท์
การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตน
		
๗.๑.๗ บูรณาการข้อมูลตรวจวัดด้านแผ่นดินไหวแบบใกล้เวลาจริง (Near Real Time) ของ ๔ หน่วยงาน
ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยสึนามิของประเทศ ท�ำให้การเฝ้าระวังและสนับสนุน
การแจ้งเตือนภัยสึนามิของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านความถูกต้อง แม่นย�ำ และทันการณ์ โดยปี ๒๕๖๑
ผลส� ำ รวจร้ อ ยละความส� ำ เร็ จ ในการแจ้ ง ข่ า วแผ่ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ ถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ แ ละมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดจากแผ่นดินไหวและสึนามิเพิ่มขึ้น
๗.๒ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
		
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปใน
การด�ำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหาก�ำไร
โดยไม่เป็นการท�ำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวสิ ยั ของกิจการภาคเอกชน รวมถึงเป็นทุนอุดหนุนโครงการวิจยั และพัฒนา
แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ�้ำซ้อน
กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาที่ มี อ ยู ่ ซึ่ ง กองทุ น ดั ง กล่ า วมี เ งิ น กองทุ น จ�ำ นวน ๗๓๘,๕๐๑,๑๖๓.๕๐ บาท ส�ำ หรั บ ด� ำ เนิ น
โครงการ ๒๓ โครงการ โดยแบ่งโครงการตามยุทธศาสตร์ที่เกิดผลกระทบแก่ประชาชนและภาพรวมในวงกว้าง ได้แก่
๑) การพัฒนาคนดิจทิ ลั (Digital Manpower) ๒) ความปลอดภัยในโลกดิจทิ ลั (Digital Security) ๓) โครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั
(Digital Infrastructure) และ ๔) การต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
๗.๓ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data สําหรับหน่วยงานภาครัฐ
๗.๓.๑ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินนโยบายเพือ่ ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ขอ้ มูล (Data Center)
และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
			 (๑) จัดท�ำโจทย์ตวั อย่าง (Prototype) เพือ่
ให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นภาพของการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
จ�ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) ด้านสาธารณสุข Big Data Analytics
ร่วมบูรณาการข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเลี้ยงดูบุตรวัย ๐-๓ ปี หน่วยงานภาครัฐสามารถน�ำผลที่ได้มาใช้
วางแผนเพือ่ ให้สามารถเลีย้ งดูบตุ รให้มพี ฒ
ั นาการทีด่ ี เป็นบุคลากรทีม่ ี
คุณภาพของประเทศในอนาคต ๒) ด้านการท่องเทีย่ ว ใช้ขอ้ มูลสังคม
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยน�ำมาวิเคราะห์ด้วยปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
และทัศนคติของนักท่องเที่ยว เพื่อวางแผนจัดการการท่องเที่ยว
ของจั ง หวั ด เช่ น การติ ด ป้ า ยภาษาต่ า งประเทศเฉพาะส� ำ หรั บ
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นักท่องเที่ยว จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก วางแผนการบ�ำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง
๓) ด้านอุตุนิยมวิทยากับการบิน โดยน�ำข้อมูลความถี่รายชั่วโมงมาท�ำการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อท�ำนาย
ลักษณะภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากอดีต โดยผลทีไ่ ด้สามารถช่วยให้ทา่ อากาศยานมีขอ้ มูลลักษณะภูมอิ ากาศทีเ่ ป็นปัจจุบนั
เพิ่มศักยภาพในการจัดการการขึ้นและลงของเครื่องบินได้ดียิ่งขึ้น
			 (๒) สนับสนุนเครื่องมือ โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดเตรียมพื้นที่ส�ำหรับการทดสอบ ทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์และชุดซอฟต์แวร์ (Platform Big data Sandbox) รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาเชิงเทคนิค
ด้านการวิเคราะห์ ฝึกอบรมผ่านโจทย์ปัญหาจริงของหน่วยงาน
			
(๓) ก�ำหนดมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศและการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ
เพื่อรองรับการด�ำเนินงานในอนาคต โดยจั ด ท� ำ ร่ า งมาตรฐานและแนวทางปฏิ บั ติ ก ารออกแบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ทางด้านสารสนเทศ เพื่อประมวลผลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security) มีประสิทธิผล สถาปัตยกรรมของศูนย์ข้อมูลเข้าใจง่าย สามารถควบคุมได้ ประหยัดงบประมาณ
ในการจัดซื้อและการดูแลระบบ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ได้เก็บรวบรวม
การประเมินสถานะของศูนย์ข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐ และมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปหารือกับหน่วยงาน
เพื่อร่วมกันออกแบบ วางแผน สร้างและ/หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน โดยครอบคลุม
ระบบ Cloud (ทั้ง Government Cloud, Ministry Cloud และ Agency Cloud) ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบ
ความปลอดภัยไซเบอร์ ปัจจุบนั มีหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมด�ำเนินการแล้ว ๑๔๐ หน่วยงาน ครอบคลุมทุกกระทรวง และหน่วยงานอิสระ
เพื่อน�ำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการท�ำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
			 (๔) ก�ำหนดโจทย์ระดับประเทศที่มีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจัดท�ำเป็น
ข้อเสนอแนะ โดยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้องมาท�ำการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
จ�ำนวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้างระบบผู้แนะน�ำ บริการ สินค้า ให้ลูกค้า
โดยอัตโนมัติ (recommender model) ที่ผสานพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในภาพรวม (demand side) ข้อมูลร้านอาหาร
โรงแรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงบริเวณโรงแรม (supply side) โดยสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการโฆษณาเมืองรอง
(targeted campaigns) การแนะน�ำโรงแรม และร้านอาหารที่มีแนวโน้มชื่นชอบ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็น
เป้าหมายหลักของโจทย์ ๒) การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดเก็บภาษี โดยการสร้างแบบจ�ำลองพยากรณ์รายรับของธุรกิจ
แต่ละประเภทเพือ่ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน (benchmarks) ตามประเภทธุรกิจ และน�ำรายรับทีพ่ ยากรณ์ได้มาเปรียบเทียบกับ
รายรับที่รายงานแก่กรมสรรพากร เพื่อระบุธุรกิจที่มีโอกาสมีรายงานรายรับต�่ำกว่าความเป็นจริง เช่น ข้อมูลภาษีเงินได้
ภาษีการขาย ข้อมูลรายได้ รายจ่าย ก�ำไรสุทธิของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ข้อมูลโรงแรม ร้านอาหาร ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับ
การด�ำเนินการของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๓) การวิเคราะห์ Social Media ในประเด็นเน็ตประชารัฐ เพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นจากช่องทางต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ โดยน�ำประเด็นนโยบายรัฐบาลเรือ่ งเน็ตประชารัฐมาเป็นต้นแบบในการจัดท�ำ
แพลตฟอร์ม รวมถึงการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ติดตามได้อย่างทันท่วงที
			
(๕) ก�ำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพือ่ การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
เพือ่ ให้ภาครัฐมีบคุ ลากรทีส่ ามารถบริหารจัดการข้อมูล รวมทัง้ น�ำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยก�ำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากร กรอบแนวทางการด�ำเนินงาน ก�ำหนดหลักสูตรและแผนการด�ำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยจะน�ำมาตรการสร้างและ
พัฒนาก�ำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์มาใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ต่อไป
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๗.๓.๒ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ด�ำเนินการพัฒนากรณีตัวอย่างการพัฒนาระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ของภาครัฐในประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยในระยะแรกให้เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform: TPMAP) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สามารถออกแบบนโยบายในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ รวมทั้งใช้วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์
ความยากจนในประเทศไทย เพื่อหาค�ำตอบใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ “ใครคือคนจน” “คนจนต้องการหรือมีปัญหาอะไร”
และ “จะช่วยเหลือคนจนตามกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” ซึ่งเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน จัดท�ำเป็นระบบซึง่ ผูบ้ ริหารสามารถน�ำไปใช้ประกอบการก�ำหนดนโยบายหรือมาตรการในการจัดสวัสดิการสังคม
สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการและลดความซ�้ำซ้อนของการจ่ายสวัสดิการได้ โดยข้อมูลเริ่มต้นที่น�ำมาใช้แล้ว
ได้แก่ ข้อมูลความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ า้ น (กชช.๒ค) และข้อมูลผูล้ งทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้งานระบบ TPMAP ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
		
๗.๓.๓ ด�ำเนินโครงการจัดตัง้ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ (Government Data
Analytics and Management Promotion Institute) ซึง่ จะเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Special Delivery Unit: SDU)
ท� ำ หน้ าที่ วิ เ คราะห์แ ละน�ำเสนอข้อมูลประกอบการตั ด สิ น ใจของรั ฐบาลและคณะกรรมการระดั บชาติ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
ด้านการจัดหา วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการยกระดับความสามารถ
และทักษะของบุคลากรของรัฐ ตลอดจนการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดการน�ำข้อมูลของแต่ละกระทรวงมาบูรณาการให้เกิดมิติข้อมูลใหม่ สามารถ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ สร้างเป็นโมเดลวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน�ำไปประยุกต์สร้างเป็นบริการภาครัฐ
ที่มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน
		
๗.๓.๔ วิเคราะห์ Big Data Sandbox ส�ำหรับภาครัฐ เป็นการท�ำงานผ่านกระบวนการกลัน่ กรองและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบประมวลผลขนาดใหญ่ของหน่วยงานได้อีกด้วย
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		 ๗.๓.๕ จัดท�ำระบบประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพือ่ “สร้าง” อาชีพทีเ่ หมาะสมให้แก่ประชาชน
เป็นรายพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับฐานรากด้วยการใช้ข้อมูล Big Data ด้านข้อมูลธุรกิจในการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในแต่ละพืน้ ทีร่ วมถึงเสนอแนะธุรกิจแฟรนไชส์ทเี่ หมาะสมกับแต่ละบุคคล และ “ส่งเสริม” การผลักดัน
การค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการบูรณาการเชือ่ มโยงข้อมูลหน่วยงานด้านการค้าระหว่างประเทศ เพือ่ น�ำมา
ประมวลและแสดงผลแบบทันที (Real-time) ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริหารในการก�ำหนดนโยบาย
การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนใช้ในการติดตาม ผลักดัน และขยายโอกาสการค้าระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี้ ยัง “สนับสนุน” องค์ความรูใ้ ห้แก่ภาคประชาชนและผูป้ ระกอบการผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบตัง้ แต่เริม่ ต้นธุรกิจ
ไปจนถึงการค้าระหว่างประเทศตามศักยภาพรายบุคคล
๗.๔ การจัดระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
๗.๔.๑ จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญในการจัดท�ำนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ตลอดจนการเตรียมการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติให้ทันสถานการณ์โลก
ในปัจจุบันต่อไป
๗.๔.๒ สนับสนุนการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)
เพื่อยกระดับในการเฝ้าระวังและจัดการภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นและอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญของประเทศ ให้สามารถจัดการกับภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ด้วยการขยายผลการติดตั้งระบบป้องกัน
และเฝ้าระวังภัยคุกคาม Government Threat Monitoring (GTM) และ Government Website Protection (GWP)
โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ติดตั้งระบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐแล้ว จ�ำนวน ๔๐ หน่วยงาน และเว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันและ
เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศจ�ำนวน ๒๐๐ เว็บไซต์ ท�ำให้โดยรวมปัจจุบันมี ๒๔๐ หน่วยงานที่ติดตั้งระบบ
และ ๑,๕๐๐ เว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันฯ
			
นอกจากนี้ ได้ยกระดั บทั ก ษะบุคลากรผ่ า นการอบรมและจั ด กิ จ กรรม จ� ำ นวน ๓๑๒ คน เช่น
หลักสูตร IT Security Management การจัดฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) และฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ
(Table Top Exercise) ให้แก่กลุ่มตลาดทุน และกลุ่มสาธารณสุข รวมทั้งจัดท�ำชุดข้อมูลหนังสือ Cyber Threat 2017
เพื่อเผยแพร่วิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่สามารถน�ำมาปฏิบัติและใช้งานเทคโนโลยีให้ก้าวไปในโลกที่เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมั่นใจ
๗.๔.๓ จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ข องประเทศ ได้ จั ด ท� ำ ร่ า งแผน
พัฒนาบุคลากรฯ ครอบคลุมถึงการจัดท�ำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะเวลา ๓ ปี
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทย ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ ๑๒,๐๐๐ คน
ภายในปี ๒๕๖๔ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ๖ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อร่วมมือด้านวิชาการและการจัดท�ำหลักสูตรอบรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
๗.๔.๔ จัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ
ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC) ในประเทศไทย ได้เปิดอย่างเป็นทางการ
เมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จัดฝึกอบรมส�ำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ
ของอาเซียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรรับมือภัยคุกคามด้าน
สารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์ภัยคุกคาม (Cyber Defense Exercise with Recurrence: CYDER)
๒) หลักสูตรฟอเรนสิกส์ (Forensics) เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลจากการโจมตี
ทางไซเบอร์ และ ๓) หลักสูตร Malware Analysis การวิเคราะห์มลั แวร์ตามแนวโน้มของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมียุทธศาสตร์
ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัย (Information Security and Assurance)
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นโยบายข้อ ๖
๗.๔.๕ จัดท�ำชุดข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้ จั ด ท� ำ ข้ อ มู ล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของหนังสือ คู่มือ และอินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่และสร้างความ
ตระหนักต่อสาธารณะในวงกว้าง ได้แก่ หนังสือ Cyber Threat 2011-2017 และอินโฟกราฟิกเรื่องต่าง ๆ เช่น Phishing
Awareness, Email Scam Awareness, Malicious Code Awareness, Security tips while travelling, How to
protect from WannaCry
๗.๔.๖ จัดตัง้ หน่วยประสานงานกลางระหว่างการจัดตัง้ Cybersecurity Agency (CSA) โดยให้สำ� นักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยประสานงานกลางเป็นการชัว่ คราวระหว่างจัดตัง้ CSA เพือ่ รับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และท�ำงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการลดความเสีย่ งจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยประสานงานกลางและหน่วยงานเผชิญเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของชาติอยู่ในระดับมาตรฐานสากล
๗.๕ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
๗.๕.๑ กฎหมายทีป่ ระกาศใช้แล้ว จ�ำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�ำหนดให้มกี ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ๒) พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๔) พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
		
๗.๕.๒ ร่างกฎหมายที่ยังไม่ประกาศใช้ จ�ำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (วาระ ๒) แล้ว และอยู่ใน
กระบวนการเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไป ๒) ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึง่ ทัง้ ๒ ร่างนีอ้ ยูใ่ นกระบวนการเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติตอ่ ไป ๔) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา ตามข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๕) ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ เมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อยูร่ ะหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			
นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างพระราชบัญญัติพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั พ.ศ. .... ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒) ร่างพระราชบัญญัตริ ัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. .... ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ๓) ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ
พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๗.๖ การยกระดับประเทศไทยด้านการพัฒนาดิจิทัลในการจัดอันดับ
ตามตัวชี้วัดสากลที่ส�ำคัญ
๗.๖.๑ e-Government Development Index (EGDI)
โดยสหประชาชาติ (United Nations: UN) ประกาศผลในปี ๒๐๑๘
ประเทศไทยได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ เป็ น อั น ดั บ ที่ ๗๓ จาก ๑๙๓ ประเทศ
ดีขึ้น ๔ อันดับ เนื่องจากการผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
ของภาครั ฐ รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ ผ่ า นช่ อ งทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท� ำ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง และมี ก ารใช้ ง านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพิ่มมากขึ้น (ปี ๒๐๑๖ อันดับ ๗๗)
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๗.๖.๒ ICT Development Index โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ (International
Telecommunication Union: ITU) ประกาศผลในปี ๒๐๑๗ ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๗๘ จาก ๑๗๖ ประเทศ
ดี ขึ้ น ๔ อั น ดั บ เนื่ อ งจากการผลั ก ดั น และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิจิทัลของภาครัฐ ท� ำให้ประชาชนเข้าถึง
และมีการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยเฉพาะการใช้งานผ่านโครงข่ายไร้สาย (ปี ๒๐๑๖ อันดับ ๘๒)

๗.๖.๓ World Digital Competitiveness Ranking โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International
Institute for Management Development: IMD) ประกาศผลในปี ๒๐๑๘ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
เป็นอันดับที่ ๓๙ จาก ๖๓ ประเทศ ดีขึ้น ๒ อันดับ โดยในตัวชี้วัดย่อยด้าน Technological Framework มีคะแนนสูงขึ้น
เนื่องจากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น (ปี ๒๐๑๗ อันดับ ๔๑)
๗.๖.๔ Global Competitiveness Index 4.0 โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)
ประกาศผลในปี ๒๐๑๘ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๓๘ จาก ๑๔๐ ประเทศ ดีขึ้น ๒ อันดับ โดยใน
ตัวชี้วัดย่อยด้าน ICT Adoption มีคะแนนสูงขึ้น เนื่องจากการผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของภาครัฐ
ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงและมีการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ปี ๒๐๑๗ อันดับ ๔๐)
๗.๖.๕ Global Innovation Index โดยองค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก ประกาศผลในปี ๒๐๑๘ ประเทศไทย
ได้รบั การจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๔๔ จาก ๑๒๖ ประเทศ ดีขนึ้ ๗ อันดับ เนือ่ งจากการปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินการของภาครัฐ
และการน�ำระบบดิจทิ ลั มาอ�ำนวยความสะดวก รวมทัง้ มีการรายงานสัดส่วนผูเ้ รียนจบด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ที่เพิ่มขึ้น (ปี ๒๐๑๗ อันดับ ๕๑)

240 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖

๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
รัฐบาลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โดยใช้ “วิถีไทย” เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว จ�ำนวน ๒.๘ ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
๑๑.๙๒ จากปีที่ผ่านมา และในปี ๒๕๖๑ ได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากนักท่องเที่ยว จ�ำนวน ๓ ล้านล้านบาท โดยระหว่าง
เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๑ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทั้งสิ้น ๒๘.๕๔ ล้านราย ขยายตัวร้อยละ ๘.๗๑ ก่อให้เกิดรายได้
รวม ๑.๔๙ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๙๕ จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา และระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม
มีรายได้จาก
๒๕๖๑ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จ� ำ นวน ๑๐๑.๓๘ ล้ า นคน-ครั้ ง ขยายตั ว ร้ อ ยละ ๔.๑๓
๒.๑๘ ล้านล้านบาท
และก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ร วม ๐.๖๙ ล้ า นล้ า นบาท ขยายตั ว
ขยายตัว ๑๐.๓๖%
ร้อยละ ๙.๑๒ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายได้
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑)
รวมประมาณ ๒.๑๘ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๓๖
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
๘.๑ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
๘.๑.๑ ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ด ้ า นความปลอดภั ย แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ เ สริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ด้ า น
ความปลอดภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ตั้งแต่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เช่น แผ่นพับข้อมูล โปสเตอร์ สปอตโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ซึง่ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่นกั ท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การแจ้งเตือนในการระมัดระวัง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลและสามารถป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้น
			
นอกจากนี้ ได้ระดมความเห็นในการประชุมเทีย่ วทัว่ ไทย ปลอดภัยทุกที่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เมืองไทย
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมอย่างยัง่ ยืน เพือ่ หาแนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของนักท่องเทีย่ ว พร้อมทัง้
ได้จัดท�ำมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส�ำหรับนักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ มาตรการ
เตรียมความพร้อม มาตรการจัดการขณะเกิดเหตุวิกฤต และมาตรการเยียวยาหลังเกิดเหตุวิกฤต
		 ๘.๑.๒ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้พฒ
ั นากลไกและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท�ำงานของศูนย์รับแจ้งเหตุของต�ำรวจท่องเที่ยวและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๕๕
รวมถึงขยายศูนย์แก้ไขปัญหานักท่องเทีย่ วในภาวะวิกฤตประจ�ำภูมภิ าคและแหล่งท่องเทีย่ วหลัก โดยให้สามารถช่วยเหลือและ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ วได้อย่างครอบคลุมสะดวกรวดเร็วตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ซึง่ มีสถิตริ บั แจ้งระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๖๒,๐๒๒ ครั้ง
ซึ่งได้ด�ำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปด�ำเนินการ
แต่ละกรณี และให้แจ้งผลด�ำเนินการที่ศูนย์รับแจ้งด้วย
มีศูนย์ช่วยเหลือ
			 นอกจากนี้ ปั จ จุ บั น มี ศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยว
นักท่องเทีย่ ว ๑๖ ศูนย์ และศูนย์ประสานงาน (Tourist Assistance
๑๖ ศูนย์
Center: TAC) ๖๐ ศูนย์ รวม ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่
ศูนย์ประสานงาน
รวม ๒๒๑ ราย ท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำ� แนะน�ำด้านการท่องเทีย่ วและการป้องกันภัย
TAC ๖๐ ศูนย์
๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ
จากการท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
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และชาวต่างชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาอยู่ประจ�ำทุกศูนย์ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ รัสเซีย เกาหลี
ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส สเปน และลาว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์ฯ ได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ�ำนวน ๓,๕๓๓ ราย
๘.๑.๓ ช ่ ว ย เ ห ลื อ เ ยี ย ว ย า นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ ผ ่ า นกองทุ น ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยานั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เยียวยานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ วงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยา
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทเี่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย
ชาวต่างชาติ
และเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ จากเหตุอาชญากรรม
หรือภัยด้านอื่น ๆ โดยมิได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือ
การกระท�ำที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำ� เนินการเยียวยาให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว เป็นเงินทัง้ สิน้
จ�ำนวน ๕๒,๑๖๘,๑๑๖.๘๒ บาท
		 ๘.๑.๔ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว ได้จัดอบรมบุคลากรภาคการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย หลักสูตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน�้ำใน ๓ จังหวัดอันดามัน (กระบี่ พังงา และภูเก็ต) เพื่อให้
มัคคุเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่อาจจะประสบอุบัติเหตุทางน�้ำได้อย่างถูกต้อง
และทันท่วงที มีผู้เข้าร่วม ๕๓ ราย จัดอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านน้อยในจังหวัดนครราชสีมา เพชรบุรี สุโขทัย และหนองคาย
เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนรักในท้องถิ่น วัฒนธรรม ความเป็นไทย และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการท�ำหน้าที่เป็น
เจ้าบ้านน้อยและเจ้าบ้านที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วม ๓๒๐ ราย จัดอบรมพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีเกษตรให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือชุมชนท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และสุราษฎร์ธานี
ให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐาน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีผู้เข้าร่วม ๑๖๔ ราย จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการจัดการด้านการท่องเที่ยว
(Ask Me) เพื่ อ รองรั บ การเป็ น เจ้ า บ้ า นที่ ดี แ ละสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ โดยให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
งานโมโตจีพี (Moto GP) และฝึกปฏิบตั กิ ารใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษ มีผเู้ ข้าร่วม ๑๓๐ ราย จัดอบรมการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน ในจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สุพรรณบุรี ก�ำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน น่าน และสระแก้ว
มีผู้เข้าร่วม ๔๑๐ ราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ในจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ เชียงราย
ล�ำพูน เพชรบุรี สตูล นครศรีธรรมราช และพระนครศรีอยุธยา มีผเู้ ข้าร่วม ๑,๓๗๓ ราย ๒๑๗ ชุมชน จัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพวิ ถี ไ ทในโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสุขภาพวิถีไท ในจังหวัดปราจีนบุรี กระบี่ และเชียงราย มีผู้เข้าร่วม ๒๔๐ ราย รวมทั้งจัดอบรมอาสาสมัครและ
เครือข่ายด้านการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์ ระยอง ขอนแก่น เพชรบุรี อุดรธานี พิษณุโลก สงขลา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี
พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต และสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน ๖,๑๐๓ ราย
๘.๑.๕ อบรมอาสาสมัครเพือ่ การท่องเทีย่ ว (เจ้าบ้านทีด่ )ี เพือ่ พัฒนาชุมชน ผูป้ ระกอบการ และทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความรู้ ความสามารถในการแข่งขันในบริบทการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในเวทีการส่งเสริม
การขายในระดับต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้เกิดจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการฝึกอบรม
โดยจัดขึ้น ๖ ครั้ง ๕ ภูมิภาคในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการอบรม ๑,๖๐๐ ราย รวมทั้งยังได้จัดท�ำ
หลักสูตรออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อีกด้วย

ผ่านกองทุนฯ
๕๒.๑๗ ล้านบาท

242 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๘.๑.๖ ด�ำเนินโครงการรณรงค์ห้องน�้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว (Water Closet: WC OK)
เพื่อผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลและพัฒนาห้องน�้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ให้เป็นห้องน�้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK โดยจัดอาสาสมัครเพื่อรักษา
ความสะอาดของห้องน�้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว และจัดอบรมการดูแลรักษาความสะอาด มีจิตใจในการให้บริการที่ดี
และนวัตกรรมเกี่ยวกับห้องน�้ำแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๔ ครั้ง
ในจังหวัดจันทบุรี ล�ำปาง อุดรธานี และสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม รวม ๘๖๔ ราย
๘.๑.๗ แก้ ไ ขปั ญ หาบริ ษั ท ทั ว ร์ แ ละมั ค คุ เ ทศก์ ผิ ด กฎหมาย และธุ ร กิ จ ตั ว แทนอ� ำ พรางหรื อ นอมิ นี
(Nominee) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ด�ำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย จ�ำนวน
๕,๗๑๒ ครัง้ มีธรุ กิจน�ำเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ จ�ำนวน ๑,๒๒๘ ราย ด�ำเนินคดีกรณีไม่มใี บอนุญาตประกอบธุรกิจน�ำเทีย่ ว
จ�ำนวน ๕๘๗ ราย มีมัคคุเทศก์ที่ได้รับการตรวจสอบ จ�ำนวน
๔,๔๘๔ ราย ด� ำ เนิ น คดี ก รณี ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตเป็ น มั ค คุ เ ทศก์
จ�ำนวน ๑,๒๘๑ ราย รวมทั้งปราบปรามการประกอบกิจการ
ยึดทรัพย์บริษัทนำ�เที่ยว
ธุรกิจน�ำเทีย่ วทีม่ ลี ักษณะเป็นทัวร์ตน้ ทุนต�ำ่ หรือทัวร์ดอ้ ยคุณภาพ
ที่ทำ�ผิดกฎหมาย
อันเป็นการกระท�ำทีส่ ง่ ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และอุตสาหกรรม
นำ�ทรัพย์สินขายทอดตลาด
การท่องเที่ยว เช่น ตรวจสอบบริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จ�ำกัด
นำ�เงินคืนสู่แผ่นดิน
และได้ทำ� การเพิกถอนทะเบียนบริษทั ในเครือข่ายทรานลี่ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๑๕ บริษัท ซึ่งส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
๒๐๔ ล้านบาท
เงินมีค�ำสั่งยึดทรัพย์ของบริษัทในเครือทรานลี่และทรัพย์สินอื่น
รวมทั้งสิ้น ๒๐๒ รายการ โดยได้น�ำทรัพย์สินขายทอดตลาด
สามารถน�ำเงินคืนสู่แผ่นดินได้ทั้งหมด ๒๐๔,๘๙๔,๐๐๐ บาท
			
นอกจากนี้ ได้ ก วดขั น จั บ กุ ม การเช่ า รถยนต์ ห รื อ จั ก รยานยนต์ ที่ ห ลอกลวงขายเกิ น ราคาหรื อ
ก่อความเดือดร้อนร�ำคาญแก่นกั ท่องเทีย่ ว และก�ำกับดูแลให้ธรุ กิจน�ำเทีย่ วมัคคุเทศก์และผูน้ ำ� เทีย่ วปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย รวมทั้งด�ำเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรมเพื่อสืบค้นได้สะดวกรวดเร็วและสามารถแก้ปัญหา
ได้ทันท่วงที และด�ำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว เช่น ส�ำรวจและปรับสภาพจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งหรือจุดที่อยู่นอกเหนือวิสัยระมัดระวังของนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จัดท�ำป้ายเตือนภัยภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน
		 ๘.๑.๘ สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดยในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้ เ ป็ น
เจ้าภาพการประชุมท่องเทีย่ วอาเซียน ครัง้ ที่ ๓๗ (37th ASEAN Tourism Forum 2018: ATF 2018) ซึง่ จะมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
ระดับผู้น�ำจาก ๑๐ ประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา พร้อมแสดงศักยภาพธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวไทย
และหารือพัฒนาความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลักดันอาเซียนให้เป็น “Single Destination” หรือจุดหมาย
ปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะท�ำงานด้านการท่องเทีย่ วอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ครัง้ ที่ ๔๑ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (The 41st Greater
Mekong Sub region Tourism Working Group and the 2018 Mekong Tourism Forum: GMS-TWG 41st) โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดและการส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว รวมทัง้ น�ำเสนอโอกาสในเชิงบวก เพือ่ กระตุน้ การมีสว่ นร่วมของภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้การท่องเทีย่ ว
ของประเทศสมาชิก GMS เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมได้สมั ผัสกับประสบการณ์
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และที่เป็นกระแสในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ จังหวัดนครพนม รวมทั้งได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาท่องเที่ยวเชื่อมโยงราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Cambodia-Laos-MyanmarVietnam: CLMV) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย
กับประเทศ CLMV โดยได้มีการจัดประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
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๘.๒ การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
๘.๒.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอความเป็นไทย ด้วยแคมเปญ amazing ไทยเท่ ผ่านช่องทาง
สื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ตลอดจนส่งคุณค่าทางการท่องเที่ยวแบบลงลึกถึงท้องถิ่น
ผ่านเครือข่ายชุมชนออนไลน์ Facebook: amazing ไทยเท่ โดยการใช้คนมีชื่อเสียงเป็นตัวแทนของแต่ละภาคทั้ง ๕ ภูมิภาค
๘.๒.๒ ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วสูค่ วามเป็นคุณภาพผ่านวิถไี ทย โดยจัดงาน TAT & TG Mega Fam
Trip and Trade meet 2018 ณ โรงแรมบ้านไทยบีชรีสอร์ตแอนด์สปา ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
จัดงาน Market Briefing และ Product update ให้แก่ผปู้ ระกอบการทัง้ ไทยและจีน รวมทัง้ เจรจาธุรกิจท่องเทีย่ ว เพือ่ ส่งเสริม
และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
๘.๒.๓ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วแบบพ� ำ นั ก ระยะยาว โดยเข้ า ร่ ว มงาน Long Stay Fair Tokyo
International Forum ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริม
การท่องเทีย่ วแบบพ�ำนักระยะยาว โดยจังหวัดทีน่ กั ท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ ให้ความสนใจมาก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต ขอนแก่น และนครราชสีมา นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวได้น�ำเสนอมาตรฐานที่พักแบบพ�ำนักระยะยาว การท่องเที่ยว
วิถไี ทย และการสร้างความเชือ่ มัน่ ด้านความปลอดภัยของการท่องเทีย่ วในประเทศไทย ทัง้ นี้ มีนกั ท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ เข้าร่วมฟัง
การน�ำเสนอ จ�ำนวน ๑๒๐ ราย

๘.๒.๔ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชน ได้สง่ เสริมการท่องเทีย่ วใน ๑๐ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแม่กำ� ปอง จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนบ้านนาต้นจั่น-เมืองเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนบ้านเชียง
จังหวัดอุดรธานี ชุมชนพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม
หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ชุมชนบ้านน�ำ้ เชีย่ ว และชุมชนบ้านสลักคอก
จังหวัดตราด เพื่อให้มีการรับรู้และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของไทยให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
			
(๑) จั ด กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วและน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชุ ม ชน ในงานเทศกาลเที่ ย วเมื อ งไทย
ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้แก่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น-เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านปราสาท
จังหวัดนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
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(๒) จัดประชุมให้ความรู้ชุมชนภายใต้โครงการ Creative Tourism ให้แก่ชุมชนบ้านทุ่งอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง ชุมชนบ้านทองเอน จังหวัดสิงห์บรุ ี ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จังหวัดตราด ชุมชนบ้านปางห้า จังหวัดเชียงราย
ชุมชนท่าดินแดง จังหวัดพังงา และชุมชนบ้านสวาย จังหวัดสุรนิ ทร์ เมือ่ วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
			
(๓) ได้เปิดตัวแคมเปญ Creative Tourism 2561 สร้างแบรนด์ชุมชนใน ๖ จังหวัด พัฒนาเส้นทาง
ยิ่งเที่ยวมาก ยิ่งเยอะประสบการณ์ ได้แก่ จังหวัดตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และสุรินทร์ เมื่อวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
			
(๔) จัดมหกรรมคาราวาน เที่ยวอีสานแซ่บนัว เพื่อน�ำตัวแทนเข้ามาศึกษา เส้นทางและกิจกรรม
ท่องเทีย่ ว และส่งเสริมการขาย เช่น จัดการสาธิต และเสนอขายสินค้าภายในชุมชนแก่ผเู้ ข้าเยีย่ มชม เมือ่ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ แหล่งโบราณคดีและโฮมสเตย์บ้านปราสาท อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๘.๒.๕ ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้การท่องเที่ยว
เป็นเครื่องมือเสริมสร้าง และยกระดับรากฐานให้มีความเข้มแข็งจากการกระจายรายได้สู่ชุมชน เช่น
			
(๑) จั ด Amazing Thailand Go Local เพื่ อ น� ำ เสนอแพ็ ก เกจท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน (CSR
Trip/Village Route/Volunteer Activities) โดยประชาสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าองค์กรพร้อมส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้า
องค์กรชั้นน�ำ ๕๐ บริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Top 50) และได้จัดท�ำรายชื่อชุมชน OTOP วิถี
เพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน รวมทั้งจัด Local Life & Learn เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน และเลือกซื้อแพ็กเกจ
ท่องเทีย่ วชุมชนภายในงานเทศกาลท่องเทีย่ วเมืองรองทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์
			
(๒) จัดโครงการตามรอยไดโนเสาร์...ตะลุยแดนอีสาน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ�ำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยจัดขึ้นในวันศุกร์-อาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองรองและการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้แนวคิด ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์ (Creative KALASIN) โดยน�ำไดโนเสาร์
จุ ด เด่ น ส� ำ คั ญ ของจังหวัด กาฬสิน ธุ์ ประกอบกับ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ ห้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วเรี ย นรู ้ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน และกลุ่มครอบครัวสมัยใหม่
๘.๒.๖ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งห่วงโซ่คุณค่าด้านการท่องเที่ยว (เมืองรอง ๕๕ จังหวัด)
			 (๑) จัดเทศกาลท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งเป็นการจัดงานภายใต้นโยบายที่ต้องการลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคมและเศรษฐกิจท�ำให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ที่ท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน ปลอดภัย
มากยิง่ ขึน้ โดยรวบรวมประสบการณ์ความมหัศจรรย์ของ ๕๕ เมืองรอง ภายใต้แนวคิด กล้าให้ลอง...มหัศจรรย์ ๕๕ เมืองรอง
ลองไปแล้วจะรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
			 (๒) ด�ำเนินโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เพื่ อ ให้ ค นไทยและชาวต่ า งชาติ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ ผ ่ า นการเดิ น ทาง และน� ำ ประโยชน์ จ ากศาสตร์ พ ระราชาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่กระจาย
อยู่ในทุกภาคของประเทศไทยไปปรับใช้ในชีวิต โดยการน�ำคณะทูตานุทูต จ�ำนวน ๑๖ ประเทศ และสื่อมวลชน รวม ๓๙ ราย
ลงพื้นที่ ๕ เส้นทาง ได้แก่ ๑) เส้นทางเกษตรวิชญา-ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ ๒) เส้นทาง ๑ ไร่แก้จน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศูน ย์ก ารเรียนรู้เศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ มชน มณฑลทหารบกที่ ๑๖ จั ง หวั ด ราชบุ รี - ชุ มชน
บ้ า นศาลาดิ น จั ง หวั ด นครปฐม ๓) เส้ น ทางปรั บ ปรุ ง อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ต้ น ลาปะเที ย -ชุ ม ชนบ้ า นโคกเมื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
๔) เส้นทางศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ-ชุมชนปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง และ ๕) เส้นทางพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ-ชุมชนบ้านแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช
			 (๓) สนั บ สนุ น มาตรการภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วและจั ด อบรมสั ม มนาในจั ง หวั ด
ท่องเทีย่ วรอง เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สปู่ ระชาชนในท้องถิน่ ตลอดจนเป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เสียภาษีส�ำหรับเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองและเขตพื้นที่อื่น
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๔) แนะน�ำเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม ๑๖๗ อ�ำเภอ ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัดหลัก และจัดท�ำเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรอง ๕๙๔ เส้นทางทั่วประเทศ รวมทั้งจัดท�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
www.thailandtourismdirectory.go.th
๘.๒.๗ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับอาหารถิ่น (Eat Local) จัดโครงการส่งเสริมอาหารถิ่น เพื่อสร้าง
การรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง ตลอดจนกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้อาหารเป็นจุดขาย
ทางการตลาด ทั้งนี้ แบ่งการด�ำเนินงานเป็น ๔ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
			
(๑) ค้ น หา ๒๐ สุ ด ยอดทริ ป ท่ อ งเที่ ย วสายกิ น “Locallicious: Meet Local Eat Local”
จัดประกวดเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงอาหารหรือ Food Tourism โดยมีกลุม่ เป้าหมายผูเ้ ข้าร่วมประกวดเป็นกลุม่ Food Lover
กลุ่มเชฟรุ่นใหม่ กลุ่มวัยท�ำงาน กลุ่มนักศึกษา Bloggers สายกิน-เที่ยว และ local expert ซึ่งเป็นกลุ่มที่รู้แหล่งกิน-เที่ยว
แบบเจาะลึก และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นอาหารทีน่ า่ สนใจในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วได้ ระหว่างเดือนมิถนุ ายน-กันยายน
๒๕๖๑
			
(๒) กิจกรรม “กินทัว่ ไทย ไปทัว่ ถึง” โดยน�ำเสนอโปรโมชัน่ ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน “กินทัว่ ไทย
ไปทัว่ ถึง” ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑ สามารถสร้างการรับรูผ้ า่ นสือ่ ออนไลน์ทกุ ช่องทางรวม ๒,๖๕๙,๗๕๐ คน-ครัง้
มีนักท่องเที่ยวติดตั้งแอปพลิเคชัน จ�ำนวน ๗๕๒ ราย และมีผู้ใช้สิทธิ์ จ�ำนวน ๒๑๔ ราย

			
(๓) กิ จ กรรมอร่ อ ยทั่ ว ไทย “อาหารถิ่ น อร่ อ ยล�้ ำ ในต� ำ นาน” โดยจั ด กิ จ กรรม “เดอะมอลล์
อร่อยทั่วไทย” ครั้งที่ ๑๐ เพื่อเผยแพร่อาหารถิ่นขึ้นชื่อในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อตามไปชิมอาหารถิ่นในพื้นที่ชื่อดังกว่า ๓๐๐ ร้านค้า รวมกว่า ๓,๐๐๐ เมนู จาก ๕ ภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่าง
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ มีผู้เข้าร่วมงาน ๔๗๗,๔๐๐ คน
			
(๔) กิจกรรม “อาหารถิ่น สวรรค์นักกิน ทั่วไทย” ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และ
สนับสนุนกิจกรรมอาหารถิน่ ในพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศผ่านการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยส�ำนักงานสาขา ระหว่างเดือนพฤษภาคมกันยายน ๒๕๖๑
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		 ๘.๒.๘ ด� ำ เนิ น โครงการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล อั จ ฉริ ย ะเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (Tourism BIG DATA)
เพื่อพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งานในรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงข้อมูลจากพันธมิตรเพื่อสร้างฐานในการบริหารจัดการ
ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว และได้จัดท�ำแอปพลิเคชัน Trip Pointz เพื่อสนับสนุนโครงการ Amazing Thailand
Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต ในกิจกรรม Enjoy Local จับมือพันธมิตรชวนเที่ยวเมืองรอง
ได้ลนุ้ ได้แต้ม ซึง่ จะช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วรับทราบข้อมูลท่องเทีย่ ว เกิดความสะดวกในการวางแผน การท่องเทีย่ ว และเก็บคะแนน
สะสมจากการเดินทางท่องเที่ยว โดยสแกน QR Code ที่มีสัญลักษณ์ Trip Pointz ตามจุดท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารต่าง ๆ
ร้านของที่ระลึก ในจังหวัด ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จ�ำนวน ๖,๐๙๘ แห่ง
		๘.๒.๙ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งระบบ (Thailand Tourism
Intelligence Center: TIC) ผ่านเว็บไซต์ www.thailandtic.com เพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย โดยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาใช้ในการวางแผน ก�ำหนดนโยบาย บริหารจัดการ
และพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีความเป็นปัจจุบัน สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ
๘.๒.๑๐ รายงานข้อมูลการแจ้งปัญหาด้านการท่องเทีย่ วผ่าน LINE OFFICIAL : @TOURISM 1, 2 และ 3
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE OFFICIAL ๓ ช่องทาง ได้แก่ @Tourism1
เพือ่ แจ้งซ่อมหรือสร้างสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วให้มคี วามเหมาะสมและสวยงามมากยิง่ ขึน้ @Tourism2 เพือ่ แนะน�ำหรือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และ @Tourism3 เพื่อน�ำเสนอกิจกรรมดี ๆ หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๘.๒.๑๑ กระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว
			
(๑) กระจายพื้นที่การท่องเที่ยว เปิดตัวโครงการ ๑๒ เมืองต้องห้าม…พลาด Plus ปี ๒๕๖๑
ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนชูแนวคิด “Less Volume More Value” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้น�้ำหนักในเชิงคุณภาพ
มากกว่าเชิงปริมาณ และเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักสู่เมืองท่องเที่ยวทางเลือก
ที่มีศักยภาพ โดยเปิดตัวกิจกรรม “Enjoy Local : จับมือพันธมิตรชวนเที่ยวเมืองรองได้ลุ้นได้แต้ม” เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การท่องเที่ยวหัวเมืองรองทั้ง ๕๕ จังหวัด ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๑ สร้างการกระจายรายได้ไปยัง
หัวเมืองรองเพิ่มขึ้นใน ๖ เดือนแรก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยว
หัวเมืองรองและชุมชนใหม่แบบวิถีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สนับสนุนนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองและ
ชุมชนตามเป้าหมายที่วางไว้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๒) กระจายช่วงเวลาการท่องเที่ยว เปิดตัวโครงการ #Check in Isan วันธรรมดาน่าเที่ยว
ชวนนักท่องเทีย่ วร่วมสัมผัสประสบการณ์พกั ผ่อนทีห่ ลีกหนีความวุน่ วาย ในสไตล์ cool cool slow life “เทีย่ วทีไ่ หน เทีย่ วเมือ่ ไหร่
ก็ไม่เท่า เที่ยวอีสาน วันธรรมดา” พร้อมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมพิเศษ “หางตั๋วให้โชค”
น�ำตั๋วรถไฟ เครื่องบิน และรถทัวร์ที่เดินทางเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หย่อนลงตู้บริการน้องสุขใจ ๓๙ จุด และได้จัด
กิจกรรม “วันธรรมดาน่าเที่ยว หรรษา ใกล้กรุง” โดยเปิดเส้นทางใกล้กรุง ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว ปลุกกระแสการท่องเทีย่ ววันธรรมดา กระตุน้ การเดินทางและกระจายรายได้เข้าสูช่ มุ ชน ผ่านกิจกรรมให้เรียนรูส้ มั ผัส
วิถีเกษตรกรเรียนรู้วิธีการไถนา และได้เรียนรู้การท�ำอาหารเมนูสมุนไพร พร้อมทั้งสัมผัสกับวิถีธรรมชาติ
๘.๒.๑๒ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกลุ่มอาเซียน โดยเปิดตัวแคมเปญ Open to the New Shades
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ Opera House นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้น�ำเสนอสีสัน
ของกรุงเทพมหานคร อาหารไทยหลากหลาย ความงดงามของท้องทะเลไทย มอบของทีร่ ะลึกให้พนั ธมิตร การแสดงหนังใหญ่
ไหว้ครูมวยไทย การโชว์ศิลปะป้องกันตัว โดย บัวขาว บัญชาเมฆ และเหวียน ยุย ยัต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ
กระตุน้ ความเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วของประเทศกลุม่ อาเซียน มีผรู้ ว่ มงาน จ�ำนวน ๓๒๐ ราย ได้แก่ บริษทั น�ำเทีย่ ว สือ่ มวลชน
แฟนคลับเมืองไทย องค์กรท่องเทีย่ ว กงสุลต่างประเทศ นักธุรกิจไทย-เวียดนาม ซึง่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสือ่ ออนไลน์
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทีวี สร้างการรับรู้มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ ได้จัดคาราวาน Fly & Ride เมืองหลัก เมืองรอง
เส้นทางเชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย และกาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑-๖ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมคาราวาน
๔๐ ราย
		 ๘.๒.๑๓ ส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ ได้ร่วมกันจัดงานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้จัดพิธีไหว้ครูพร้อมกัน ณ วัดมหาธาตุ
อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพือ่ ส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยให้เป็นทีส่ บื ไปในระดับนานาชาติ
“THE GREAT MEKONG
โดยมีนักมวยไทยจาก ๕๗ ประเทศ มีผู้ร่วมงาน ๑,๒๖๐ ราย
BIKE RIDE 2018”
นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด มหกรรมแข่ ง ขั น จั ก รยานทางไกลแห่ ง
ยกระดับนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
ลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง รายการ “THE GREAT MEKONG BIKE
สูก่ ารเป็น
RIDE 2018” ระหว่ า งวั น ที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
SPORT TOURISM Destination
ณ จั ง หวั ด นครพนม มุ ก ดาหาร และสกลนคร โดยมี นั ก ปั ่ น
ของภาค
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ�ำนวน
๒,๐๐๐ คน ยกระดับทัง้ ๓ จังหวัด สูก่ ารเป็นการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา
(Sport Tourism Destination) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 ๘.๒.๑๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเปิดให้มีการถ่ายท�ำภาพยนตร์ในประเทศไทย เข้าร่วมงานเทศกาล
ภาพยนตร์ American Film Market (AFM 2017) โดยร่วมเปิดคูหานิทรรศการงาน ระหว่างวันที่ ๑-๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ณ เมืองซานตาโมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเชิญชวนคณะถ่ายท�ำภาพยนตร์จากต่างประเทศ
เข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทย และมีคณะถ่ายท�ำภาพยนตร์ที่มีแผนจะเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จ�ำนวน
๑๑ คณะ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในประเทศไทย ประมาณ ๑,๓๕๐ ล้านบาท และร่วมงาน Hong Kong International
Film & TV Market ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าฮ่องกง เพื่อประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนผูส้ ร้างภาพยนตร์ ผูผ้ ลิตภาพยนตร์และผูก้ ำ� กับภาพยนตร์ตา่ งประเทศให้เข้ามาถ่ายท�ำภาพยนตร์ในประเทศไทย
คาดว่าจะมีบริษัทเข้ามาถ่ายท�ำภาพยนตร์ จ�ำนวน ๒๓ บริษัท มีมูลค่าเงินที่จะลงทุนในประเทศไทย ทั้งสิ้นประมาณ
๑,๘๐๐ ล้านบาท
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นโยบายข้อ ๖
		 ๘.๒.๑๕ ขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไปกลุ่มตลาดกลาง-บน
โดยจัดประชาสัมพันธ์ผา้ ไทยบนเวทีแฟชัน่ วีคนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึง่ มีนกั ออกแบบชือ่ ดัง
ชาวไทยน�ำเสนอผ้าไทยประยุกต์เป็นแฟชั่นสมัยใหม่ สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก
และเข้าร่วมงาน Knox Asian Festival เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้น ณ Market Square เมือง Knoxville
มลรัฐ Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นงาน Consumer Show ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง Knoxville ซึ่งประเทศไทย
ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยให้แก่ผู้ร่วมงาน
		 ๘.๒.๑๖ จัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (MotoGP) ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
จังหวัดบุรีรัมย์ ในรายการพีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ๒๐๑๘ สนามที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการจัด
การแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาชมการแข่งขัน จ�ำนวน ๒๐๕,๐๐๐ ราย แบ่งเป็นชาวไทย ๑๕๓,๗๕๐ ราย ชาวต่างชาติ ๕๑,๒๕๐ ราย
และสามารถสร้างรายได้รวม ๓,๑๐๐ ล้านบาท เป็นรายได้ท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ ๒,๔๗๐ ล้านบาท และพื้นที่จังหวัด
ใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ และนครราชสีมา ๖๓๐ ล้านบาท
๘.๒.๑๗ ร่วมงาน International tourism bores (ITB) Berlin Convention ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อรับทราบประเด็นสถานการณ์การท่องเที่ยวในโลกปัจจุบันที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวของไทย ประกอบด้วย ปัญหาจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เติบโต (Over tourism) การพัฒนาบุคลากร
ด้านวิชาชีพการท่องเทีย่ ว ผลกระทบของการท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมและสภาพอากาศ รวมทัง้ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ระบบนิเวศและสังคม และด้านเครือข่ายค้าขายออนไลน์ที่ช่วยให้เกิดการขยายตัวทางการตลาดท่องเที่ยวในอาเซียน
๘.๓ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ได้ ด� ำเนิน การตามแผนพัฒนาการท่องเที่ ย วแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน�ำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้ตรงตามศักยภาพพื้นที่ ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประเทศไทย โดยได้ประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
๙ เขต ประกอบด้วย ๑) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน ล�ำปาง และพะเยา)
๒) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (ตาก ก�ำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก) ๓) เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำโขง (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร) ๔) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) ๕) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำ
เจ้าพระยาตอนกลาง (พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง และสิงห์บรุ )ี ๖) เขตพัฒนาการท่องเทีย่ วฝัง่ ทะเลตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ๗) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ
ระนอง) ๘) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล) และ ๙) เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
หมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง) นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการจัดท�ำประชาพิจารณ์
และศึกษาพื้นที่และรูปแบบการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก ๖ เขต เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในแต่ละ
พื้นที่การท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพที่โดดเด่นยิ่งขึ้น
		 นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำแนวทางพัฒนาการท่องเทีย่ วในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วฝัง่ ทะเลตะวันตก (The Royal Coast
หรือ Thailand Riviera) แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ พร้อมด้วยแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ และเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองหลักเชื่อมโยงกับเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ไปสู่เมืองรองและชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล
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๘.๔ การจัดอันดับโลกเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว
		 ๘.๔.๑ The Best Leisure City in Asia-Pacific
Awards 2018 โดยนิตยสารส�ำหรับกลุม่ นักธุรกิจในภูมภิ าคเอเชีย
Business Traveller กรุ ง เทพมหานคร ได้ รั บ รางวั ล
เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การพั ก ผ่ อ นที่ ดี ที่ สุ ด โดยได้ รั บ รางวั ล
ติดต่อกันเป็นปีที่ ๓ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) จากผลโหวตของผู้อ่าน
และเข้าชมเว็บไซต์ของนิตยสารกว่า ๑๐๐,๐๐๐ รายทั่วโลก
		 ๘.๔.๒ สุ ด ยอดจุ ด หมายปลายทางโลกของ
มาสเตอร์การ์ดฉบับที่ ๗ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ (Mastercard Global Destination Cities Index, GDCI 2018) จากผลส�ำรวจ
ของมาสเตอร์ ก าร์ ด กรุ ง เทพมหานครเป็ น เมื อ งสุ ด ยอด
จุ ด หมายปลายทางอั น ดั บ ๑ ของโลกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต้องการมาเยือนและพักแรมมากที่สุด ซึ่งเป็นการครองอันดับ ๑
ครั้งที่ ๕ ในรอบ ๖ ปี (ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๑) และครองอันดับ ๑ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยในปี ๒๕๖๑
มีจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ ๑๒ และเมืองพัทยาได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ ๑๘
		 ๘.๔.๓ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยการให้คะแนนของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ผ่านเว็บไซต์ทอ่ งเทีย่ ว www.tripadvisor.com วัดโพธิห์ รือวัดเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดนิยมของโลก
ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ๑๗ ของโลก และอันดับ ๓ ของเอเชีย
		 ๘.๔.๔ รางวัล STAR AWARDS 2018 โดยนิตยสารเชิงท่องเทีย่ วรายเดือนชัน้ น�ำของสหราชอาณาจักร (Travel
Bulletin) โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ให้ไทยเป็น “แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ที่ดีที่สุด” และได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ ๒ ประเภทหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและ
บริการด้านการท่องเที่ยว
		 ๘.๔.๕ จัดอันดับราคาค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวระยะยาวของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ประจ�ำปี ๒๕๖๐ โดยบริษัท
แลกเปลี่ยนเงินตราข้ามชาติ (Post Office Travel Money) จัดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สามารถเดินทางท่องเที่ยว
โดยใช้ระยะเวลานานแต่คุ้มค่ามากที่สุด อันดับ ๑ ของโลก โดยนักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินน้อยที่สุดและได้รับบริการ
ในระดับคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ ทั้งค่าโรงแรมที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่ส�ำคัญ ค่าเดินทาง
ค่ายานพาหนะ และค่าอาหาร
		 ๘.๔.๖ สรุ ป ภาพรวมการท่ อ งเที่ ย วโลกในปี
๒๕๖๐ โดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World
ไทยมี
Tourism Organization: UNWTO) ได้ ส รุ ป ว่ า มี จ� ำ นวน
นักท่องเที่ยวทั่วโลกรวม ๑.๓๒๓ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗
จากปี ที่ ผ ่ า นมาและรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว ๑,๓๔๐
ของโลก
พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ประเทศไทยมีจ�ำนวน
สงู เป็น
มี
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ๓๕.๔ ล้ า นคนเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๘.๖ ได้ รั บ
การจัดอันดับอยูใ่ นอันดับ ๑๐ ของโลก ส่วนรายได้จากการท่องเทีย่ ว
ของโลก
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ๔ มีรายได้จาก
การท่องเทีย่ ว ๕๗.๕ พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๓.๑
จากปีที่ผ่านมา

จำ�นวน
นักท่องเทีย่ ว
อันดับ ๑๐
รายได้
อันดับ ๔

250 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖

๙. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน
การใช้พลังงานของประเทศมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกปีตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ มีมูลค่าการใช้พลังงาน
ถึงประมาณร้อยละ ๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซึง่ การใช้พลังงานของประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้นำ�้ มันและก๊าซธรรมชาติ ส่วนการใช้พลังงานทดแทนอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ ๑๕ ของการใช้พลังงานทัง้ หมด
ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๗๙ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องพึง่ พา
การน�ำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ คิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๗ ของ GDP หรือร้อยละ ๑๕ ของมูลค่าการน�ำเข้าทัง้ หมด
ทั้งนี้ เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ ๑๐
นอกจากนี้ จากการทีภ่ าคพลังงานมีความส�ำคัญ
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมี ก าร
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานคิดเป็นมูลค่า
ประมาณร้อยละ ๕ ของ GDP อีกทัง้ ยังสามารถจัดเก็บ
รายได้ ภ าครั ฐ จากปิโตรเลียมและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ได้มลู ค่าสูงถึงร้อยละ ๑๐ ของรายได้ทภี่ าครัฐจัดเก็บ
ทัง้ หมดในแต่ละปี ทัง้ นี้ รัฐบาลได้ด�ำเนินการบริหาร
จัดการด้านพลังงาน เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๙.๑ ด้านปิโตรเลียม
๙.๑.๑ วางรากฐานระบบการบริหารจัดการส�ำรวจและผลิตแหล่งปิโตรเลียมให้มีความพร้อมรองรับ
แหล่งสัมปทานที่จะสิ้นอายุให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
			 (๑) ด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปด้านพลังงานในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
ด้านพลังงาน โดยให้เพิม่ ระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) และระบบสัญญาจ้างบริการ (Service
Contract: SC) โดยให้สทิ ธิในการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่มีระบบสัมปทานเพียงอย่างเดียว รวมทั้ง
ได้มีการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองเพื่อรองรับระบบ PSC จ�ำนวน ๔ ฉบับ ด้วย
			
(๒) จัดให้มีการประมูลสิทธิการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงส�ำรวจในทะเลอ่าวไทย แปลง
G1/61 และ G2/61 (แหล่งเอราวัณ และบงกช) ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติ
ได้อย่างต่อเนือ่ ง ในปริมาณทีเ่ พียงพอกับความต้องการ เพือ่ สร้างความมัน่ คงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ภายใต้เงื่อนไขทั้งด้าน
ราคาก๊าซธรรมชาติ และผลประโยชน์ตอบแทนให้รฐั โดยรวมสูงสุด ทัง้ นี้ การยืน่ ประมูลขอสิทธิส�ำรวจทัง้ สองแปลงได้ดำ� เนินการ
เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยแหล่งเอราวัณมีจำ� นวน ๒ ราย และแหล่งบงกชมีจ�ำนวน ๒ ราย ทัง้ นี้ คาดว่า
จะได้ผู้ชนะการประมูลในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
		
๙.๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG)
เพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มความสามารถในการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว
โดยได้กอ่ สร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั -จ่าย (LNG Receiving Terminal) แห่งที่ ๑ ซึง่ จะรองรับการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว
ได้ในปริมาณ ๕ ล้านตันต่อปี และมีการขยายท่าเรือเพื่อรองรับการน�ำเข้าเพิ่มขึ้น โดยรวมแล้วจะสามารถรองรับการ
น�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวได้ทั้งสิ้น ๑๑.๕ ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ได้ดำ� เนินโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายแห่งใหม่
ขนาด ๗.๕ ล้านตันต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว
เป็นก๊าซแบบลอยน�้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) ขนาด ๕ ล้านตันต่อปี ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ฉบับสมบูรณ์
ของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๙.๑.๓ ขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติส�ำหรับภาคการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการไฟฟ้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และช่ ว ยลดต้ น ทุ น การผลิ ต ไฟฟ้ า จากการลดการใช้ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง มี โ ครงการ
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จได้แก่ ๑) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ระยอง-แก่งคอย (เส้นที่ ๔) ความยาว ๒๙๗ กิโลเมตร
๒) โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครสวรรค์ ความยาว ๑๙๒ กิโลเมตร ๓) โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมา
(ระยะที่ ๑) ความยาว ๑๑๒ กิโลเมตร และ ๔) โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมา (ระยะที่ ๒) ความยาว ๔๘
กิโลเมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง
			
นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการลงทุนตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ ได้แก่
๑) โครงการปรับปรุงแท่น ผลิตอุปกรณ์และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้โรงไฟฟ้าขนอมใหม่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๒) โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติบนระบบท่อส่งก๊าซ วังน้อย-แก่งคอย อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๓) โครงการระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ จากระยองไปไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ ระยะที่ ๑ และ ๒ อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง ๔) โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ ไป
จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีควบคุมและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
๙.๒ ด้านไฟฟ้า
๙.๒.๑ จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า
(Power Development Plan: PDP) ฉบับใหม่ โดยปรับปรุง
จากแผน PDP2015 เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
แผนพัฒนา
ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ก�ำหนดแนวคิดให้โรงไฟฟ้าที่มี
ต้นทุนต�่ำที่สุดบรรจุอยู่ในแผน PDP ในอันดับต้น โดยจะมีปัจจัย
กำ�ลังผลิตไฟฟ้า
เรื่องการแบ่งรายภูมิภาค ซึ่งในแต่ละภูมิภาคควรจะมีโรงไฟฟ้า
(Power Development Plan: PDP)
ค�้ำระบบ หรือโรงไฟฟ้าที่จะท�ำให้ระบบมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จะมี
ฉบับใหม่
การจัดท�ำแผนทั้งสัดส่วนก�ำลังผลิตไฟฟ้า รูปแบบโรงไฟฟ้า และ
จัดทำ�ร่างแล้วเสร็จในปี ๖๑
สถานีทตี่ งั้ โรงไฟฟ้าทีเ่ หมาะสมต่อไป ซึง่ คาดว่าแผน PDP ฉบับใหม่
จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑
		
๙.๒.๒
บริ ห ารจั ด การค่ า ไฟฟ้ า ผั น แปรอั ต โนมั ติ (Ft) สื บ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ร าคาเชื้ อ เพลิ ง ในตลาดโลก
ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลท�ำให้ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ Ft ปรับเพิ่มด้วยนั้น รัฐบาลจึงได้ตรึงค่า Ft
ไว้ที่ -๑๕.๙๐ สตางค์ตอ่ หน่วย ต่อเนือ่ งเป็นเวลา ๔ งวด ตัง้ แต่งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ จนถึงงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม
๒๕๖๑ ส่งผลให้คา่ ไฟฟ้าเฉลีย่ ของผูใ้ ช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยูท่ ี่ ๓.๕๙๖๖ บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) โดยรัฐบาลให้นำ�
ค่า Ft สะสมจากราคาส่วนต่างค่าไฟฟ้ามาใช้ตรึงค่า Ft ในช่วงดังกล่าวเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพด้านไฟฟ้าของประชาชน
โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ซึง่ ในการเรียกเก็บค่า Ft ของงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้นำ� เงินค่า Ft สะสมจากราคา
ส่วนต่างค่าไฟฟ้ามาชดเชยค่า Ft รอบดังกล่าว จ�ำนวน ๓,๙๓๓ ล้านบาท จากเงินสะสมที่มีอยู่ จ�ำนวน ๑๕,๒๙๗ ล้านบาท
ทัง้ นี้ หากไม่นำ� เงินสะสมมาใช้พยุงค่า Ft งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ จะส่งผลให้คา่ Ft สูงขึน้ ๗.๔๖ สตางค์ตอ่ หน่วย
๙.๒.๓ ศึกษาการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)
ส�ำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ส�ำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และอ�ำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา โดยจะศึกษาและประเมินทางเลือกในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบใน
แต่ละทางเลือก เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดนโยบายการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในภาคใต้ ทั้งนี้ คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จ
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ได้ พิจารณาก� ำหนดแนวทางเพื่อสร้า งความมั่น คงของระบบไฟฟ้าให้กับ พื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างการมีสว่ นร่วมจากชุมชนในพืน้ ทีแ่ ละการสร้างงานสร้างอาชีพทีม่ นั่ คงเพือ่ เป็นแนวทาง
ลดความขัดแย้งในอนาคต

252 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๙.๒.๔ ด�ำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า โดยมีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวมก�ำลังผลิตทั้งสิ้น
๗๐,๓๓๕ เมกะวัตต์ ภายในปี ๒๕๗๙ ซึ่งได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าส�ำคัญหลักช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ทัง้ ในส่วนทีก่ ารไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเอกชนด�ำเนินการ รวมก�ำลังผลิต ๖,๐๐๓ เมกะวัตต์ ด�ำเนินการแล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) รวมก�ำลังผลิต ๔,๙๐๓ เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
รวมก�ำลังผลิต ๓,๗๐๐ เมกะวัตต์ จ�ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) โครงการโรงไฟฟ้าล�ำตะคองชลภาวัฒนา เครือ่ งที่ ๓-๔ ขนาดก�ำลังผลิต
รวม ๕๐๐ เมกะวัตต์ ก�ำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
(Scheduled Commercial Operation Date: SCOD)
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒) โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทน
ปี ๕๘-๖๑ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าสำ�คัญ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครือ่ งที่ ๔-๗ ขนาดก�ำลังผลิต ๖๐๐ เมกะวัตต์
หลัก รวมกำ�ลังผลิต ๖,๐๐๓ เมกะวัตต์
ก�ำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
๓) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนเครือ่ งที่ ๑-๕ (ระยะที่ ๑)
ขนาดก�ำลังผลิต ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ ก�ำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ได้ ๔,๙๐๓ เมกะวัตต์
เชิงพาณิชย์เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๔) โครงการโรงไฟฟ้า
บางปะกง (ทดแทนเครือ่ งที่ ๑-๒) ขนาดก�ำลังผลิต ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์
ก�ำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
๙.๒.๕ ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า โดยในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มีระบบส่งไฟฟ้าทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ
จ�ำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์
ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างน่าน-แม่เมาะ และแม่เมาะ-ท่าตะโก รวม ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ๒) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๑
(ขยายทั่วประเทศ) และ ๓) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนน�้ำงึม ๓ และน�้ำเทิน ๑
			
ทั้งนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการรวม ๑๐ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะที่ ๓ ๒) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า (ในเขตภูมิภาค) ระยะที่ ๑๒
๓) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก ๔) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและ
ภาคใต้ ๕) โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง ไฟฟ้ า บริ เ วณภาคเหนื อ ตอนบน ๖) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ๗) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า
ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ๘) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี
ยโสธร อ�ำนาจเจริญ เลย หนองบัวล�ำภู และขอนแก่น ๙) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP 2007) และ ๑๐) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบผลิต
พลังงานรวม (Cogeneration) เพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า
๙.๒.๖ รับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจการรับซือ้
ไฟฟ้าระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว จ�ำ นวน ๑๐ โครงการ รวมก� ำ ลั ง ผลิ ต
๕,๙๓๖ เมกะวั ต ต์ ได้ แ ก่ ๑) โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว ๖ โครงการ มีก�ำลังผลิตไฟฟ้ารวม
๓,๕๗๘ เมกะวัตต์ ๒) โครงการทีล่ งนามสัญญารับซือ้ ไฟฟ้า (Signed PPA) แล้ว และอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ๔ โครงการ ก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้ารวม ๒,๓๕๗ เมกะวัตต์
๙.๒.๗ ด�ำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอดั ประจุไฟฟ้า (Charging Station) โดยได้สง่ เสริมการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงาน โดยสนับสนุนการลงทุนติดตัง้ สถานีอดั ประจุไฟฟ้า
เพื่อรองรับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย ทัง้ ในส่วนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายติดตั้ง จ�ำนวน ๑๐๐ หัวจ่าย ภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้มีผู้ได้รับการสนับสนุนติดตั้งฯ จ�ำนวน
๘๓ หัวจ่าย โดยติดตั้งแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๒๗ หัวจ่าย อยู่ระหว่างการติดตั้ง จ�ำนวน ๕๖ หัวจ่าย และจะเตรียมรับสมัคร
เพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามเป้าหมายต่อไป

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 253
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๙.๓ ด้านน�้ำมันเชื้อเพลิง
๙.๓.๑ จัดท�ำกฎหมายว่าด้วยกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารกองทุนน�้ำมัน
เชื้อเพลิงให้มีความชัดเจนและมีกฎหมายรองรับ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน�้ำมันในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณี
ที่ เ กิ ด วิ ก ฤตด้ า นน�้ ำ มั น สนั บ สนุ น ให้ เ ชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพมี ส ่ ว นต่ า งราคาที่ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ได้ ทั้ ง นี้
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และบรรจุอยู่ใน
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๙.๓.๒ ปรับโครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้สะท้อนและเกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น และรักษาเสถียรภาพ
ราคาพลังงาน โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคาส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิง
ณ โรงกลั่น โดยให้ใช้เกณฑ์ราคาน�้ำมันดีเซล Euro4 ของตลาดสิงคโปร์เป็นฐาน (จากเดิมเปรียบเทียบราคา ณ โรงกลัน่
จะใช้ Euro3 เป็นฐาน) และมีการตัดค่าปรับปรุงคุณภาพออก เนื่องจากสามารถสะท้อนสภาวะการแข่งขันในตลาดสากล
ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่า ซึง่ การค�ำนวณตามวิธใี หม่จะส่งผลให้ราคา ณ โรงกลัน่ ปรับลดลง โดยเมือ่ เปรียบเทียบราคา
ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ การค�ำนวณตามวิธีเดิม (ใช้ Euro3 เป็นฐาน) กับวิธีใหม่ (ใช้ Euro4 เป็นฐาน) จะส่งผลให้ราคา
ณ โรงกลั่นส�ำหรับน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ลดลง ๔๓ สตางค์ต่อลิตร น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ ลดลง ๖๑ สตางค์ต่อลิตร และ
น�้ำมันดีเซล ลดลง ๔๑ สตางค์ต่อลิตร
			 นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดมาตรการดูแลราคาเสถียรภาพของราคาน�้ำมันดีเซลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน โดยรักษาระดับราคาขายปลีกน�้ำมันดีเซลไม่ ใ ห้ เ กิ น ๓๐ บาทต่ อ ลิ ต ร ซึ่ ง ช่ ว งแรกให้ กองทุนฯ ชดเชย
ในอัตราไม่เกิน ๓๐ สตางค์ต่อลิตร ภายใต้ราคาน�้ำมันดิบตลาดโลกไม่เกิน ๘๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล และหาก
ราคาน�ำ้ มันดิบตลาดโลกปรับเพิม่ ขึน้ ก็จะพิจารณาขยายกรอบการชดเชยราคาน�ำ้ มันดีเซลเพิม่ ขึน้ เพือ่ รักษาระดับราคาขายปลีก
น�้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน ๓๐ บาทต่อลิตร โดยอัตราการชดเชยขึ้นอยู่กับระดับราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นและฐานะ
ของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
		 ๙.๓.๓ ส่ ง เสริ ม น�้ ำ มั น ดี เ ซลเกรดพิ เ ศษ B20
สืบเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงที่ราคาน�้ำมันตลาดโลกปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิต
ตั้งแต่ ๒ ก.ค. ๖๑ จำ�หน่าย
และกลไกของกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงโดยจัดให้มกี ารจ�ำหน่ายน�ำ้ มัน
น้ำ�มันดีเซลเกรดพิเศษ
ที่มี
ดีเซลเกรดพิเศษ B20 ที่มีราคาถูกกว่าน�้ำมันดีเซลทั่วไป ๓ บาท
ราคาถูกกว่า
ต่อลิตร ตัง้ แต่วนั ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึง่ จะช่วยลดภาระต้นทุน
น้ำ�มันดีเซลทั่วไป
ของผูป้ ระกอบการภาคขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ และท�ำให้
ไม่ต้องขึ้นค่าขนส่งจนเป็นภาระให้กับประชาชน รวมทั้งยังเป็น
๓ บาทต่อลิตร
แนวทางการลดผลกระทบจากผลผลิตปาล์มน�้ำมันล้นตลาดและ
ราคาตกต�่ำ นอกจากนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์รายชื่อรุ่นและ
ยี่ห้อรถยนต์ที่สามารถใช้น�้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ได้ และรายชื่อผู้จ�ำหน่ายและสถานที่ตั้งจุดจ�ำหน่ายน�้ำมันดีเซล
เกรดพิเศษ B20 รวมทั้งได้มีการสร้างการรับรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการด้วย ทั้งนี้ มีเป้าหมายการใช้
ที่ ๑๕ ล้านลิตรต่อวัน จะสามารถดูดซับน�้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มขึ้นปีละ ๖๐๐,๐๐๐ ตัน และได้ขยายผลการทดสอบใช้
ไปสู่กลุ่มรถขนส่งมวลชน รวมทั้งได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยทดสอบการใช้น้�ำมันไบโอดีเซล B10 ในเส้นทางรถไฟ
สายบ้านแหลม-แม่กลอง
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254 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๙.๓.๔ บริหารจัดการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) โดยด�ำเนินมาตรการดูแล
รั ก ษาเสถียรภาพราคาก๊าซ LPG ในสถานการณ์ร าคาน�้ ำ มั น
ตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระค่าครองชีพ
ตั้งแต่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ ใช้เงิน
แก่ประชาชน โดยใช้เงินจากกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของ
จากกองทุนนำ�มันเชือ้ เพลิง
บัญชี LPG มาชดเชยเพือ่ รักษาระดับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน
รักษาเสถียรภาพ
ให้อยูใ่ นระดับราคาไม่เกิน ๓๖๓ บาทต่อถังขนาด ๑๕ กิโลกรัม
ราคาก๊าซ LPG
ซึ่งเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้อยู่ในระดับราคา
			
นอกจากนี้ ส�ำหรับกลุม่ ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย
ไม่เกิน ๓๖๓ บาท
และผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยหรือผู้ใช้บัต รสวัสดิก ารแห่งรัฐ ได้ ใ ห้ ก าร
ต่อถังขนาด ๑๕ กก.
ช่วยเหลืออย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปรั บ ราคาลดจาก ๓๖๓ บาท
เหลื อ ๓๒๕ บาท ต่ อ ถั ง ขนาด ๑๕ กิ โ ลกรั ม และจะขยาย
ระยะเวลาช่วยเหลือออกไปถึงช่วงกลางปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ครัวเรือน
ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับประโยชน์จ�ำนวน ๗,๕๖๙,๘๖๗ ครัวเรือน และร้านค้าจะได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๓๙๕,๕๔๔ ร้าน
รวมเป็นเงิน ๔๙ ล้านบาทต่อเดือน
		 ๙.๓.๕ ด�ำเนินโครงการระบบการขนส่งน�ำ้ มันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ ความมัน่ คง
ทางด้านพลังงานในการส�ำรองน�้ำมันทางยุทธศาสตร์ไว้ในคลัง ศูนย์จ่ายน�้ำมันตามแนวท่อ ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ในการขนส่ง ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลสามารถก�ำหนดนโยบายด้านการขนส่งน�้ำมัน
และโครงสร้างราคาค่าขนส่งน�้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดให้เอกชนเป็นผู้ด�ำเนินการพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดการ
แข่งขันอย่างเสรี ซึ่งปัจจุบันเส้นทางภาคเหนือ (จังหวัดล�ำปาง) งานก่อสร้างในภาพรวมก้าวหน้าร้อยละ ๖๔.๘๕ เส้นทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) อยู่ระหว่างส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
๙.๔ ด้านพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์พลังงาน
๙.๔.๑ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้
			
(๑) ด�ำเนินโครงการสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง ส�ำหรับเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้
เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้มีน�้ำใช้อย่างสม�่ำเสมอ สามารถ
วางแผนการผลิตและมีรายได้ที่มั่นคง โดยมีเป้าหมายสร้างฐาน
รายได้ให้แก่เกษตรกรทัง้ ประเทศไม่ตำ�่ กว่า ๑,๓๐๐ ล้านบาทต่อปี
ติดตั้งระบบสูบน้ำ�
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบสู บ น�้ ำ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ไ ปแล้ ว
พลังงานแสงอาทิตย์
จ�ำนวน ๑,๐๘๘ ระบบ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ได้ติดตั้ง
ใน ๕๖ จังหวัด เขตภัยแล้ง
ระบบสูบน�ำ้ ฯ จ�ำนวน ๘๔๖ ระบบ ในพืน้ ที่ ๕๖ จังหวัดในเขตพืน้ ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์
ประกาศภั ย แล้ ง ทั่ ว ประเทศ สามารถช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร
๑๙๙.๐๔ ล้านบาทต่อปี
ลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานจ�ำนวน ๙,๕๗๑ ราย ซึง่ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
ได้แก่ ๑) ลดค่าใช้จา่ ยในการใช้นำ�้ มันดีเซลสูบน�ำ้ เข้าแปลงเกษตรได้
จ�ำนวน ๗.๗๗ ล้านบาทต่อปี และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
สูบน�้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้าน จ�ำนวน ๑.๔๗ ล้านบาทต่อปี
๒) เพิ่มมูลค่า เพิ่มปริมาณการขายผลผลิตต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๑๘๙.๘๐ ล้านบาทต่อปี
และ ๓) พืน้ ทีเ่ กษตรมีระบบน�้ำส�ำรอง เมื่อประสบภัยแล้ง จ�ำนวน ๔๐,๗๕๐ ไร่ ใน ๕๖ จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประกาศภัยแล้ง
รวมมูลค่าที่ประชาชนได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๑๙๙.๐๔ ล้านบาทต่อปี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 255
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

				 นอกจากนี้ ได้รบั การสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิม่ เติม) เพือ่ ติดตัง้ ระบบสูบน�ำ้ พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวทางของโครงการไทยนิยมยัง่ ยืน จ�ำนวน ๑,๔๕๐ ระบบ
วงเงิน ๖๗๔.๖๘๕ ล้านบาท ซึง่ ส่งผลให้มกี ารติดตัง้ ระบบสูบน�ำ้ พลังงานแสงอาทิตย์รวมทัง้ สิน้ ๒,๕๓๘ ระบบ ส่งผลให้ประชาชน
ได้ประโยชน์ไม่ต�่ำกว่า ๑๗,๗๖๖ ครัวเรือน
			
(๒) ด�ำเนินโครงการส่ ง เสริ มระบบอบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ตย์ (พาราโบล่ า โดม) ส�ำหรับ
เกษตรกรและผูป้ ระกอบการรายย่อยกว่า ๓๐๐ แห่ง โดยในปี ๒๕๖๑ ได้สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ จ�ำนวนเงิน ๑๒.๑๓๓๕ ล้านบาท ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการอบแห้งในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ และเพิม่ คุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรได้ตามความต้องการของตลาด อีกทัง้ ลดการใช้พลังงาน
จากน�ำ้ มัน ก๊าซหุงต้ม และไฟฟ้าในกระบวนการอบแห้ง เพือ่ ช่วยเสริมฐานความมัน่ คงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร ท�ำให้เกษตรกร
ทั้งประเทศมีรายได้ที่แน่นอนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น		
๙.๔.๒ ก�ำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้ผลักดันการออกหลักเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)
ส�ำหรับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบอาคาร
ซึ่งจะส่งผลให้การอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก�ำหนด
ประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
เพือ่ ให้สามารถบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นกฎกระทรวงตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป จ�ำนวน ๙ ประเภท ปัจจุบนั ร่างกฎกระทรวงอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่ คาดว่าจะ
ประกาศใช้บังคับได้ภายในต้นปี ๒๕๖๒ โดยปี ๒๕๖๒ จะบังคับใช้
กับอาคารขนาดตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ปี ๒๕๖๓
ผลักดันหลักเกณฑ์
บั ง คั บ ใช้ กั บ อาคารขนาดตั้ ง แต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป
มาตรฐาน
และปี ๒๕๖๔ บังคับใช้กับอาคารขนาดตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
อาคารด้านพลังงาน
ขึ้นไป นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากร
เพื่ิอให้มีการใช้พลังงาน
เพือ่ รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต ตรวจสอบ รับรองแบบอาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจะจั ด ให้ มี ก ารอบรมเพื่ อ รองรั บ มาตรการ BEC ต่ อ ไป
ทั้ ง นี้ อาคารก่ อ สร้ า งใหม่ ต ามมาตรฐาน BEC จะสามารถ
ประหยั ด พลั ง งานได้ อ ย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๑๐ เที ย บกั บ อาคาร
ที่ออกแบบทั่วไป
๙.๔.๓ จัดการโรงงานและอาคารควบคุมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพือ่ ให้เกิดการอนุรกั ษ์พลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานและอาคารภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นการก�ำกับดูแลให้โรงงาน
และอาคารควบคุมผ่านระบบการจัดการพลังงาน และผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยให้ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน และมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับโรงงานและอาคารควบคุมใน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๑ มีโรงงานที่มีการจัดการ
พลังงานและได้รับเป็นโรงงานควบคุม ๕,๙๓๗ แห่ง และอาคารควบคุม ๓,๐๙๓ แห่ง

256 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
๙.๔.๔ ใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (High Energy Performance Standard: HEPS)
และมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่ำ  (Minimum Energy Performance Standards: MEPS) โดยส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและด�ำเนินการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผลิตภัณฑ์ ๑๙ ประเภท
ได้แก่ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว อุปกรณ์
ปรั บ ความเร็ ว รอบมอเตอร์ กระจกเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ฉนวนใยแก้ ว มอเตอร์ เ หนี่ ย วน� ำ สามเฟส เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล
๑๑ ปีที่ผ่านมา
ขนาดเล็ ก ระบายความร้ อ นด้ ว ยน�้ ำ เครื่ อ งยนต์ แ ก๊ ส โซลี น
ขนาดเล็ ก ระบายความร้ อ นด้ ว ยอากาศ เตาก๊ า ซความดั น สู ง
ได้
ปั ๊ ม ความร้ อ น เครื่ อ งอั ด อากาศขนาดเล็ ก แบบลู ก สู บ
คิดเป็น
สีทาผนังอาคาร เตารังสีอินฟาเรด ฟิล์มติดกระจก ชิ้นส่วน
คอนกรีตมวลเบา หลังคากระเบื้อง มอเตอร์เหนี่ยวน�ำเฟสเดียว
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องดูดควัน และเครื่องทอดแบบน�้ำมันท่วม
โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๑ มีการติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูงให้แก่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ๓๘.๖๓๗ ล้านใบ
สามารถประหยัดพลังงานได้ ๘๘๙.๗๙๑ ktoe และประหยัดเงิน ๒๘,๒๑๕ ล้านบาท และมีการติดฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ ๕ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖-๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๐ ผลิตภัณฑ์ จ่ายฉลากไปแล้ว ๓๕๙ ล้านใบ
			
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่ำหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เฉพาะด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งาน โดยตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๓-๒๕๖๑ ได้ อ อกประกาศมาตรฐานฯ แล้ ว ๒๓ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เป็นมาตรฐานทั่วไป ๑๘ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานบังคับ ๕ ผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหว่างการพิจารณา ๔ ผลิตภัณฑ์
๙.๔.๕ ด�ำเนินมาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๗๙ โดยได้ด�ำเนินมาตรการสนับสนุนด้านการเงินโครงการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ เพื่อจูงใจ
ให้ เ กิ ด การลงทุ น ในโครงการด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน เช่ น
เพื่อให้เกิดการลงทุนในโครงการ
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในลักษณะ
ด้านอนุรักษ์พลังงาน
สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ ทั้ ง นี้ ได้ อ นุ มั ติ ก ารปล่ อ ยกู ้ แ ล้ ว เป็ น เงิ น
๒,๙๕๗.๙๖ ล้านบาท

ประหยัดพลังงาน

๒๑.๒ หมื่นล้านบาท

อนุมัติการปล่อยกู้
๒.๙๕ พันล้านบาท

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 257
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๐. การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
๑๐.๑ การพัฒนาการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
		
เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงเป็น
ผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูปการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้อง
กับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการตราร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. .... เพือ่ ก�ำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูก้ ำ� หนดนโยบาย ผูก้ ำ� กับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผูถ้ อื หุน้ ในรัฐวิสาหกิจ
และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน ตลอดจนให้มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของ
ภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการด�ำเนินงาน
และการก�ำหนดกระบวนการสรรหาบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจทีม่ งุ่ เน้นประสบการณ์และความรูค้ วามสามารถ
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อันน�ำไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๐.๒ การแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ
		 รั ฐ บาลได้ ด� ำ เนิ น การแก้ ไขปั ญ หารั ฐ วิ ส าหกิ จ รวม ๖ แห่ง ได้แก่ บริ ษั ท ที โ อที จ� ำ กั ด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยในภาพรวมรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเข้าใจกับพนักงาน สหภาพแรงงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ในการแก้ไขปัญหา
ให้เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจพนักงานและประชาชน โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
		
๑๐.๒.๑ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
(บมจ. กสท) จะมีการควบรวมกิจการของ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
และแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานเตรี ย มการรวมกิ จ การ โดยจะจั ด ท� ำ รายละเอี ย ดในการควบรวมกิ จ การให้ ค รบถ้ ว นภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
		
๑๐.๒.๒ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บกท.) ได้เร่งรัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
เพือ่ ให้เป็นสายการบินแห่งชาติในระดับพรีเมียม (National Premium Airline) ได้ตามเป้าหมาย และมีผลประกอบการและ
ฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง รวมทัง้ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในภาครัฐและหน่วยงานเอกชน เพือ่ สร้างประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศยานในภูมิภาคและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล
		
๑๐.๒.๓ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เร่งรัดการจัดหารถโดยสาร ๓,๑๘๓ คัน โดยด่วน
เพือ่ เพิม่ คุณภาพการให้บริการประชาชนโดยพิจารณาประเภทเชือ้ เพลิงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั และจะได้มกี ารก�ำหนด
เส้นทางการเดินรถให้สะดวกแก่ประชาชนและศึกษาราคาค่าบริการมาตรฐานส�ำหรับขนส่งมวลชนแต่ละประเภท (Mobility
Unit Price) ในราคาค่าบริการที่มีความเป็นธรรม
		
๑๐.๒.๔ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางที่ส�ำคัญ
ให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งเร่งรัดการด�ำเนินการต่าง ๆ เช่น บริหารจัดการทรัพย์สิน และการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
สายสีแดง ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินการต่อไป
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๑๐.๒.๕ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้แล้ว และจะทยอยเพิ่มทุนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยมีผลประกอบการในช่วง ๘ เดือน (เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) เป็นก�ำไรสุทธิทั้งสิ้น ๘๑๑ ล้านบาท
ทั้งนี้ ได้เร่งรัดการด�ำเนินการฟื้นฟูกิจการให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมทัง้ ขยายฐานลูกค้ามุสลิมให้เพิม่ ขึน้ ตามวัตถุประสงค์การจัดตัง้ และการน�ำเทคโนโลยีมายกระดับการด�ำเนินงานให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคารในปัจจุบัน
๑๐.๓ การก�ำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙
		 ได้ออกกฎกระทรวงกําหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่ ว มลงทุ น ในกิ จการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว ซึ่ ง เป็ น การเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องด�ำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากมูลค่าตัง้ แต่
๑,๐๐๐ ล้านบาทขึน้ ไป เป็น ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึน้ ไป ทั้งนี้ ได้มีการออกกฎหมายล�ำดับรองที่ส�ำคัญ คือ ประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น โครงการที่ มี มู ล ค่ า ต�่ ำ กว่ า
๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว และได้มีโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางด�ำเนินการ
ภายใต้ประกาศฯ แล้ว ๖ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนา
ที่ ร าชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ กท. ๓๒๗๕
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๒) โครงการให้สิทธิเอกชน
ร่ ว มลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารศู น ย์ ป ระชุ ม และโรงแรม
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๓) โครงการพั ฒ นาที่ ดิ น คลั ง พั ส ดุ ค ลองเตย ๔) โครงการ
ศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๕) โครงการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
ชบ. ๓๕๐ (บริเวณสนามกอล์ฟบางพระ ๖) และ ๖) โครงการ
ศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
๑๐.๔ การสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ
		
การสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ ได้ดำ� เนินการภายใต้โครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้าง
ภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) เป็นโครงการทีร่ เิ ริม่ โดย Department for International
Development ของสหราชอาณาจักรภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี ๒๕๕๐ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๕ ประเทศ
ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน สาธารณรัฐบอตสวานา สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เอธิ โ อเปี ย สาธารณรั ฐ กั ว เตมาลา สาธารณรั ฐ ฮอนดู รั ส สาธารณรั ฐ มาลาวี สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สหสาธารณรั ฐ
แทนซาเนีย ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐยูกนั ดา ยูเครน สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
แซมเบีย ซึ่งไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีหลักการเพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐ โดยการวางระบบให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับโครงการก่อสร้างสูส่ าธารณชน ทั้งนี้ จะด�ำเนินการโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group: MSG) ซึ่งมีผลการด�ำเนินการสรุปได้ ดังนี้
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๑๐.๔.๑ โครงการที่เข้าร่วมโครงการ CoST

ปีงบประมาณ พ.ศ. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
๒๕๕๘
๑
๒๕๖๐
๖
๕
๒๕๖๑
๒๗
๑๐

ท้องถิ่น
๙๘

รวม
๑
๑๑
๑๓๕

รวมสะสม เสร็จสิ้น
๑
๑๒
๑๓
๑๔๗

คงเหลือ
๑๓๔

			
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการก่อสร้างภาครัฐที่เข้าร่วม
มี ๑๔๗
โครงการ CoST จ�ำนวน ๑๔๗ โครงการ จากทั้งหน่วยงาน
โครงการก่อสร้าง
ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และท้องถิ่น มีมูลค่าการก่อสร้างรวม
ภาครัฐ
๑๑๓,๖๖๕ ล้านบาท โดยมีโครงการเปิดเผยข้อมูลในระบบ
เข้าร่วมโครงการ
CoST แล้ ว ๑๒๐ โครงการ อยู ่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการจั ด ซื้ อ
CoST
จัดจ้างอีก ๒๗ โครงการ การเปิดเผยข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะอยู่ใน
มูลค่า ๑.๑๓ แสนล้านบาท
ระดับที่น่าพอใจ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘๒.๘๑ (หน่วยงานระดับกรม
ร้อยละ ๘๑.๘๙ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ ๘๙.๔๘ และ
หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ร้ อ ยละ ๗๗.๐๕) ส่ ว นผลของการจั ด เวที
ภาคประชาชนในโครงการที่ สุ ่ ม ตรวจพบว่ า ประชาชนมี
ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เนื่องจากต้องการให้โครงการที่ก่อสร้างมา
มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป และได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง
		
๑๐.๔.๒ เปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ CoST โดยได้พฒ
ั นาระบบเว็บไซต์ CoST Thailand เพือ่ รองรับ
การเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ CoST โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
			
นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook ชื่อเพจ
CoST Thailand เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการ CoST ในรูปแบบ Infographic และเป็นช่องทางรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน
ของประชาชน
		
๑๐.๔.๓ ขยายโครงการ CoST ไปยังโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้ส�ำนักงาน
คลังเขตและส�ำนักงานคลังจังหวัดเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการ CoST ในส่วนภูมิภาค เนื่องจากโครงการก่อสร้าง
ของส่วนท้องถิ่นเป็นโครงการที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ CoST ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
			
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการก่อสร้างและได้
จัดเวทีภาคประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างนั้น ๆ จากประชาชนในพื้นที่และให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเข้าร่วมด้วย
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๑๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
๑๑.๑ การบริหารงบประมาณ
		
๑๑.๑.๑ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
๑)

งบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
รายจ่ายประจำ�
รายจ่ายลงทุน
๒) งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
รายจ่ายประจำ�
รายจ่ายลงทุน
รวมทั้งสิ้น (๑ + ๒)
รายจ่ายประจำ�
รายจ่ายลงทุน

วงเงิน
งบประมาณ
๒,๙๐๐,๐๐๐

วงเงินจัดสรร
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
๒,๘๙๙,๘๙๓ ๑๐๐.๐๐

การเบิกจ่าย
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
๒,๖๖๗,๐๗๙ ๙๑.๙๗

๒,๒๔๐,๒๑๙
๖๕๙,๗๘๐
๑๕๐,๐๐๐

๒,๓๗๒,๐๐๗
๕๒๗,๘๘๖
๑๔๙,๙๙๓

๑๐๕.๘๘
๘๐.๐๑
๑๐๐.๐๐

๒,๒๙๔,๐๓๙
๓๗๓,๐๔๐
๑๒๕,๐๒๕

๙๖.๗๑
๗๐.๖๗
๘๓.๓๕

๑๓๓,๓๑๑
๑๖,๖๘๘
๓,๐๕๐,๐๐๐
๒,๓๗๓,๕๓๐
๖๗๖,๔๖๙

๑๓๓,๐๘๔
๑๖,๙๐๙
๓,๐๔๙,๘๘๗
๒,๕๐๕,๐๙๒
๕๔๔,๗๙๕

๙๙.๘๓
๑๐๑.๓๒
๑๐๐.๐๐
๑๐๕.๕๔
๘๐.๕๔

๑๑๗,๗๓๕
๗,๒๘๙
๒,๗๙๒,๑๐๕
๒,๔๑๑,๗๗๕
๓๘๐,๓๓๐

๘๘.๔๗
๔๓.๑๑
๙๑.๕๕
๙๖.๒๗
๖๙.๘๑

ที่มา : ส�ำนักงบประมาณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

		

๑๑.๑.๒ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและการก่อหนีร้ ายจ่ายลงทุน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุน

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง)

๓๗๒,๗๒๑

๔๕๗,๐๙๖

๔๖๔,๒๒๖

๕๙๓,๙๘๗

ผลการเบิกจ่าย

๒๖๐,๗๖๕

๓๑๔,๔๙๒

๓๑๘,๙๙๓

๓๗๙,๕๙๒

๖๙.๙๖

๖๘.๘๐

๖๘.๗๒

๖๓.๙๑

๓๒๕,๘๐๔

๔๐๒,๔๒๒

๓๙๙,๘๙๘

๔๘๕,๐๙๕

๘๗.๔๑

๘๘.๐๔

๘๖.๑๔

๘๑.๖๗

ร้อยละต่องบประมาณ
การก่อหนี้
ร้อยละต่องบประมาณ
ที่มา : ส�ำนักงบประมาณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
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๑๑.๑.๓ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรร ๑๔๙,๙๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายและก่อหนี้แล้ว ๑๓๔,๘๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๘
ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
		
๑๑.๑.๔ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ ส�ำหรับรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวทีก่ อ่ หนีไ้ ม่ทนั
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๒,๗๓๐.๔๙๗๗ ล้านบาท ไปตัง้ ไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
ส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้จา่ ยตามแผนงาน/โครงการ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับการปฏิรปู ประเทศ และตัง้ ไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย
ส�ำหรับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จ�ำนวน ๒,๗๓๐.๔๙๗๗ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนผู้มี
รายได้น้อยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		
๑๑.๑.๕ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔๕ แห่ง เท่ากับจ�ำนวน ๔๔๕,๑๙๑ ล้านบาท โดยข้อมูลการเบิกจ่าย ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑
รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม เท่ากับจ�ำนวน ๓๒๙,๒๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๕ ของแผนการเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๕ ของกรอบวงเงินลงทุนที่จะเบิกจ่ายทั้งปี ประกอบด้วย
			
(๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จ�ำนวน ๓๔ แห่ง มีกรอบวงเงินลงทุนทัง้ ปี จ�ำนวน ๑๔๔,๖๖๔ ล้านบาท
ซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) จ�ำนวน ๑๔๔,๖๖๔ ล้านบาท
สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จ�ำนวน ๑๐๑,๘๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๑ ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม
หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๑ ของกรอบวงเงินลงทุนที่จะเบิกจ่ายทั้งปี
			
(๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทนิ จ�ำนวน ๑๑ แห่ง มีกรอบวงเงินลงทุนทัง้ ปี จ�ำนวน ๓๐๐,๕๒๗ ล้านบาท
ซึง่ มีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ๙ เดือน (เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๑) จ�ำนวน ๒๓๒,๒๑๑ ล้านบาท สามารถเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม จ�ำนวน ๒๒๗,๓๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๐ ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ
๗๕.๖๕ ของกรอบวงเงินลงทุนที่จะเบิกจ่ายทั้งปี
		
๑๑.๑.๖ ให้ความส�ำคัญในการบูรณาการงบประมาณ รัฐบาลได้ก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
			
(๑) แนวทางการจัดท�ำงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรื่องส�ำคัญ
พระราชบัญญัติ
เร่งด่วนของรัฐบาลที่มีการด�ำเนินงานหลายหน่วยงาน โดยจัดท�ำ
วิธีการงบประมาณ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ก�ำหนด
พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๒๘ แผนงาน ให้มี
เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบาย
ความสอดคล้องเชือ่ มโยงไม่ซำ�้ ซ้อนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยมี
และเกิดความยั่งยืน
หน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบและมีรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก�ำกับ ดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
			
(๒) วิธกี ารด�ำเนินงานและขัน้ ตอนในการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ มีรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ จ�ำนวน ๖ คณะ รวม ๑๕ ชุดย่อย และก�ำหนดขั้นตอนการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

262 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๖
			
(๓) แนวทางการพิ จ ารณางบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการก�ำหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายแนวทางการด�ำเนินงาน ตัวชี้วัด โครงการ
กิจกรรมพร้อมรายละเอียดประกอบ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิข์ องแผนงานบูรณาการ มีการก�ำหนดภารกิจบูรณาการ
อย่างน้อยเป็นในระดับโครงการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมาย โดยต้องมีการก�ำกับดูแลการจัดท�ำงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน โครงการ กิจกรรมทีม่ กี ารบูรณาการทัง้ ๓ มิติ
ได้แก่ มิตงิ านตามยุทธศาสตร์พนื้ ที่ (Area) มิตงิ านตามยุทธศาสตร์กระทรวงหน่วยงาน (Function) และมิตยิ ทุ ธศาสตร์สำ� คัญ
ของรัฐบาล (Agenda) รวมทัง้ สามารถระบุพนื้ ที่ เพือ่ ให้การจัดสรรงบประมาณมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
มีการวางแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว ต้องเป็นไปตามภารกิจ หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน สอดคล้องกับ
พันธกิจของกระทรวง และส่งผลต่อเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ โดยมีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล ต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ พื้นที่ด�ำเนินการ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีความเป็นเอกภาพ ประสาน สอดคล้อง เหมาะสมทั้ง
ปริมาณงานและงบประมาณในแต่ละกิจกรรม มีค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก�ำหนด และมีภารกิจที่ไม่ซ�้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			
(๔) สรุปการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๙๔๒,๘๐๕.๕๗๕๗ ล้านบาท
		
๑๑.๑.๗ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ รัฐบาลได้จัดท�ำพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบทางการคลัง
ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ โดยก�ำหนดให้มีการจัดท�ำงบประมาณบูรณาการ เพื่อลดความซ�้ำซ้อน
ของการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มหน่วยรับงบประมาณให้ครอบคลุมจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีระบบการติดตามและประเมินผลของหน่วยรับงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
		
๑๑.๑.๘ จัดท�ำกฎหมายว่าด้วยวินยั การเงินการคลังของรัฐ เดิมกฎหมายเกีย่ วกับการเงินการคลังได้กระจาย
อยูใ่ นกฎหมายหลายฉบับ ท�ำให้กรอบวินยั ทางการคลังของประเทศไม่เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้มกี ารจัดท�ำ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
เพื่อให้เป็นกฎหมายแม่บทที่เป็นกรอบในการก�ำกับวินัยทางการเงินการคลังให้แก่หน่วยงานของรัฐทุกประเภท เพื่อให้
การบริหารการคลังของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยัง่ ยืน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
กรอบการดํ า เนิ น การทางการคลั ง และงบประมาณของรั ฐ การกํ า หนดวิ นั ย ทางการคลั ง ด้ า นรายได้ แ ละรายจ่ า ย
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ
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๑๑.๒ การสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
		
๑๑.๒.๑ มาตรการระยะสั้นที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
			
(๑) มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๖๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ ๗ รวมภาษีท้องถิ่น (ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๖.๓ และภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๐.๗) สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ
หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึง่ ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
			
(๒) มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ ได้มกี ฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีสาระส�ำคัญ
ดังนี้ ๑) ก�ำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถน�ำค่าใช้จ่ายเท่าที่
ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๖๐ มาหักลดหย่อนได้ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒) ผู ้ มี เ งิ น ได้ ต ้ อ งซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ รั บ บริ ก ารและช� ำ ระราคาค่ า สิ น ค้ า หรื อ
ค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องมีหลักฐานการซือ้ สินค้าหรือรับบริการ
เป็นใบก�ำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร
และ ๓) การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น
และสินค้านั้นไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เรือ น�้ำมัน ก๊าซส�ำหรับเติมยานพาหนะ และการบริการนั้น ไม่รวมถึง
การจ่ า ยค่ า บริ ก ารให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย วตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ การจ่ายค่าทีพ่ กั ในโรงแรมให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
			
(๓) มาตรการภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ กระตุ้นให้เกิด
การผลิต การให้บริการ การเพิ่มรายได้ และการจ้างงาน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมาตรการภาษีดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๔ มาตรการย่อย ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สิน
ของกิจการในท้องที่ ๒) การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup) ในท้องที่ ๓) การส่งเสริมให้บุคลากร
ผู้มีความสามารถสูงนอกท้องที่ไปท�ำงานในท้องที่ และ ๔) การส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอก
ท้องทีก่ บั กิจการทีม่ ศี กั ยภาพในท้องที่ ทัง้ นี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๖๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๘)
พ.ศ. ๒๕๖๐
			
(๔) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ได้แก่ มาตรการทางภาษีโดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ส�ำหรับการน�ำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณี เฉพาะที่ยังมิได้
เจียระไนก�ำหนดให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ ๑ ส�ำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินจากการขายอัญมณี
เฉพาะที่ ยั ง มิ ไ ด้ เจี ย ระไน และได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต ้ อ งน� ำ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น จากการขายอั ญ มณี ดั ง กล่ า วมารวมค� ำ นวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๖๑๗) และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๘) และกฎกระทรวง
(ฉบับที่ ๓๒๐)
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(๕) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ท้องถิ่นหรือจังหวัดท่องเที่ยวรอง
				กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง อันจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
				 (๕.๑) ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาในจังหวัด
ท่องเที่ยวรอง สามารถหักรายจ่าย ๒ เท่า ส�ำหรับรายจ่ายทีไ่ ด้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอืน่
ที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่
ผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทีย่ วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาํ เทีย่ วและมัคคุเทศก์เพือ่ การอบรมสัมมนาดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
				 (๕.๒) ก�ำหนดให้บคุ คลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ตามจ�ำนวน
ที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ดังนี้
					
(๕.๒.๑) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวรองส�ำหรับค่าที่พัก
ในโรงแรมทีจ่ า่ ยให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือค่าทีพ่ กั ในโฮมสเตย์ทจี่ า่ ยให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ
โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวก�ำหนด
					
(๕.๒.๒) ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้จา่ ยเป็นค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ส�ำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
					
(๕.๒.๓) ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ส�ำหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัด
ท่ อ งเที่ ย วรองตามเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการ
หรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
					
ทั้ ง นี้ คณะรั ฐ มนตรี
มี ม ติ (๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๑) เห็ น ชอบขยายขอบเขต
ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวส�ำหรับจังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยปรับปรุง
เงื่อนไขส�ำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
หรือในเขตพื้นที่อื่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 265
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
๑๑.๒.๒ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานระยะยาว
			
(๑) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ได้แก่ บริษทั ซึง่ ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพือ่ ประกอบกิจการ
เงินร่วมลงทุนทีส่ ามารถเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นการประกอบการทีม่ กี ารสร้างนวัตกรรม ซึง่ น�ำไปสูก่ ารผลิตและการให้บริการ
ที่ทันสมัย รวมทั้งก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
				 (๑.๑) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�ำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนโดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท
ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนส�ำหรับเงินปันผลและรายได้ที่ได้จากการโอนหุ้นของบริษัท
เป้าหมายและให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผู้ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนส�ำหรับเงินปันผลหรือรายได้ที่ได้จาก
การโอนหุ้นของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ทั้งนี้
กิจการเงินร่วมลงทุนต้องจดแจ้งการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
				 (๑.๒) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๖๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้กิจการเงินร่วมลงทุน
จดแจ้งการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ถงึ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๑
			
(๒) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รองรับธุรกรรมของประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐ ลดต้นทุน
การใช้เงินสด ดังนี้
				 (๒.๑) ก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ ล งทุ น ในอุ ป กรณ์ รั บ ช� ำระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยไม่เรียกเก็บค่าเช่าอุปกรณ์รบั ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
จากผู้รับช�ำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว สามารถหักรายจ่ายลงทุนในอุปกรณ์รับช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ�ำนวน ๒ เท่าของรายจ่ายจริง ทั้งนี้ ต้องเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
				 (๒.๒) ก�ำหนดให้ร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕)-(๘)
แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ในปีภาษีที่มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจากการรับช�ำระเงินด้วยบัตรเดบิต
ผ่านอุปกรณ์รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถหักรายจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้เป็นจ�ำนวน ๒ เท่าของรายจ่ายจริง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
				 (๒.๓) ก�ำหนดให้รา้ นค้าทีเ่ ป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ ที นุ จดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้ว
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีทมี่ คี า่ ใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมจากการรับช�ำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รบั ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถหักรายจ่ายค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได้เป็นจ�ำนวน ๒ เท่า ของรายจ่ายจริง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
			
(๓) มาตรการภาษีเพื่อจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาท�ำงานในอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีสาระส�ำคัญ ดังนี้ ๑) ก�ำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัย
ชาวไทยและต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ ในอัตราร้อยละ ๑๗ ๒) ผูท้ ไี่ ด้สทิ ธิจะต้องท�ำงานในบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบกิจการ
ที่อยู่ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือกิจการที่อยู่ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับยกเว้น
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI)
๓) สถานประกอบการตั้ ง อยู ่ ใ นระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (จั ง หวั ด ชลบุ รี ระยอง และฉะเชิ ง เทรา) และ
๔) ให้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นสุดลงเมื่อสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือตามกฎหมาย BOI สิ้นสุดลง ทั้งนี้
ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๑)
			
(๔) ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) เพือ่ ให้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้มีการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
				 (๔.๑) ได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
เพื่อใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
ในโครงการทีเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะ ลดข้อจ�ำกัดการลงทุนโดยงบประมาณแผ่นดินและเงินกูจ้ ากภาครัฐ
ซึ่งมีจ�ำนวน ๕๕ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ ๑.๖๒ ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีกฎกระทรวงก�ำหนดเพิ่มมูลค่า
ของโครงการที่ต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึง่ เป็นการเพิม่ มูลค่าของโครงการทีจ่ ะต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เป็น ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ได้มี
การออกกฎหมายล�ำดับรองที่ส�ำคัญ คือ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินโครงการที่มีมูลค่าต�่ำกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว และได้มี
โครงการขนาดเล็กและขนาดกลางด�ำเนินการภายใต้ประกาศฯ แล้ว ๖ โครงการ
				 (๔.๒) ได้จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (๓ เมษายน ๒๕๖๑) เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้มีการ
ก�ำหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท�ำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้
แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง และมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม
ของเอกชนโดยค�ำนึงถึงความส�ำเร็จของโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท�ำโครงการร่วมลงทุน
ทีก่ ระชับชัดเจน เปิดเผยและตรวจสอบได้ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
			
(๕) มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) เพื่อให้
การจัดเตรียมและเสนอโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไป
ด้วยความครบถ้วน รอบคอบและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
มีโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track จ�ำนวน ๑๑ โครงการ
๑๑ โครงการ
มีมูลค่าเงินลงทุนรวม ๘๒๐,๑๑๘ ล้านบาท ดังนี้ ๑) โครงการที่
ภายใต้
ด�ำเนินการตามมาตรการฯ แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๕ โครงการ ได้แก่
PPP Fast Track
โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ ง
มีมูลค่าเงินลงทุน
โครงการรถไฟฟ้ า สายสี น�้ ำ เงิ น ช่ ว งหั ว ล� ำ โพง-บางแค และ
๘.๒๐ แสนล้านบาท
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาแล้ว และโครงการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา และ
๕ โครงการ
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีมลู ค่าเงินลงทุนรวม ๓๓๕,๔๓๒ ล้านบาท
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และ ๒) โครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามมาตรการฯ จ�ำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือ
งสายนครปฐม-ชะอ�ำ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โครงการระบบขนส่งมวลชน
จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าเงินลงทุนรวม ๔๘๔,๖๘๖ ล้านบาท
			
(๖) ระดมทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future
Fund: TFFIF) เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ส�ำหรับการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ลดภาระทางการคลังของภาครัฐ รวมทั้งเป็นช่องทางให้นักลงทุนและ
ผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์สินของภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยได้
จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในระยะแรกแล้ว โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
				 (๖.๑) การระดมทุ น ผ่ า นกองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ อนาคตประเทศไทยของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยได้ดำ� เนินการตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (Revenue Transfer Agreement:
RTA) รวมทัง้ ได้ลงนามผูกพันสัญญาดังกล่าวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทยแล้ว เมือ่ วันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้ยื่นขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ได้พิจารณาช่วงราคาเสนอขาย (Price Range) และราคาเสนอขายสุดท้าย
(Final Price) ส�ำหรับเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดเตรียมสัญญา Underwriting
Agreement และสัญญา International Purchasing โดยจะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
			
(๖.๒) การน�ำโครงการโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงมาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ
อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติก�ำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อให้สามารถน�ำโครงการโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงมาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ได้
				 (๖.๓) ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ การสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคต
ประเทศไทย พ.ศ. .... อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๒ ก่อนส่งให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๑๑.๓ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
		
๑๑.๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา เนือ่ งจากโครงสร้างภาษีเดิมใช้มาเป็นระยะเวลานาน
จึงได้จัดท�ำพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก�ำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๖๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ปรับปรุงขั้นเงินได้และ
บัญชีอัตราภาษี พร้อมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อน ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ส�ำหรับการยื่นแบบภาษี
ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งนี้ท�ำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเป็นธรรมมากขึ้น
สรุปประเด็นส�ำคัญได้ ดังนี้
			
(๑) ก�ำหนดให้เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จา่ ย
เป็นการเหมาได้ร้อยละ ๕๐ แต่รวมกันต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
			
(๒) ก�ำหนดให้เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นค่าแห่ง
กู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ ๕๐ แต่ต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจ�ำเป็นและสมควรได้
			
(๓) ปรับปรุงรายการหักลดหย่อน ดังนี้ ๑) ลดหย่อนส�ำหรับผูม้ เี งินได้ ๖๐,๐๐๐ บาท ๒) ลดหย่อน
ส�ำหรับสามีหรือภริยาของผูม้ เี งินได้ ๖๐,๐๐๐ บาท ๓) ลดหย่อนส�ำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูม้ เี งินได้
รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนบุตร และยกเลิก
การหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาของบุตร
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(๔) ปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้
เงินได้สุทธิ (บาท)

อัตราภาษี (ร้อยละ)

๑-๓๐๐,๐๐๐

๕

๓๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐

๑๐

๕๐๐,๐๐๑-๗๕๐,๐๐๐

๑๕

๗๕๐,๐๐๑-๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๐

๑,๐๐๐,๐๐๑-๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕

๒,๐๐๐,๐๐๑-๕,๐๐๐,๐๐๐

๓๐

๕,๐๐๐,๐๐๑ ขึ้นไป

๓๕

				 ทั้งนี้ ยังคงการบังคับ ใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่ ยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาส�ำหรับเงินได้สทุ ธิ ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรกต่อไป
๑๑.๓.๒ จัดท�ำกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. .... เพื่ อ น� ำ มาบั ง คั บ ใช้ แ ทนพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี โรงเรื อ นและที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๗๕ และ
พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเป็นการปรับปรุงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ�ำรุงท้องที่
ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวาระที่ ๒
		
๑๑.๓.๓ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต โดยได้จัดท�ำเป็นพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตที่ใช้มานานรวม ๗ ฉบับ (กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรุ า) เข้าไว้ดว้ ยกัน เพือ่ ให้การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ประชาชน
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
		
๑๑.๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร โดยที่พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการตรากฎหมาย
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวหลายฉบับ ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมายประกอบกับการค้า
และการขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศได้ พั ฒ นาและขยายตั ว มากขึ้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ฎหมายศุ ล กากรมี ค วามทั น สมั ย
และเป็นมาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ปรับปรุงการดําเนินพิธีการศุลกากรและการดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดท�ำเป็นพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว
๑๑.๔ การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
		
ระดับหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในเดือนสิงหาคม
๒๕๖๑ เท่ากับร้อยละ ๔๑.๓๒ อยู่ภายใต้สัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยหาก
เปรียบเทียบกับระดับหนีส้ าธารณะต่อ GDP ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ทีร่ อ้ ยละ ๔๓.๑๒ พบว่า มีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่า
การลงทุนของรัฐบาลผ่านระบบงบประมาณและผ่านการลงทุนของรัฐวิสาหกิจส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
เพิ่มขึ้นได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็น
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การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์
แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรือ่ งต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งด�ำเนินการเตรียมความพร้อม
ทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยง
ระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันในอาเซียน รวมทัง้ การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว เร่ ง ขยายการจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงการยอมรั บ ร่ ว มกั น ของสิ น ค้ า
ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส�ำคัญต่อสินค้าทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพสูงโดยเฉพาะกลุม่ สินค้าอุปโภค
และบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธกี ารศุลกากรให้สะดวก ลดขัน้ ตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขัน้ ตอน
บางเรื่องและปรับระบบภาษีและการอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้มีการตั้งส�ำนักงานปฏิบัติการประจ�ำ
ภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาค
ได้ในที่สุด
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทัง้ สามารถด�ำเนินธุรกิจร่วมกับผูป้ ระกอบการ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพือ่ น�ำไปสูค่ วามเชือ่ มโยงกับห่วงโซ่อปุ ทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฐานการผลิต
สินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียน
มาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติม
อีกหลายชนิด ซึง่ ช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพือ่ ขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึน้ ทัง้ ใน
อาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
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๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทัง้ แรงงานวิชาชีพ แรงงาน
มีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยค�ำนึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุ่มที่มีข้อตกลง
การเปิดเสรีในอาเซียนควบคูไ่ ปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมอื แรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
โดยเร่งขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชือ่ มโยงในอาเซียนซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้ความเชือ่ มโยง
ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๗.๕ ต่ อ เชื่ อ มเส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ จ ากฐานการผลิ ต ในชุ ม ชนสู ่ แ หล่ ง แปรรู ป
เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาด
ที่ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในประเทศและระหว่ า งประเทศ และขณะเดี ย วกั น ก็ ช ่ ว ยสร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จ
แก่พื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน
โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
และการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส�ำคัญกับด่านชายแดนที่ส�ำคัญ ๖ ด่าน ได้แก่
ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท�ำให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์
สามารถเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งทีค่ าดว่า
จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

272 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗

รัฐบาลได้ด�ำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�ำคัญต่อการเป็น
ประชาคมทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนให้ลดช่องว่างการพัฒนา โดยไม่ทอดทิง้ ใครไว้ขา้ งหลัง นอกจากนี้ ยังได้เร่ง
ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน โดยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดและเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุมระดับผู้น�ำต่าง ๆ และจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ศูนย์อาเซียนเพือ่ ผูส้ งู วัยอย่างมีศกั ยภาพและนวัตกรรม รวมทัง้ ยังมีบทบาททีแ่ ข็งขันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
โดยในปีที่ ๔ มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

๑. ความคืบหน้าการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวม
๑.๑ เสาการเมืองและความมัน่ คง ได้เร่งรัดการด�ำเนินการตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
ค.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งในปัจจุบันมีการด�ำเนินการตามมาตรการยุทธศาสตร์ (action line) ที่ระบุในแผนงานประชาคมการเมือง
และความมั่นคงฯ ไปแล้ว จ�ำนวน ๒๓๔ มาตรการ จากจ�ำนวนทั้งหมด ๒๙๐ มาตรการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒ และ
ยังเหลือสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการในอีก ๕๑ มาตรการ ทัง้ นี้ กิจกรรมส�ำคัญทีไ่ ด้ดำ� เนินการแล้ว ได้แก่ การจัดประชุมพิเศษเพือ่ หารือ
เกี่ยวกับสถานการณ์และความท้าทายในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี
รวมถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่ การเริ่มมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะเด็กและสตรี (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children:
ACTIP) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกันเพื่อรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์
การป้องกันการค้ามนุษย์ รวมถึงเรื่องการลักลอบค้าอาวุธและการลักลอบค้าสัตว์ป่าและไม้ป่าผิดกฎหมายในอาเซียนด้วย
นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านกงสุลและการไปมาหาสู่ระหว่างกัน
เช่น การจัดตัง้ ASEAN Lanes ในสนามบินนานาชาติของบางประเทศอาเซียน รวมไปถึงการหารือร่วมกันเกีย่ วกับความเป็นไปได้
ในการจัดท�ำ ASEAN Business Travel Card และ ASEAN Common Visa ในอนาคตด้วย
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๑.๒ เสาเศรษฐกิจ ได้จดั ท�ำแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน ซึ่งด�ำเนินการแล้ว ๘๐ ข้อ จาก ๑๑๘ ข้อ และภายใต้เสาเศรษฐกิจ องค์กรรายสาขาต่าง ๆ ได้จัดท�ำแผนงาน
รายสาขา รวมทั้งสิ้น ๒๓ แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ โดยได้มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของมาตรการตามแผนงานรายสาขาที่จะต้องด�ำเนินการ
ในแต่ละปี ส�ำหรับประเด็นส�ำคัญที่มีความคืบหน้า สรุปได้ดังนี้
		 ๑.๒.๑ จัดท�ำความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของอาเซียนซึง่ เป็นฉบับแรกของอาเซียน ครอบคลุม
การด�ำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอ�ำนวยความสะดวกด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ
ในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริโภคอาเซียน
		 ๑.๒.๒ ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
กรอบการบูรณาการด้านดิจทิ ลั ของอาเซียนเพือ่ เป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกอาเซียนด�ำเนินการเพือ่ เชือ่ มโยงถึงกันได้มากขึน้
ผ่านระบบดิจิทัล
		 ๑.๒.๓ สภาที่ ป รึ ก ษาธุ ร กิ จ อาเซี ย นได้ เ ห็ น ชอบการจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมในอาเซี ย น (ASEAN
Innovation Network: AIN) เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศทางนวัตกรรมใน
อาเซียน โดยการรวมกลุม่ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทางด้านนวัตกรรมในอาเซียน และสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการ Micro Small
Medium Enterprises: MSMEs ในอาเซียนสามารถสร้างเครือข่ายในต่างประเทศ และขยายโอกาสในการสร้างความร่วมมือ
		 ๑.๒.๔ จัดตั้งระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ปัจจุบันสมาชิกอาเซียน ๕ ประเทศ
ได้ดำ� เนินการเชือ่ มโยงระบบ National Single Window กับระบบ ASEAN Single Window เพือ่ แลกเปลีย่ นหนังสือรับรอง
ถิ่นก�ำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนร่วมกันแล้ว
		 ๑.๒.๕ รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนได้รับรองแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยการท่องเที่ยวทางเรือ เมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๖๑ เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนทีจ่ ะพัฒนาและสร้างความโปร่งใสให้กบั การท่องเทีย่ วทางเรือ โดยส่งเสริม
การเจริญเติบโตผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรือ
			
นอกจากนี้ ยังได้ดำ� เนินการทีส่ ำ� คัญ เช่น การลงนามใน ASEAN Sectoral MRA on Inspection and
Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง Trade
Facilitation Indicators ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
จัดท�ำแผนงานเพื่อให้มีข้อมูลสถิติมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นของห่วงโซ่การผลิตให้ครอบคลุมอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ การจัดท�ำ
Handbook on Consumer Protection Laws in ASEAN การรับรองเขตการศึกษาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบ
ของอาเซียน รวมทั้งการลงนามความตกลงการค้าเสรีความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง
๑.๓ เสาสังคมและวัฒนธรรม ได้ก�ำหนดแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดท�ำระบบการประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมฯ ประเด็นส�ำคัญ
ของเสาสังคมและวัฒนธรรมที่มีความคืบหน้าสรุปได้ ดังนี้
		 ๑.๓.๑ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ได้รับรอง ASEAN Declaration on Culture of Prevention
for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society
		 ๑.๓.๒ ด้านการบริหารจัดการภัยพิบตั แิ ละการรับมือกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน อาเซียนได้จดั ท�ำ One ASEAN
One Response (OAOR) Declaration เพือ่ ก�ำหนดแนวทางในการป้องกันและรับมือกับภัยพิบตั ทิ งั้ โดยธรรมชาติ และโดยมนุษย์
โดยเฉพาะการพัฒนากลไก Disaster Risk Financing Insurance
		 ๑.๓.๓ พัฒนาแนวทางของภูมิภาคในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
และการพัฒนายุทธศาสตร์ให้ประเด็นด้านสตรีได้รับความส�ำคัญในทุกเสาของอาเซียน
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นโยบายข้อ ๗
		 ๑.๓.๔ ด้านสิ่งแวดล้อม อาเซียนได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดการกับปัญหาหมอกควัน และการลดปริมาณ
ขยะทะเล ซึ่งไทยได้จัดการประชุม ASEAN Conference on Reducing Marine Debris เพื่อหาทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
		 ๑.๓.๕ ด้านข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ ที่ประชุม ASEAN Ministers
Responsible for Information จะร่วมมือกับพันธมิตรในการลดปัญหาและผลกระทบของ “fake news” ในสื่อสังคม
(social media) ในภูมิภาค
		 ๑.๓.๖ ด้านเยาวชน อาเซียนได้ด�ำเนินโครงการส�ำหรับเยาวชนกว่า ๒,๐๐๐ คน ทั่วอาเซียน ที่เน้น
ด้านการพัฒนาศักยภาพความเป็นผูน้ ำ� โครงการอาสา โครงการพัฒนาศักยภาพการท�ำงาน โครงการเพือ่ สร้างเสริมความเข้มแข็ง
โครงการสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะการด�ำรงชีวิต
		 ๑.๓.๗ ด้ า นสตรี มี ก ารพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพด้ า นเศรษฐกิ จ ของสตรี ใ นภู มิ ภ าค (Economic
Empowerment of Women in ASEAN)
		 ๑.๓.๘ ด้านคนพิการ เสาสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับ ASEAN Intergovernmental Commission on
Human Rights: AICHR ได้พัฒนา ASEAN Enabling Master Plan on Mainstreaming the Rights of Persons with
Disabilities in ASEAN
		 ๑.๓.๙ ด้านแรงงาน มีการลงนามใน ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of
the Rights of Migrant Workers ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ นอกจากนี้
อาเซียนยังตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะการแข่งขันและการผลิตของแรงงานให้มีศักยภาพสูงภายในปี ๒๕๖๓ และรับมือ
กับผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔
		 ๑.๓.๑๐ ด้านการศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูง โดยเฉพาะในสาขา
ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ให้รองรับกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔
		 ๑.๓.๑๑ ด้านสาธารณสุข ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ได้มีการรับรอง ASEAN Leaders
Declaration on Anti-Microbial Resistance/ASEAN Leaders Declaration on Ending All Forms of Malnutrition/
ASEAN Leaders Declaration on Disaster Health Management และก�ำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ASEAN
Post-2015 Health Development Agenda
๑.๔ การเตรียมการของรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมา ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ปี ๒๕๖๒
		
๑.๔.๑ ในการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง ในช่วงทีไ่ ทยด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เพื่อก�ำหนดนโยบายและแนวทางจัดเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ และการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ อีกกว่า ๑๗๐ วาระประชุม และอาศัยความตามค�ำสั่ง
ดังกล่าว แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ จ�ำนวน ๔ คณะ เพือ่ ติดตาม พิจารณา และด�ำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงที่ไทยด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ๒) คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอ�ำนวยการเพื่อเตรียมการจัด
การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องในช่วงทีไ่ ทยด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ๓) คณะอนุกรรมการ
ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วง
ที่ ไ ทยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานอาเซี ย น ปี ๒๕๖๒ และ ๔) คณะอนุ ก รรมการด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เตรี ย มการจั ด
การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ โดยในช่วง
ปีทผี่ า่ นมา ได้มกี ารจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ข้างต้น เพือ่ เตรียมการน�ำเสนอความคืบหน้าต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ระดับชาติฯ ให้รับทราบหรือเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ และได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ เพื่อพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ แล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง สรุปประเด็นส�ำคัญได้ ดังนี้
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๑) เตรียมแผนการจัดการประชุมในช่วงการด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ปี ๒๕๖๒
ประเทศไทยมีแผนจัดการประชุมตลอดปี ๒๕๖๒ จ�ำนวนทัง้ สิน้ กว่า ๑๗๐ การประชุม ซึง่ เป็นการประชุมในระดับต่าง ๆ ได้แก่
ระดับผู้น�ำ ระดับประธานรัฐสภา ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ระดับรัฐมนตรีอื่น ๆ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
และระดับเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้น�ำประเทศต่าง ๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เช่น สมาชิกวุฒิสภา
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และเยาวชน
			 (๒) จัด ท�ำเว็บ ไซต์ ก ลางส� ำ หรั บการเป็ น ประธานอาเซี ย นของไทย จะจัดท�ำเป็นสองภาษา
(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) และรองรับการใช้งานของคนพิการ ทั้งนี้ เว็บไซต์กลางจะเป็น platform ส�ำหรับทุกหน่วยงาน
ส�ำหรับประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร และระบบลงทะเบียนของผูเ้ ข้าร่วมการประชุมและผูส้ อื่ ข่าวจาก รวมถึงมีระบบการแก้ไข
ร่างเอกสารร่วมกับประเทศสมาชิกด้วย
			
(๓) จัดท�ำตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒ (2nd National Youth Design Awards) เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม
๓๒๑ ผลงาน โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตราสัญลักษณ์ ได้แก่ “พวงมาลัย” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ใช้ประกอบ
ในงานมงคลและการต้อนรับผู้มาเยือน รวมถึงการน�ำดอกไม้มาร้อยเรียงสามารถสื่อถึงความหมายของการประสาน
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย วและความกลมเกลี ย วแห่ ง มิ ต รภาพของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น เมื่ อ มองในมุ ม
จากล่างขึ้นบน เห็นเป็นรูปลูกศรที่พุ่งทะยานขึ้น เป็นมิติของความร่วมมือเพื่อก้าวไปข้างหน้า ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ
ก้าวไกล ยั่งยืน”
			
(๔) เตรียมการด้านสารัตถะ ที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดหลัก (theme) ของการด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ ได้แก่ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ
ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยนิยามของ “Advancing” คือการมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์
จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ และความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต โดยเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ คือ การมีดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN) ค�ำว่า “Partnership” หมายถึงการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ภายในอาเซียน และกับประชาคมโลก รวมทั้งประเทศคู่เจรจา โดยมีตัวขับเคลื่อนส�ำคัญ คือ การส่งเสริมความเชื่อมโยง
ในมิตติ า่ ง ๆ (connectivity) ไม่วา่ ในเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านกฎระเบียบ และระหว่างประชาชน โดยเป้าหมายยุทธศาสตร์
ส�ำคัญ คือ การสร้างอาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN) และ “Sustainability” หมายถึงการสร้างความยั่งยืน
ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืน (sustainable security) ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
รวมทัง้ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และความยัง่ ยืนด้านความมัน่ คงของมนุษย์ น�ำไปสู่ Sustainable ASEAN ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ทางยุทธศาสตร์ (strategic value-added) ให้กับอาเซียน ให้อาเซียนมีความพร้อมส�ำหรับอนาคตและสามารถแก้ไขปัญหา
ความท้าทายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้าง ASEAN Brand ซึ่งจะช่วยสร้างจุดเด่น
ให้ประชาคมโลกหันมาร่วมมือและให้ความส�ำคัญกับการประชุมของอาเซียนในปี ๒๕๖๒ และในระยะยาว
			
(๕) เตรียมการด้านประชาสัมพันธ์ ได้จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น วีดิทัศน์
แสดงความพร้อมของไทยในการด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ เพือ่ เสนอในพิธสี ง่ มอบต�ำแหน่งประธานอาเซียน
จากสิงค์โปร์ให้ไทยเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ สปอตประชาสัมพันธ์ คลิปรายการเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในอาเซียน motiongraphic และ infographic และมีแผนการด�ำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ตั้งแต่
การรับมอบต�ำแหน่งการเป็นประธานอาเซียน
			
(๖) เตรียมการด้านพิธีการและอ�ำนวยการ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจและสรรหาสถานที่ส�ำหรับ
การจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐมนตรี และผู้น�ำอาเซียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร เมืองหลัก และเมืองรอง ในส่วนของ
การแสดง กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพในการคิด concept ของการแสดงในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔
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และ ๓๕ และได้ประสานงานกับอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีสากล ในการประพันธ์แนวท�ำนองหลัก
(Motif) นอกจากนี้ ในส่วนการเตรียมการด้านพิธีการ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ได้จัดการอบรม
ให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ จ้าหน้าทีป่ ระสานงาน (Liaison Officer: LO) และหัวหน้าศูนย์โรงแรม
ตลอดจนจัดท�ำคู่มือเจ้าหน้าที่ประสานงานและหัวหน้าศูนย์โรงแรมแจกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
๑.๔.๒ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการท�ำงานบริบทอาเซียน
		
ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ประเทศไทยจะด�ำรงต�ำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน มีระยะเวลา ๒ ปี จึงจะมีการ
ผลักดันภารกิจของ ก.พ. อาเซียน โดยการพัฒนาหรือยกระดับการท�ำงานด้านราชการพลเรือน รวมทัง้ การสร้างความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานราชการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน
ราชการและการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน
ครั้งที่ ๒๐ และคณะท�ำงานการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ โดยได้ก�ำหนดแนวคิดหลัก คือ “Accelerating Agile
ASEAN Civil Service” หรือ “ยกระดับ ฉับไว ก้าวใหม่ราชการอาเซียน” โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาคราชการพลเรือน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
นวัตกรรมในการสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้พร้อมตอบสนองต่อแนวโน้มและความท้าทายที่
มีผลกระทบส�ำคัญต่อภาคราชการพลเรือนในอาเซียน โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) จัดประชุมและรับรองคณะผู้แทนจาก Public Service Division (PSD) แห่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งมอบต�ำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน และศึกษาดูงานที่ส�ำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๖๑
			
(๒) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริหารระดับสูงอาเซียน” (ASEAN Executive Management
Programme: Challenges of HR Leaders in a Disruptive World) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ภาวะผู้น�ำและสมรรถนะหลักของนักบริหาร
รวมทัง้ เทคนิคประสบการณ์การบริหารงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร
			
(๓) จัดการประชุมผู้ประสานงาน ก.พ. อาเซียน ปี ๒๕๖๑ (ACCSM Focal Points Meeting
2018) เพื่อเตรียมการส�ำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร
			
(๔) จั ด การฝึ ก อบรมตามโครงการพั ฒ นาข้ า ราชการระดั บ สู ง ระหว่ า งไทยและสิ ง คโปร์
(Singapore-Thailand Senior Officials Development Programme) รุ่นที่ ๑ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภายใต้หัวข้อ “Design Thinking for Public Service Excellence” เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการไทยและสิงคโปร์
ด้านภาวะผู้น�ำในระดับสากล และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ ส่งเสริมแนวคิด
เชิงสร้างสรรค์ในการก�ำหนดนโยบาย ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงาน ก.พ. และระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ Civil Service College สาธารณรัฐสิงคโปร์

๒. การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติ
๒.๑ การเข้าร่วมการประชุมที่ส�ำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย
๒.๑.๑ ประชุม สุด ยอดอาเซีย น การประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นเวทีส�ำคัญในการก�ำหนดและติดตาม
ความคืบหน้านโยบายของอาเซียนทุกมิติ โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘
เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีประเด็นที่ผู้น�ำอาเซียนให้ความส�ำคัญ ได้แก่ ๑) การรักษาความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค ๒) การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ภายในภูมิภาค
๓) การเร่งเจรจาความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)
ให้แล้วเสร็จ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมในกรอบความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจภาคพืน้ แปซิฟกิ (Comprehensive
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and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) การส่งเสริมการค้าดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และ MSMEs ในอาเซียน และการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ โดยเฉพาะ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ ๔) ประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค ได้แก่ พัฒนาการในคาบสมุทรเกาหลี สถานการณ์ในรัฐยะไข่
และสถานการณ์ในทะเลจีนใต้
			
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๓๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมือ่ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ผูน้ ำ� อาเซียน
ได้รับรองเอกสารส�ำคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) วิสัยทัศน์ผู้น�ำอาเซียนเพื่ออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม ๒) ถ้อยแถลง
ผู้น�ำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และ ๓) เอกสารแนวคิดเรื่องเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ย�้ำความส�ำคัญของความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและ
เห็นพ้องกับไทยที่ให้ความส�ำคัญต่อการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนให้ลดช่องว่างการพัฒนา
โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งเห็นชอบข้อเสนอของรัฐบาลไทยเรื่องการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและ
การศึกษาวิจยั ด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและศูนย์อาเซียนเพือ่ ผูส้ งู วัยอย่างมีศกั ยภาพและนวัตกรรม ซึง่ จัดตัง้ และเริม่ ด�ำเนินการ
ที่ไทยในปี ๒๕๖๒ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย

		 ๒.๑.๒ ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ๔ ครั้ง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
(retreat) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ เมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ นครนิวยอร์ก
๒ ครั้ง เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และกันยายน ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
การติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (APSC Blueprint 2025)
๒) ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในภูมิภาค เช่น สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี สถานการณ์ในรัฐยะไข่
และสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และ ๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
และการพัฒนาแนวคิดเรือ่ งประชาคมเศรษฐกิจตะวันออกในกรอบอาเซียน+๓ ทัง้ นี้ ในเวทีดงั กล่าวประเทศไทยได้ดำ� เนินบทบาท
ส�ำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในฐานะประเทศผูป้ ระสานงานด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของอาเซียน โดยประเทศสมาชิก
อาเซียนได้มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ในเรื่องเอกสารแนวคิดและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือ
และการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เสนอโดยไทย นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการบริหารจัดการชายแดน การส่งเสริมความร่วมมือเพือ่ รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการส่งเสริมระบบภูมภิ าคนิยม
และพหุภาคีนิยม ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและเป็นผลประโยชน์ของไทย
๒.๑.๓ ประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ได้จัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีดา้ นความมัน่ คงรายสาขาเพือ่ ติดตามและผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยในช่วงระหว่างเดือนกันยายน
๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ รัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้เพื่อให้ข้อคิดเห็นและติดตามพัฒนาการภายใต้
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ประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่ส�ำคัญ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนวาระพิเศษว่าด้วยการขยายตัว
ของกลุ่มคนหัวรุนแรงและการนิยมความรุนแรง ครั้งที่ ๒ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
(ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime: AMMTC) ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับประเทศคู่เจรจา (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers Meeting:
ADMM) ครั้งที่ ๑๑ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-PLUS) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat)
ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
		 ๒.๑.๔ ประชุมและความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก
			 (๑) ประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐–กันยายน ๒๕๖๑
มีการประชุมที่ส�ำคัญต่าง ๆ ได้แก่
				(๑.๑) ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์
อาเซียน-สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะ
เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย การส่งเสริมการปฏิบัติตามแผนแม่บท
ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC 2025) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ในวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือด้านเยาวชนและการศึกษา
				(๑.๒) ประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น-แคนาดา สมั ย พิ เ ศษ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดี
ต่อการครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา การครบรอบ ๑๕๐ ปีของการสถาปนาแคนาดา และการครบรอบ ๕๐ ปี
ของการก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งเห็นชอบความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะสาขาที่แคนาดา
มีความเชีย่ วชาญ เช่น การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ การพัฒนาศักยภาพสตรี และการเจริญเติบโตสีเขียวการพิจารณา
ให้ทุนการศึกษาระยะสั้น/ยาว แก่นักศึกษาของอาเซียน รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงในอาเซียนภายใต้ MPAC
2025 ด้วย
				(๑.๓) ประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครัง้ ที่ ๑๕ เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีความสัมพันธ์
อาเซียน-อินเดีย และการเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๖๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับอินเดีย
ในทุกรูปแบบและสนับสนุนโครงการทางหลวงสามฝ่าย อินเดีย-เมียนมา-ไทย โดยให้เชื่อมต่อไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือและ
อากาศ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs)
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ความร่วมมือด้านนวัตกรรมความสัมพันธ์ทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมผ่านเครือข่ายของเมืองอัจฉริยะ
ทางวัฒนธรรม (SMART Cities-Culture Centers) นอกจากนี้ ยังได้หารือด้านความมั่นคงทางทะเลและความร่วมมือใน
maritime domain โดยค�ำนึงถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย
รวมทั้งเร่งจัดท�ำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)ให้ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ สองฝ่ายยังได้
ร่วมรับรองปฏิญญาเดลี และในโอกาสการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๖๙
ในฐานะแขกเกียรติยศร่วมกับผู้น�ำประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ด้วย
				(๑.๔) ประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ นครซิดนีย์ โดยที่ประชุมให้ความส�ำคัญในการก�ำหนดกรอบความร่วมมือและวิสัยทัศน์ในทุกมิติ ได้แก่ ๑) ด้านการเมือง
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย
ความมั่นคงทางทะเล ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการลักลอบค้ามนุษย์ ๒) ด้านเศรษฐกิจ ผู้น�ำอาเซียนและออสเตรเลีย
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สนับสนุนให้เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งผลักดันการจัดท�ำความตกลง RCEP ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และ ๓) ด้านสังคม ที่ประชุมเห็นว่าแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา เช่น โครงการ New Colombo Plan และ Australia Awards ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
ในระดับประชาชนต่อประชาชนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย
			 (๒) ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา อาเซียนมีกรอบหารือกับ
ประเทศคู่เจรจาจ�ำนวน ๑๐ คู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย
ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐอินเดีย สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหพันธรัฐรัสเซีย และสหภาพยุโรป โดยจะมีการประชุม
ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศกับประเทศคู่เจรจาปีละ ๑ ครั้ง โดยในการประชุมระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐบาลได้ผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจาเพื่อรับมือกับความท้าทายในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ทั้งด้านความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับ
แนวคิดอินโด-แปซิฟิก และการส่งเสริมแนวคิดภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม รัฐบาลยังได้แสดงบทบาทที่สร้างสรรค์
ในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศและปัญหาในภูมภิ าค ได้แก่ ทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี ส�ำหรับด้านเศรษฐกิจ รัฐบาล
เน้นย�ำ้ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการเร่งรัดการเจรจาจัดท�ำความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (RCEP)
สนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการเชื่อมโยงแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC 2025)
กับข้อริเริ่มด้านความเชื่อมโยงอื่น ๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน และ
ACMECS Master Plan (2019-2023) ในด้านการพัฒนา รัฐบาลผลักดันความเป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนากับประเทศคูเ่ จรจา
ที่มีความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
และศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อส่งเสริมข้อริเริ่มการรวมตัวของอาเซียน (IAI) เพื่อช่วยลดช่องว่าง
ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
(๓) ประชุ ม อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คงในภู มิ ภ าคเอเชี ย 		
แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมกลไกการหารือและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีอาเซียน
เป็นแกนกลางเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพ สันติภาพ และความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยในระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐ประชุม ARF Inter-Sessional
กันยายน ๒๕๖๑ ไทยมีบ ทบาทที่ส�ำคัญในกรอบการประชุ ม
Meeting on Disater
ดั ง กล่ า ว โดยเฉพาะด้ า นการบรรเทาภั ย พิ บั ติ โดยท� ำ หน้ า ที่
Management
ประธานร่วมของการประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on
เพื่อจัดทำ�
Disaster Management: ISM on DR) เมือ่ เดือนเมษายน ๒๕๖๑
แผนงานด้านการ
ณ กรุ ง โซล สาธารณรั ฐ เกาหลี ซึ่ ง ได้ จั ด ท� ำ แผนงานด้ า น
บรรเทาภัยพิบัติ
การบรรเทาภั ย พิ บั ติ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ที่ มุ ่ ง เสริ ม สร้ า งขี ด
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
ความสามารถด้านการจัดการภัยพิบัติและการรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค ตลอดจน

280 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการภัยพิบตั ริ ะหว่างรัฐต่อรัฐในระดับภูมภิ าคและในระดับโลก นอกจากนี้ รัฐบาลได้รว่ มกับรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร หัวข้อ “ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on
Typhoon Disaster Risk Reduction and Damage Mitigation” ระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ นครกว่างโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้หารือเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติไต้ฝุ่นโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ
(smart technology) ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติทางน�้ำ ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากภัยพิบตั ไิ ต้ฝนุ่ ซึง่ ประเทศไทยได้เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายกับสมาชิก ARF เพือ่ ขยาย
ความร่วมมือในอนาคตต่อไป
			 (๔) ความสัมพันธ์อาเซียน-สหประชาชาติ รัฐบาลได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีตา่ งประเทศ
อาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติ และประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๗๓ เมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาติ และผลักดันให้เกิดความสมดุลในความร่วมมือระหว่างด้านการเมือง
และความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนหารือประเด็นความมัน่ คงในภูมภิ าค การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และ
การจัดการภัยพิบตั ิ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนความเชือ่ มโยงระหว่างวิสยั ทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ และส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานในเรื่องนี้ โดยรัฐบาล
ได้รายงานให้ทปี่ ระชุมทราบเรือ่ งการจัดกิจกรรมเปิดตัวสิง่ พิมพ์ Mapping South-South Cooperation in ASEAN เมือ่ วันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความส�ำเร็จของอาเซียนในการด�ำเนินการตามข้อริเริ่มที่มีลักษณะ
เป็นความร่วมมือใต้-ใต้ ให้แก่ประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดกิจกรรม “Shaping Sustainable
Development in Southeast Asia in a New Era of Change-the Future of ASEAN Cooperation” บนพื้นฐาน
ของรายงาน “ASEAN as the Architect for Regional Development Cooperation” ซึ่งมูลนิธิเอเชียจัดท�ำขึ้น เมื่อวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
			 (๕) การขยายอัครภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนร่วมลงนามภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐ
อาร์เจนตินาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เมือ่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพือ่ สนับสนุนสันติภาพในภูมภิ าค ส่งผลให้ในปัจจุบนั
อาเซียนมีอัครภาคีสนธิสัญญาฯ ทั้งสิ้นรวม ๓๖ ประเทศและ ๑ กลุ่มภูมิภาค (สหภาพยุโรป)
๒.๑.๕ เข้าร่วมการประชุมผู้น�ำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Leaders’
Meeting) เมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผูน้ ำ� กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครัง้ ที่ ๒
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) แผนปฏิบัติการระยะ
๕ ปี กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (5-Year Plan of Action 2018-2022) ซึ่งจะก�ำหนดแนวทางและกิจกรรม
ของกรอบความร่วมมือในระยะ ๕ ปีข้างหน้า และ ๒) ปฏิญญาพนมเปญ (Phnom Penh Declaration) ซึ่งเป็นเอกสาร
แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผูน้ ำ� ทีจ่ ะมุง่ สนับสนุนกรอบความร่วมมือดังกล่าวให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศลุม่ น�ำ้ โขง รวมทัง้ ก�ำหนดแผนงานทีจ่ ะด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบตั กิ าร
ระยะ ๕ ปี
			 อนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
MLC ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ แขวงหลวงพระบาง โดยที่ประชุมจะหารือถึงทิศทางนโยบาย
ในอนาคตของ MLC เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือใน ๕ สาขาหลักให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ไทยยังอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินโครงการ ๕ โครงการด้านการค้าข้ามพรมแดนและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก
MLC Special Fund รวมทั้งได้ส่งข้อเสนอ ๒๕ โครงการเพื่อรับการสนับสนุนจาก MLC Special Fund ในระยะที่สอง
โดยเป็นโครงการด้านการเกษตร การฟืน้ ฟูปา่ ไม้และระบบนิเวศ การบริหารจัดการภัยพิบตั ิ การบริหารจัดการน�ำ้ สาธารณสุข
การศึกษา และอุตสาหกรรม ซึง่ การด�ำเนินการโครงการเหล่านีจ้ ะช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ น�ำมาซึง่ การกินดีอยูด่ ขี องประชาชน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
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๒.๑.๖ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น�ำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๘ และกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้อง ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ โดยทีป่ ระชุมได้รบั รองเอกสารผลลัพธ์ ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) ปฏิญญากรุงเทพ และ
๒) แผนแม่บท ACMECS ระยะ ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๙ - ๒๐๒๓) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับภาพลักษณ์และโครงสร้างของ ACMECS
ให้ทนั สมัย ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางภูมริ ฐั ศาสตร์ภายในอนุภมู ภิ าคและของโลก รวมถึงก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
ของ ACMECS ในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสริมสร้าง ACMECS ที่เชื่อมโยงกัน ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๓”
โดยมีเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค ๒) การสอดประสาน
ด้านเศรษฐกิจ และ ๓) การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืน
และมีนวัตกรรม นอกจากนี้ การจะบรรลุแผนแม่บทเพื่อน�ำไปสู่
ไทยเป็นเจ้าภาพ
การพัฒนาของอนุภมู ภิ าคอย่างเป็นรูปธรรมนัน้ ACMECS จ�ำเป็น
จะต้องเพิ่มการด�ำเนินการในมิติใหม่ ได้แก่ ๑) การเชิญชวนให้
ประชุม
ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการเงิน
เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partners)
เพื่อรับรองปฏิญญากรุงเทพ
ของ ACMECS และ ๒) การด�ำเนินการจัดตั้งกองทุน ACMECS
และแผนแม่บท ACMECS
เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนทีช่ ดั เจนในการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้
(ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๓)
แผนแม่ บ ท ACMECS โดยจะเชิ ญ ชวนให้ ป ระเทศหุ ้ น ส่ ว น
เพื่อการพัฒนา รวมถึงประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งในเอเชีย ยุโรป
องค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสถาบันการเงินต่าง ๆ มาช่วย
สมทบเงินเข้ากองทุน ACMECS ต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุน ACMECS และการเชิญประเทศที่มีศักยภาพ
มาเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ACMECS

ACMECS
ครั้งที่ ๘

๒.๑.๗ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ดังนี้
			 (๑) ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น�้ำโขง-คงคา ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๑
ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน�้ำโขง-คงคา ครั้งที่ ๙ ที่กล่าวถึงทิศทาง
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด�ำเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะการขอบคุณสาธารณรัฐอินเดียส�ำหรับการมีบทบาทในการส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา
ซึ่งท�ำให้การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่มน�้ำโขง-คงคา ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ มีความคืบหน้าไปมาก
เช่น การจัดประชุมคณะท�ำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ครั้งที่ ๑
การประชุมคณะท�ำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือด้านการบริหารจัดการโรคระบาด
(มาลาเรียและไข้เลือดออก) ระหว่างประเทศลุ่มน�้ำโขง-คงคา ครั้งที่ ๑
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(๒) ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน�้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุมได้ร่วมรับรองถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ลุ่มน�้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๑ และได้ทบทวน
ความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฉบับใหม่ ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี ๒๕๖๑ โดยยินดีต่อความคืบหน้า
ในการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฉบับใหม่ ค.ศ. ๒๐๑๕ และข้อริเริ่ม
Japan-Mekong Connectivity Initiative ทัง้ นี้ ยังได้หารือทิศทางการด�ำเนินความร่วมมือในอนาคต โดยเห็นพ้องทีจ่ ะสานต่อ
โครงการและข้อริเริ่มต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอให้ความร่วมมือในอนาคตเน้น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การส่งเสริมความเชื่อมโยง
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ๒) ความเชื่อมโยงระดับประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และ ๓) การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ในการประชุมครัง้ นีไ้ ทยได้ยำ�้ บทบาทในการเป็นประเทศ
หุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนาของกรอบความร่วมมือลุม่ น�ำ้ โขงกับญีป่ นุ่ โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างความเชือ่ มโยง
ทัง้ ด้านกายภาพ กฎระเบียบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผา่ นโครงการ Third Country Training Program และจะร่วมกับ
ญี่ปุ่นจัดการประชุม Green Mekong Forum ในปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมในลุม่ น�ำ้ โขงเพือ่ เป็นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
น�ำแผนแม่บท ACMECS มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินการกรอบความร่วมมือลุม่ น�ำ้ โขงกับญีป่ นุ่ ในอนาคต พร้อมทัง้ เชิญชวน
ญี่ปุ่นให้เข้ามาเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาใน ACMECS
			 (๓) ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน�้ำโขงสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๖๑ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณารับรองถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศฯ มีสาระส�ำคัญ ได้แก่ ๑) เห็นชอบ
การยกระดับการประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศลุม่ น�ำ้ โขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ขึน้ เป็นการประชุมระดับผูน้ ำ� โดยคาดว่าจะจัดขึน้
ในช่วงปี ๒๕๖๒ คู่ขนานกับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ๒) ทบทวนความคืบหน้า
ของการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน�้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ซึ่งครอบคลุมสาขา
ความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาทรัพยากรน�้ำ การเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ ๓) เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศลุ่มน�้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๙ ในปี ๒๕๖๒ ที่ประชุมแสดงความชื่นชมการสนับสนุนทางการ
เงินจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ประกาศเพิ่มงบประมาณส�ำหรับกองทุน Mekong-ROK Cooperation Fund จากปีละ
๑.๑ ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น ๒ ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย New Southern Policy รวมทั้ง
เพือ่ เป็นการขยายความร่วมมือกับกลุม่ ประเทศลุม่ น�ำ้ โขงและบรรลุเป้าหมายการลดช่องว่างการพัฒนาในลุม่ น�ำ้ โขง ความร่วมมือ
Mekong-ROK ได้จัดตั้งกองทุน Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF เพื่อด�ำเนินโครงการเพื่อการพัฒนา
โดยในปี ๒๕๖๐ ไทยได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
ที่ย้ายถิ่นชั่วคราวมายังประเทศไทย
			
(๔) ประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยที่ประชุมได้รับรองร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๑๑ มีสาระส�ำคัญ ได้แก่
๑) แสดงความชื่นชมต่อการมีส่วนร่วมของมิตรประเทศลุ่มน�้ำโขงตอนล่างภายใต้โครงการหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ยั่งยืน ๒) ร่วมยินดีต่อความก้าวหน้าของโครงการ Mekong Water Data Initiative ซึ่งเป็นความพยายามในการร่วมมือ
กันระหว่างประเทศลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
ในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำระหว่างประเทศลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง และ ๓) ปรับปรุงและ
จัดระเบียบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน�้ำโขงตอนล่างให้มีพลวัตและตอบสนองต่อความต้องการของอนุภูมิภาคให้มากขึ้น
และได้รับรองถ้อยแถลงร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน�้ำในลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง
(Joint Statement to Strengthen Data Management and Information Sharing in the Lower Mekong) เพือ่ ก�ำหนดทิศทาง
และส่งเสริมความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน�้ำในระดับภูมิภาค
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		 ๒.๑.๘ ประชุมผู้น�ำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่วมมือหลากหลาย สาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ ครัง้ ที่ ๔ (4th BIMSTEC Summit) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยเนปาล ภายใต้ หั ว ข้ อ “การมุ ่ ง สู ่ ค วามสงบสุ ข ความมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น แห่ ง ภู มิ ภ าคอ่ า วเบงกอล”
(Towards a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region) โดยผู้น�ำได้ให้การรับรองปฏิญญาการ
ประชุมผู้น�ำ BIMSTEC ครั้งที่ ๔ (Fourth BIMSTEC Summit Declaration) เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ซึ่งได้
ก�ำหนดทิศทางการท�ำงานของ BIMSTEC ในอนาคต โดยจะเน้น ๑) การด�ำเนินงานที่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น การสร้าง
ความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคทางบกและทะเล การจัดท�ำเขตการค้าเสรี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเร่งรัดการลงนาม
ความตกลงทีย่ งั คัง่ ค้าง ทัง้ ด้านคมนาคม เช่น ความตกลงการเดินรถ (BIMSTEC Motor Vehicle Agreement) และความตกลง
การเดินเรือตามชายฝั่ง (BIMSTEC Coastal Shipping) ด้านการค้าการลงทุน เช่น การจัดท�ำเขตการค้าเสรี (BIMSTEC
Free Trade Agreement-FTA) และการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น ความร่วมมือทางอาญา
(Mutual Legal Assistance in Criminal Matters-MLAT) ๒) การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ BIMSTEC ให้เป็นองค์กร
ทีท่ นั สมัยและด�ำเนินงานอย่างมีผลเป็นรูปธรรมด้วยการจัดล�ำดับความส�ำคัญของสาขาความร่วมมือของ BIMSTEC ทีป่ จั จุบนั
มี ๑๔ สาขา ซึง่ ทีป่ ระชุมยินดีทจี่ ะใช้เอกสารแนวคิดของไทยทีเ่ สนอ ๕ เสาความร่วมมือ ได้แก่ ความเชือ่ มโยง การค้าและการลงทุน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างประชาชน ความมัน่ คง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหารือรายละเอียดในระดับเจ้าหน้าทีต่ อ่ ไป และ
๓) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ส�ำนักเลขาธิการ BIMSTEC โดยสนับสนุนการจัดท�ำกฎบัตร BIMSTEC ตลอดจนพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา BIMSTEC อนึ่ง ไทยมุ่งผลักดันให้มีการสรุปร่างแผนแม่บทความเชื่อมโยง
ด้านการคมนาคม BIMSTEC ให้เร็วที่สุด เพื่อจะเป็นพื้นฐานการด�ำเนินการพัฒนาที่ส�ำคัญในอนุภูมิภาคอ่าวเบงกอลต่อไป

๒.๑.๙ ประชุมผู้น�ำกรอบความร่วมมือลุ่มน�้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ กรุ ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ ่ น โดยที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ รองยุ ท ธศาสตร์ ก รุ ง โตเกี ย ว ค.ศ. ๒๐๑๘ เพื่ อ ความร่ ว มมื อ
ลุ่มน�้ำโขงกับญี่ปุ่น ซึ่งก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินการของโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน�้ำโขงกับญี่ปุ่นที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บท ACMECS (ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๓) ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ที่เสรีและเปิดกว้าง และเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน รวมถึงได้กำ� หนดความร่วมมือ ๓ เสา ได้แก่การพัฒนาความเชือ่ มโยงทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ การสร้างสังคมทีม่ ปี ระชาชน
เป็นศูนย์กลาง และการสร้างอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงสีเขียว ในการประชุมครั้งนี้ไทยได้ย�้ำบทบาทในฐานะประเทศหุ้นส่วน
เพือ่ การพัฒนาและประเทศผูใ้ ห้ในลุม่ น�ำ้ โขงร่วมกับญีป่ นุ่ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนุภมู ภิ าค การให้ความช่วยเหลือ

284 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๗
ของไทยในประเทศลุ่มน�้ำโขงในเรื่องการพัฒนาความเชื่อมโยงและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านโครงการ Third Country
Training Program โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA)
และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และร่วมกับญี่ปุ่นจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๖ เพื่อฉลอง
ครบรอบ ๑๐ ปีของการก่อตั้งกรอบความร่วมมือ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิก ในปี ๒๕๖๒

๒.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบปกติและการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
		
ประเทศไทยได้มีบทบาทในการส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคมการเมืองและความมั่นคง เพื่อให้น�ำไปสู่
การส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยส�ำหรับประชาชน
ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะน�ำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนไทยและ
ประชาชนอาเซียนในภาพรวม โดยมีความคืบหน้าและการด�ำเนินการในเรื่องที่ส�ำคัญต่าง ๆ ดังนี้
๒.๒.๑ ด�ำเนินการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบดั้งเดิม ประสบผลส�ำเร็จในการป้องกันไม่ให้
มีปัญหาข้อพิพาทที่น�ำไปสู่การสู้รบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถส่งเสริมความร่วมมือและการสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจภายในอาเซียนจนมีผลให้ความมั่นคงในรูปแบบดั้งเดิมอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยมีความคืบหน้า
ที่ส�ำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา เช่น ความส�ำเร็จในการเปิดตัว ASEAN Direct Communications-Infrastructure ระยะที่ ๑
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมและการรับมือในสถานการณ์วิกฤตและฉุกเฉินต่าง ๆ ในอาเซียน ในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครัง้ ที่ ๑๑ และพัฒนาการในทะเลจีนใต้ ซึง่ มีความส�ำเร็จในการทดลองและด�ำเนินการ MFA-to-MFA
Hotline to Respond to Maritime Emergencies in the South China Sea รวมถึงการรับรอง Framework for
the Code of Conduct for the South China Sea
๒.๒.๒ ด�ำเนินการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่
			
(๑) การบริหารจัดการชายแดน รัฐบาล
ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงกับมิติเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และเป็นกลไกที่จะช่วย
สร้างภูมิคุ้มกัน
สนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศไทยสามารถรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายที่
ให้ ไทย
สื บ เนื่ อ งจากความเชื่ อ มโยงระหว่ า งโครงข่ า ยคมนาคมและ
การเคลือ่ นย้ายของสินค้า บริการ และบุคคล ตลอดจนความท้าทาย
รูปแบบใหม่ในอาเซียน เช่น การค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด
การลักลอบค้าไม้และสัตว์ป่า ทั้งทางบก ทะเล และอากาศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะน�ำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รับมือ
ความท้าทาย
รูปแบบใหม่
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๒) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางทะเล รั ฐ บาลด� ำ เนิ น นโยบายเพื่ อ รั ก ษาและส่ ง เสริ ม
การใช้ประโยชน์จากทะเลและด�ำเนินนโยบายส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในอาเซียนผ่านกรอบและกลไกต่าง ๆ
เช่น การประชุมหารืออาเซียนว่าด้วยประเด็นทางทะเล (ASEAN Maritime Forum: AMF) การประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ Meeting: ADMM) การประชุมสุดยอดเอเชีย-ตะวันออก (East Asia
Forum: EAS) และการประชุมหารือกับภาคีภายนอก โดยเน้นการแบ่งปันและแลกเปลีย่ นข้อมูลประสบการณ์ เพือ่ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถและความไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขและป้องปรามปัญหาภัยคุกคาม
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ผลประโยชน์ทางทะเล และสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน
			 (๓) การแก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมข้ า มชาติ รั ฐ บาลมี บ ทบาทที่ แ ข็ ง ขั น โดยเฉพาะในกรอบ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational
Crime-SOMTC) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on
Transnational Crime: AMMTC) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศน�ำ (lead shepherd) ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนการด�ำเนินการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
รวมทัง้ มาตรการทางด้านการพัฒนาควบคูก่ บั การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง ด้วยการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางสายกลาง ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและชาติพันธุ์ และการแก้ปัญหา
ที่รากเหง้าของปัญหา ในการนี้ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๑ รัฐบาลจึงได้ให้
การสนับสนุนและร่วมรับรองเอกสาร ๑) ASEAN Plan of Action (PoA) in Combating Transnational Crime 2016-2025
๒) ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT) ๓) Manila Declaration to
Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism และ ๔) ASEAN Declaration to Prevent and Combat
Cybercrime เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว
			 (๔) การต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด ได้ มี ก ารตั้ ง กลไกในระดั บ รั ฐ มนตรี เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หานี้ โ ดยเฉพาะ
โดยรัฐบาลด�ำเนินบทบาทผูป้ ระสานงานทีส่ ำ� คัญของส�ำนักงานประสานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN-NARCO)
ทีส่ ำ� นักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันยาเสพติดในระดับอาเซียน
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ริเริ่มและผลักดันให้มีการรับรองเอกสาร Concept Paper on ASEAN Cooperation to Tackle
Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle ในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๕
เมือ่ วันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพือ่ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มทองค�ำด้วย
๒.๓ การส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค
		
รั ฐ บาลตระหนั ก ว่ า สถานการณ์ ค วามมั่ น คงในภู มิ ภ าคสามารถส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของไทย
จึงมีความพยายามร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมการรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคโดยการหารือ
และแสวงหาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ โดยอาเซียนให้ความส�ำคัญกับประเด็น ดังนี้
		 ๒.๓.๑ สถานการณ์ในรัฐยะไข่ตอนเหนือ อาเซียนสนับสนุนความพยายามของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในการด�ำเนินกระบวนการส่งกลับผู้หนีภัยจากรัฐยะไข่ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งอาเซียนด�ำเนิน
การผ่านความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานอาเซียนเพือ่ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre) กับกลไกทีน่ ำ� โดย
รัฐบาลเมียนมาจนถึงปัจจุบนั ศูนย์ประสานงานอาเซียนฯ ได้มอบสิง่ ของบรรเทาทุกข์ในนามอาเซียนให้กบั บุคคลในรัฐยะไข่และ
รัฐบาลเมียนมา รวมเป็นมูลค่าประมาณ ๗๐๔,๐๐๐ ดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้ ส่งทีมประเมินความเสียหายและตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน
ของอาเซียน (ASEAN-Emergency Response and Assessment Team: ERAT) จ�ำนวน ๒ คน ไปยังรัฐยะไข่เพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินงานของรัฐบาลเมียนมา นอกจากนี้ อาเซียนพร้อมจะช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาคมระหว่าง
ประเทศและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดจนสนับสนุนการเจรจาหารือระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
กับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
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นโยบายข้อ ๗
		 ๒.๓.๒ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ในทางการทูต ได้ประกาศให้เริ่มต้นการเจรจาจัดท�ำประมวลการปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct: COC) อย่างเป็นทางการ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการก�ำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ ตลอดจนการเจรจาจัดท�ำ COC โดยเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ ตลอดจนคณะอนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านความร่วมมือในทะเลจีนใต้ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทย
รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาควิชาการ และในทางปฏิบัติ รัฐบาลได้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในทะเลจีนใต้
เพื่ อ สร้ า งความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจและบรรยากาศที่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การเจรจาจั ด ท� ำ COC และการแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ พิ พ าท
เรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนโดยภาคีที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างสันติวิธี โดยเน้นเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน-จีนว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ซึง่ ได้แลกเปลีย่ นข้อมูลและข้อคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์มลพิษทางทะเล ความท้าทายในการคุม้ ครอง
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการหารือ
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลในทะเลจีนใต้
๒.๓.๓ สถานการณ์ ค าบสมุ ท รเกาหลี อาเซี ย นได้ อ อกแถลงการณ์ รั ฐ มนตรี ต ่ า งประเทศอาเซี ย น
แสดงความยิ น ดี ต ่ อ พั ฒ นาการเชิ ง บวกในคาบสมุ ท รเกาหลี โดยเฉพาะการประชุ ม สุ ด ยอดระหว่ า งผู ้ น� ำ เกาหลี ใ ต้ กั บ
ผู้น�ำเกาหลีเหนือเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และการประชุมสุดยอดระหว่างผู้น�ำสหรัฐอเมริการกับผู้น�ำเกาหลีเหนือ
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และสนับสนุนให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์
มีระบบการตรวจสอบการขจัดอาวุธนิวเคลียร์ท่ีน่าเชื่อถือและไม่สามารถย้อนกลับมาใช้ได้อีก นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็น
เวทีที่เปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ซึ่งเป็นมาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ซึ่งมีความส�ำคัญต่อ
การน�ำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
		 ๒.๓.๔ แนวคิดอินโด-แปซิฟกิ ตามทีก่ ลุม่ ประเทศ Quad (สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินเดีย เครือรัฐออสเตรเลีย
และประเทศญี่ปุ่น) ได้เริ่มผลักดันแนวคิดอินโด-แปซิฟิกอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๐ โดยผู้น�ำ ๔ ประเทศ Quad
ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวคิดอินโด-แปซิฟิกในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ครั้งที่ ๑๒
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีของไทยเป็นผู้น�ำอาเซียนประเทศเดียวที่ได้เสนอให้ร่วมกันพิจารณา
แนวความคิดความร่วมมือในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในกรอบอินโด-แปซิฟิก นอกจากนี้ รัฐบาล
มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือของแนวคิดอินโด-แปซิฟิกใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การผลักดัน
ให้แนวคิดอินโด-แปซิฟิกของกลุ่มประเทศ Quad สะท้อนหลักการที่ส�ำคัญในภูมิภาค มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
และให้ความส�ำคัญกับความเป็นแกนกลางของอาเซียน และ
๒) รั ฐ บาลผลั ก ดั น ให้ อ าเซี ย นหารื อ เพื่ อ จั ด ท� ำ ท่ า ที ร ่ ว มกั น
ต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก โดยสนับสนุนและเข้าร่วมการประชุม
เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดอินโด-แปซิฟิกเป็นการเฉพาะที่จัดขึ้น
สนับสนุน
ในกรอบอาเซี ย น ได้ แ ก่ การประชุ ม ASEAN 1.5 Track
แนวคิดอินโด-แปซิฟิก
Workshop on an Indo-Pacific Regional Architecture for
มีอาเซียนเป็นแกนกลาง
Mutually Beneficial Relations เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
และสะท้อนหลักการที่สำ�คัญ
ที่ ก รุ ง จาการ์ ต า และการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย น
ในภูมิภาค
เรื่ อ งแนวคิ ด อิ น โด-แปซิ ฟ ิ ก เมื่ อ วั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๖๑
ที่กรุงจาการ์ตา รวมทั้งได้สนับสนุนการหารือในเรื่องแนวคิด
อินโด-แปซิฟกิ ในการประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียน ในปี ๒๕๖๑
ซึ่งท�ำให้อาเซียนเห็นความส�ำคัญต่อการมีท่าทีร่วมกันต่อแนวคิด
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อินโด-แปซิฟิก และเริ่มจัดท�ำเอกสารท่าทีร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถพูดเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องดังกล่าว
และเชื่อมต่อความร่วมมือในพื้นที่อินโด-แปซิฟิก โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย และส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค มากกว่าการสร้างความขัดแย้งและการเผชิญหน้า

๓. การเร่งส่งเสริมความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมภิ าคอาเซียน และขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓.๑ การส่งเสริมบทบาทของไทยและการใช้โอกาสจากความเชือ่ มโยงและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในประชาคม
อาเซียน รัฐบาลได้สนับสนุนให้อาเซียนมีบทบาททีแ่ ข็งขันในเชิงสร้างสรรค์โดยมีขอ้ เสนอและข้อริเริม่ ในเวทีการประชุมต่าง ๆ
ของอาเซียน ดังนี้
		 ๓.๑.๑ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) เป็นหัวใจส�ำคัญของ
การสร้างประชาคมอาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้มคี วามคืบหน้าในการด�ำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ ม
โยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ เพื่อให้การเชื่อมโยงในภูมิภาคเป็นไปอย่างสมบูรณ์และไร้รอยต่อ โดยมีโครงการที่น�ำ
ไปปฏิบัติ รวม ๕ โครงการจาก ๑๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการ “Establishing the Initial Rolling Priority Pipeline of
Potential ASEAN Infrastructure Projects ๒) โครงการ “Study to Advance Sustainable Urbanisation in ASEAN”
๓) โครงการ “Review of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Participation in Digital
Economy in ASEAN” ๔) โครงการ “Development of ASEAN Digital Data Governance Framework” และ
๕) โครงการ “Development of Guidance Document for Three Prioritised Product Groupings for the
Harmonisation of Standards, Mutual Recognition and Technical Regulations”
		 ๓.๑.๒ จัดการประชุม Symposium on “Fostering Regional Connectivity in the Indo-Pacific Region:
Connecting the Connectivities” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงแผน MPAC 2025 กับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภูมิภาค เช่น B&R Initiative ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Quality Infrastructure Initiative ของประเทศญี่ปุ่น กรอบ ACMECS กรอบ IORA กรอบ BIMSTEC และ กรอบระเบียง
เศรษฐกิจบังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมา (Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor: BCIM-EC)
๓.๒ การเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
รัฐบาลได้สานต่อการด�ำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๒.๑ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น�ำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วม
การประชุม GMS ครั้งที่ ๖ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้แนวคิด “Leveraging on 25 Years of
Cooperation, and Building a Sustainable, Integrated,
and Prosperous GMS” ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีของการก่อตัง้
แผนงาน GMS ทั้ ง นี้ ในกรอบ GMS ได้ จั ด ท� ำ ความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS
จัดทำ�ความตกลง
Cross-BorderTransport Agreement: CBTA) จ�ำนวน ๒๐ ฉบับ
ซึ่งประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันพิธีสารของความตกลง GMS
CBTA ครบทัง้ ๒๐ ฉบับ โดยจะเริม่ ต้นในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๐ ฉบับ
ซึ่งไทยพร้อมด�ำเนินการปฏิบัติน�ำร่อง CBTA กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งพร้อมหารือร่างความตกลงขนส่ง
ทวิภาคีกับกัมพูชา และพร้อมหารือเจรจาแลกเปลี่ยนสิทธิการ
จราจร ไทย-ลาว-จีน และ ไทย-ลาว-เวียดนาม

GMS CBTA
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๓.๒.๒ เข้าร่วมการประชุมระดับผู้น�ำกรอบโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซีย-และไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครัง้ ที่ ๑๑ เมือ่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
นายกรั ฐ มนตรี เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ผู ้ น� ำ IMT-GT ครั้ ง ที่ ๑๑ ณ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ในช่ ว งการประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ร่วมกันก�ำหนดกรอบการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่
			
(๑) เร่งรัดให้เกิดแนวทางการขับเคลือ่ นโครงการในสาขาความร่วมมือทีม่ ศี กั ยภาพต่อการบูรณาการ
ด้านการพัฒนาใน IMT-GT อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การพัฒนาแนวระเบียงยางพาราระหว่างสามประเทศ
และการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ฮาลาล IMT-GT โดยรับรองมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลร่วมกัน การสร้างผลิตภัณฑ์
ด้านท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวร่วมกัน การพัฒนาภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร
ที่ใช้นวัตกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การปรับลดกฎระเบียบและขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคทางการขนส่ง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทักษะแรงงาน การพัฒนาโครงข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่ IMT-GT (IMT-GT UNINET)
			
(๒) เสนอให้มีการพัฒนาความเชื่อมโยงแนวพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ตามแนวระเบียงที่ ๖ เชื่อมโยง
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กับรัฐเประและกลันตันของประเทศมาเลเซีย โดยใช้ประโยชน์ในการเชือ่ มโยงกับนโยบาย
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย และการสนับสนุนบทบาทมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
เป็นผู้เสนอโครงการจากระดับพื้นที่ ตลอดจนด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวและขยายการพัฒนาเมืองสีเขียว
ร่วมกับกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
			
(๓) ผลั ก ดั น การขยายเวลาเปิ ด ด่ า น
ศุลกากรสะเดา-ด่านบูกิตกายูฮิตัมเป็น ๒๔ ชั่วโมง จากเดิมที่เปิด
ผลักดันการขยาย
ให้บริการเฉพาะเวลา ๐๕.๐๐-๒๓.๐๐ น. เพือ่ รองรับการขยายตัว
เปิดด่านศุลกากรสะเดาของปริมาณการค้าและการลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ซึ่งปัจจุบันฝ่ายมาเลเซียยังรอท่าทีจากรัฐบาลชุดใหม่
ด่านบูกิตกายูฮิตัม
			
(๔) พั ฒ นาโครงข่ า ยเส้ น ทางหลวง
๒๔ ชั่วโมง
(ถนนสะพาน) สตู ล -ปะลิ ส เพื่ อ สร้ า งโอกาสด้ า นการพั ฒ นา
รองรับการขยายตัวทางการค้า
และการลงทุนชายแดนไทย-มาเลเซีย
ให้กับพื้นที่จังหวัดสตูลและพื้นที่เกี่ยวเนื่องตลอดแนวฝั่งทะเล
อันดามันของไทยโดยใช้พนื้ ทีจ่ งั หวัดสตูลซึง่ มีลกั ษณะเป็นเมืองปิด
ให้สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่รัฐปะลิส รัฐเกดะห์ และรัฐปีนัง
ของประเทศมาเลเซียได้ตลอดจนถึงการเชื่อมโยงทางทะเลสู่เกาะสุมาตราของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			
(๕) การพัฒนา/ขยายการเชือ่ มโยงทางการบินระหว่างกันในภูมภิ าค (Air Linkage) เร่งรัดการเจรจา
การทบทวนความตกลงด้านการบินระหว่างกัน เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงทางอากาศ ปัจจุบนั ไทยอยูร่ ะหว่างเจรจาความร่วมมือ
กับมาเลเซีย เรื่องสิทธิการบินส�ำหรับสนามบินเบตง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่ก�ำลังก่อสร้าง มีก�ำหนดเปิดด�ำเนินการ
ภายในปี ๒๕๖๑

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 289
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		 ๓.๒.๓ ด�ำเนินการในส่วนของแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงภายใต้กรอบ BIMSTEC Master Plan
on Transport Connectivity: BIMSTEC มุ่งเน้นความเชื่อมโยงใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ
และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน พร้อมเน้นย�้ำความส�ำคัญของการขับเคลื่อนต่อยอดความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม
ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านความเชือ่ มโยง (connectivity) ทีส่ ำ� คัญล�ำดับต้นของรัฐบาลไทย รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ ที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) และ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมความเชือ่ มโยงในมิตติ า่ ง ๆ ของไทยไปสูป่ ระเทศในอนุภมู ภิ าค ภูมภิ าค
และประชาคมโลก โดยเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมปฏิบัติการ (workshop) เพื่อหารือในรายละเอียด
ของแผนแม่บทฯ ณ กรุงเทพมหานคร โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นผู้สนับสนุน และ
คาดว่าจะสามารถสรุปร่างสุดท้ายได้ภายในต้นปี ๒๕๖๒

๔. การด�ำเนินงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของไทยในอาเซียน
๔.๑ การส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาเซียน-จีน ได้กำ� หนดให้ปี ๒๕๖๑ เป็นปีแห่งนวัตกรรมอาเซียน-จีน
(ASEAN-China Year of Innovation) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนในด้านนวัตกรรม เพื่อฉลอง
ครบรอบ ๑๕ ปีหนุ้ ส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน และปีแห่งนวัตกรรมอาเซียน-จีน ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยจึงได้เจรจาจัดท�ำ
ร่างเอกสารวิสัยทัศน์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปีหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ซึง่ เป็นเอกสารผลลัพธ์สำ� หรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครัง้ ที่ ๒๑ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ตลอดจนประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในโอกาส
ปีแห่งนวัตกรรมอาเซียน-จีน
๔.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและ
รายย่อย (MSMEs) ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอด
อาเซียน-ออสเตรเลีย แบบประจ�ำทุก ๒ ปี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม MSMEs ของอาเซียนและออสเตรเลีย ในการปรับกระบวนการท�ำงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล
(Digitalization) ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (recommendations) เช่น ๑) การส่งเสริมผลิตภาพ เทคโนโลยี
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และนวัตกรรม ๒) การเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ๓) การเพิ่มการเข้าถึงตลาดและการยกระดับสู่สากล ๔) การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเชิงนโยบายและกฎระเบียบ และ ๕) การส่งเสริมความเป็นผูป้ ระกอบการและการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึง่ รายงาน
ต่อที่ประชุม Business Summit หนึ่งในการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
๔.๓ การจัดท�ำข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียน+๓ โดยจัดการประชุม
คณะท�ำงานภายใต้เครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก (Network of East Asia Think-Tanks: NEAT) ในหัวข้อ
“Mainstreaming disability in East Asia Economic community: Breaking barriers and creating inclusive society
through collaboration” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากภาควิชาการของประเทศสมาชิก
อาเซียน+๓ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อคนทั้งมวล (inclusive society) ส�ำหรับคนพิการให้สามารถเข้าสู่สังคม
กระแสหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ตามทีอ่ าเซียนได้ประกาศทศวรรษอาเซียนของคนพิการ (ASEAN Decade
of Persons with Disabilities 2011-2020)
๔.๔ การประชุมระดับสูงระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรปด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN-EU High-Level
Dialogue on Sustainable Development) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประเด็นส�ำคัญของการประชุมฯ ได้แก่
๑) บทบาทของการบูรณาการระดับภูมิภาคที่มีต่อการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดช่องว่างของการพัฒนา
เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ๒) การส่งเสริมการเติบโตสีเขียวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ ๓) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
๔.๕ การประชุมการหารือระดมสมองระดับสูงเรือ่ งการส่งเสริมความเกือ้ กูลระหว่างวิสยั ทัศน์ประชาคมอาเซียน
ค.ศ. ๒๐๒๕ และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ครั้งที่ ๒ (2nd High-Level Brainstorming Dialogue on
Enhancing Complementarities between ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda
for Sustainable Development: HLBD) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของไทย
ในฐานะผูป้ ระสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และรับทราบข้อเสนอของไทยทีจ่ ะจัดตัง้ ศูนย์อาเซียนเพือ่ การหารือ
และการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue:
ACSDSD) ที่ประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒
๔.๖ การจัดกิจกรรมคู่ขนานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๓ ณ นครนิวยอร์ก
		 ๔.๖.๑ จัดกิจกรรมเปิดตัวสิ่งพิมพ์ “Mapping South-South Cooperation in ASEAN” เมื่อวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ซึ่งส�ำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United
Nations Office for South-South Cooperation: UNOSSC) และส�ำนักเลขาธิการอาเซียน ได้รว่ มกันจัดขึน้ โดย มีวตั ถุประสงค์
เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความส�ำเร็จของอาเซียนในการด�ำเนินการตามข้อริเริ่มที่มีลักษณะเป็นความร่วมมือใต้-ใต้ ให้แก่
ประเทศและองค์กรระดับภูมภิ าคต่าง ๆ โดยน�ำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากสิง่ พิมพ์ฯ และได้แลกเปลีย่ นความเห็น
เกีย่ วกับบทบาทของความร่วมมือด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนต่อการส่งเสริมการบูรณาการระดับภูมภิ าคของอาเซียน โดยข้อริเริม่
ของอาเซียน เช่น Complementarities Initiative ถือเป็นตัวอย่างส�ำคัญของความร่วมมือใต้-ใต้ ของอาเซียน
		 ๔.๖.๒ จัดกิจกรรมเปิดตัวรายงาน “ASEAN as the Architect for Regional Development
Cooperation” เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานใหญ่มลู นิธเิ อเชีย (Asia Foundation) ซึง่ ไทยมูลนิธิ Rockefeller
และมูลนิธิเอเชีย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดตัวรายงานของมูลนิธิเอเชีย และร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางที่อาเซียน
สามารถร่วมมือกันในการก�ำหนดแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน
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(ASEAN Centrality) และเห็นพ้องว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหนึ่งในประเด็นความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่อาเซียนสามารถ
ใช้ดำ� เนินความสัมพันธ์ดา้ นความร่วมมือเพือ่ การพัฒนากับภาคีภายนอกได้ นอกจากนี้ การจัดตัง้ ศูนย์ ACSDSD ทีป่ ระเทศไทย
ในปี ๒๕๖๒ จะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมบทบาทน�ำของอาเซียนในด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคได้

๕. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน
๕.๑ โครงการ “๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างและส่งมอบ
ห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่มีศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
พร้อมมอบหนังสือ สื่อการเรียนการสอน และบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่น คอมพิวเตอร์และจอภาพส�ำหรับการเรียนการสอน เพื่อเป็น
จุดเริ่มของศูนย์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน
ส�ำหรับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ปลูกฝัง
มอบห้องสมุดอาเซียน
วัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนก้าวทันโลก
ให้โรงเรียน ๔๔ แห่ง
ใน ๔๔ จังหวัด ตามโครงการ
แห่งความรู้และนวัตกรรมในอนาคต ช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรูอ้ ย่างยัง่ ยืน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
“๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน
ได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนจ�ำนวน ๑๔ แห่ง ใน ๑๔ จังหวัด ทั้งนี้
๑ ห้องสมุดอาเซียน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่
เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย”
โรงเรียนแล้วทัง้ สิน้ ๔๔ แห่งใน ๔๔ จังหวัด และมีแผนทีจ่ ะด�ำเนินการ
ต่อเนื่องให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๕.๒ กิจกรรมงานวันอาเซียน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพือ่ เฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๒ ปีของอาเซียน สร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับอาเซียนและเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมและเยาวชนเกีย่ วกับอาเซียน กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วยพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา โดยมีคณะทูตานุทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม งานเปิดตัวหนังสือ
“๕๐ ปี ของไทยในอาเซียน” งานเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “วาระประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ : โอกาสและ
ความท้าทาย” การแข่งขันตอบค�ำถาม อาเซียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซุ้มเล่นเกมส์และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนส�ำหรับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ที่มาร่วมงานวันอาเซียน
๕.๓ การสัมมนาเพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์หอ้ งสมุดอาเซียนทัว่ ประเทศ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพือ่ เสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับพัฒนาการของอาเซียนและอาเซียนในมิตติ า่ ง ๆ ให้แก่อาจารย์
และนักเรียนผู้แทนจาก ๔๔ โรงเรียน ๔๔ จังหวัด ภายใต้โครงการ “๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียนเพื่อประชาชน
และเยาวชนไทย” สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และเพื่อให้อาจารย์และบรรณารักษ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอาเซียน รวมทัง้ ได้นำ� ผูเ้ ข้าร่วมเยีย่ มชมศูนย์วฒ
ั นธรรม
อาเซียนและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำไปพัฒนาการด�ำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนต่อไป
๕.๔ การสัม มนาเรื่อ ง “อนาคตธุ ร กิ จ ไทย เติ บโตไปกั บ AEC” ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ระดับจังหวัดเพือ่ สนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจ�ำนวน ๔๙,๕๘o คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยและ
ผูส้ นใจได้ทราบข้อมูลเรือ่ งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน พันธกรณีของไทย และประโยชน์ทผี่ ปู้ ระกอบการจะได้รบั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน
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๕.๕ การจัดฝึกอบรม YEN-D Season IV (Young Entrepreneur Network Development Program) โครงการ
สร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ของไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน รุน่ ที่ ๔ ไทย-เมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เพื่อแนะน�ำโครงการและสร้างความรู้จักคุ้นเคย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย การแนะน�ำธุรกิจ
ระหว่างกัน (Business Show-off) รวมถึงการสร้างกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยการบรรยายจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน�ำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย (YEN-D) เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ของไทย จ�ำนวน ๒๓๖ คน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา จ�ำนวน ๔๐๔ คน
โดยสามารถเจรจาจับคู่ธุรกิจ มูลค่าประมาณ ๖๖๕ ล้านบาท
๕.๖ การจั ด สั ม มนาให้ ค วามรู ้ ก ารใช้ ร ะบบต่ า ง ๆ “Digital Signature (DS) และระบบ Electronic
Signature and Seal (ESS)” “พัฒนาผู้ประกอบการต่อยอดงานวิจัย” “เชียงราย : โอกาสในการค้าชายแดนกับประเทศ
ในลุม่ แม่นำ�้ โขง” “India : Your Destiny, Your New Destination” “T-REX” “ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการค้า
ชายแดน” “อนาคตการค้าไทย ก้าวไกลด้วยการใช้สิทธิประโยชน์” “ขอหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า Form D”
โดยมีผู้ประกอบการได้รับความรู้กว่า ๓,๖๗๗ คน
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รัฐบาลให้ความส�ำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน�ำไปสู่การผลิตและบริการ
ที่ทันสมัย ดังนี้
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก�ำลังคนในสาขาทีข่ าดแคลน การเชือ่ มโยงระหว่างการเรียนรูก้ บั
การท�ำงาน การให้บคุ ลากรด้านการวิจยั ของภาครัฐสามารถไปท�ำงานในภาคเอกชน และการให้อตุ สาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
๘.๓ ปฏิรปู ระบบการให้สงิ่ จูงใจ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการน�ำงานวิจยั และพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ส่งเสริมการจัดท�ำแผนพัฒนาการวิจยั และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุม่ จังหวัด เพือ่ ให้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิน่ ผลักดันงานวิจยั และพัฒนาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า
การจัดการน�้ำและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัย
และพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออ�ำนวย เพื่อสร้างโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ�ำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มี
เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มโี ครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจยั และพัฒนา
และด้านนวัตกรรมซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางปัญญาทีส่ ำ� คัญในการต่อยอดสูก่ ารใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
ให้มคี วามพร้อม ทันสมัย และกระจายในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตัง้ ศูนย์วเิ คราะห์
ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
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รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ จึงได้มีการ
ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อให้มีความเชื่อมโยงและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้
ด�ำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปการวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งการบริหารงานของรัฐบาล
ในปีที่ ๔ มีการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศ และจั ด ระบบ
การบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลจึงได้
จัดท�ำแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ระยะ ๒๐ ปี เพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราส่วน ๗๐:๓๐ โดยในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราส่วน ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
GDP (%)
อัตราส่วน เอกชน : รัฐ

ปี ๒๕๕๗
๐.๔๘
๕๔:๔๖

หมายเหตุ : รอบส�ำรวจแต่ละปี จะใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยของปีก่อนหน้า

ปี ๒๕๕๘
๐.๖๒
๗๐:๓๐

ปี ๒๕๕๙
๐.๗๘
๗๓:๒๗

ปี ๒๕๖๐
(ประมาณการ)
๐.๘๙
๗๐:๓๐
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จากการจัดอันดับของ International Institute of Management Development: IMD ปี ๒๕๖๑ ดีขึ้นถึง
๖ อันดับ จากเดิมในปี ๒๕๖๐ อยู่อันดับที่ ๔๘ เป็นอันดับที่ ๔๒ จาก ๖๓ ประเทศ โดยมีตัวเลขการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้นเป็น ๑.๑๔ แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๘ ของ GDP ปรับตัวดีขึ้นจากรายงาน
ของ IMD ปี ๒๕๖๐ ที่ได้ร้อยละ ๐.๖๒ ของ GDP การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยปรับตัวดีขึ้น ๓ อันดับ อยู่ในอันดับที่ ๒๙ จากอันดับที่ ๓๒ และสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจ
ต่อ GDP ปรับตัวดีขึ้น ๑ อันดับ เป็นอันดับที่ ๓๖ จากเดิมอันดับที่ ๓๗ จ�ำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น
๑๗ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน จากเดิม ๑๓.๘ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑.๑ การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทยหรือ Company R&D Centers (CRDC) ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้ ประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดตัง้ และสร้างเครือข่ายศูนย์สง่ เสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย
ในรูปแบบการสัมมนา การเข้าร่วม Roadshow ในระดับสากล การจัดนิทรรศการ การหารือแบบประชุมกลุ่มย่อย
(focus group) โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม รวมทั้งจัดท�ำและปรับปรุงสื่อต่าง ๆ ในการติดต่อ
กับผูร้ ว่ มโครงการและเครือข่ายให้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ โดยเน้นการจับคูเ่ ทคโนโลยีในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับสากล ขยายการให้บริการ
one stop service ของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคการศึกษา ขยายเครือข่ายการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ฯ ผ่านกิจกรรมการเจรจาความร่วมมือ
ติดต่อสื่อสารกับภาคเอกชน ทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ ทั้งในและต่างประเทศ เกิดเป็นความร่วมมือรูปแบบ
PPP 4 Platform ด�ำเนินการขยายผลกลไกต้นแบบการด�ำเนินกิจกรรมร่วมมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนโดยมีจ�ำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๓๖๔ คน ปริญญาเอก ๒๖ คน ปริญญาโท ๗๔ คน ปริญญาตรี ๒๖๔ คน ขยายพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ
ไปยั ง เครื อ ข่ า ยศู น ย์ ฯ ที่ มี ค วามพร้ อ มและขยายกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม เน้ น การเกิ ด ความร่ ว มมื อ ระดั บ สู ง ขึ้ น ได้ แ ก่
การพัฒนานวัตกรรมหรือการเกิดธุรกิจ startup โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑๕๐ แห่ง มูลค่าการลงทุน
ด้านวิจยั และพัฒนามากกว่า ๑๐๒,๐๙๔,๒๑๓.๐๕ บาท เกิดการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
หรือด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน เช่น เกิดการจ้างงานและฝึกงาน ๑๑๕ คน
การส่ ง บุ ค ลากรเข้ า อบรมทั ก ษะด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นาหรื อ เทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น หรื อ ศึ ก ษาต่ อ จ� ำ นวน ๖๘ คน
มีจำ� นวนเครือข่ายศูนย์อำ� นวยความสะดวกเพิม่ เป็น ๖ ศูนย์ [มูลนิธศิ กึ ษาวิจยั และพัฒนาเพือ่ สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]
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๑.๒ โครงการหิ้งสู่ห้าง (Thailand Tech Show) ๓๐,๐๐๐ บาท ทุก IP เป็นการท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
เพื่ อ น� ำ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (IP) ผลงานนวั ต กรรมของนั ก วิ จั ย ไทย ทั้ ง จากหน่ ว ยงานวิ จั ย ของรั ฐ และมหาวิ ท ยาลั ย
ออกมาให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงได้โดยง่าย โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าถึงสิทธิในการใช้ผลงาน ๓-๕ ปี และมีค่าธรรมเนียม
เพียง ๓๐,๐๐๐ บาท ช�ำระเมื่อลงนามในสัญญา มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิหรือ Royalty Fee ร้อยละ ๒ ซึ่งสามารถ
น� ำ ค่ า ธรรมเนี ย มมาหั ก ออกได้ เ มื่ อ จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว
ส� ำ หรั บ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ น� ำ ผลงานวิ จั ย
เชิงพาณิชย์มาแสดงในงาน Thailand Tech Show ระหว่างวันที่
ถ่ายทอด
๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค
บางนา เพื่ อ น� ำ เสนอผลงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ที่โดดเด่นสอดรับกับการพัฒนาประเทศ
เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัย
เข้ าสู ่ ยุคประเทศไทย ๔.๐ ในหัว ข้อ “เสริ มแกร่ ง ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
สู่เชิงพาณิชย์
วิทย์และนวัตกรรม” จ�ำนวน ๒๙๙ ผลงาน มีการน�ำเสนอผลงานวิจยั
สูงกว่าปี ๒๕๖๐
ที่ พ ร้ อ มถ่ า ยทอดสู ่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ในสาขากลุ ่ ม การแพทย์
ถึง ๕๘.๕%
เครื่ อ งส� ำ อาง และเวชภั ณ ฑ์ กลุ ่ ม เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและ
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเกษตร อาหารเครื่องดื่ม โดยมีผู้ประกอบการ
เข้ า ร่ ว มงาน จ� ำ นวน ๑๔,๐๓๙ คน และให้ ค วามสนใจ
ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า ๔๘๕ รายการ ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๖๐
ร้ อ ยละ ๕๘.๕๐ และมี จ� ำ นวนสั ญ ญาอนุ ญ าตใช้ สิ ท ธิ ล งนาม
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๔๒.๘๖

โครงการ
หิ้งสู่ห้าง

รายการ

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๖๐

จ�ำนวนเทคโนโลยี (รายการ)

๑๙๓

๒๙๙

๕๔.๙๒

จ�ำนวนความสนใจขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี (รายการ)

๓๐๖

๔๘๕

๕๘.๔๙

๓๔

๔๖

๓๕.๒๙

๑๓,๐๐๐

๑๔,๐๓๙

๗.๙๙

๑๔

๔๘

๒๔๒.๘๖

พันธมิตรงานวิจัย (หน่วยงาน)
จ�ำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน (คน)
จ�ำนวนสัญญาอนุญาตใช้สิทธิที่ลงนาม (รายการ)

๑.๓ โครงการ “คูป องวิทย์เพื่ อโอทอป” เป็นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP มีเป้าหมายสนับสนุนกลุ่ม OTOP ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ
ครอบคลุมทุกกลุม่ โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ดำ� เนินกิจกรรม ดังนี้ ๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง ใน ๑๔ จังหวัด (จังหวัดอุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน ตาก นครศรีธรรมราช มหาสารคาม สกลนคร
นราธิวาส จันทบุรี พัทลุง อยุธยา นครปฐม นครสวรรค์ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์) ๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓) ขยายผลการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ และ ๔) ประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในการ
ด�ำเนินโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ�ำนวน ๒,๘๔๒ คน อนุมัติคูปองวิทย์แล้ว จ�ำนวน ๖๔๗ ราย ทั้งนี้ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ได้มีการอนุมัติคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ๗๑๘ ราย กระจายอยู่ในภาคเหนือ ๑๖๖ ราย ภาคกลาง ๑๓๔ ราย ภาคตะวันออก
๑๘ ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๖๕ ราย และภาคใต้ ๑๓๕ ราย
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๑.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture:
InnoAgri) ได้มีการน�ำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรของประเทศ เน้นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและ
กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเกษตรแปลงใหญ่ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ มีเกษตรกรน�ำเทคโนโลยีไปใช้
จ�ำนวน ๑,๙๔๓ ราย ในจังหวัดศรีสะเกษ และ ๑,๐๓๗ ราย ในจังหวัดน่าน ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย
ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจาก ๐.๔๘ ล้านบาท เพิ่มเป็น ๐.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๔
๑.๕ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง เช่น
		 ๑.๕.๑ อุ ป กรณ์ พ ลาสติ ก บนโต๊ ะ อาหารแบบใช้ ค รั้ ง เดี ย วทิ้ ง โดยได้ วิ จั ย และพั ฒ นาวั ส ดุ ผ สม
ฐานเทอร์ โ มพลาสติ ก สตาร์ ช มั น ส� ำ ปะหลั ง ซึ่ ง สามารถขึ้ น รู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ น แบบประเภทช้ อ น ส้ อ ม และมี ด ได้
สามารถน�ำไปใช้แทนช้อน ส้อม และมีดทีผ่ ลิตจากพลาสติกฐานปิโตรเลียมทัว่ ไป ส�ำหรับการบริโภคอาหารทีม่ คี วามชืน้ ปริมาณต�ำ่
หรือมีน�้ำมันเป็นส่วนประกอบ

		 ๑.๕.๒ พั ฒ นาอุ ป กรณ์ แ ปลงเพศปลานิ ล ด้ ว ยวิ ธี ไ ฟฟ้ า (Fish X change) เพื่ อ แปลงเพศปลานิ ล
เป็นเพศผูล้ ว้ น ลดระยะเวลาการแปลงเพศปลานิลจากเดิม ๒๑-๒๘ วัน เหลือเพียง ๕-๑๕ นาที เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถ
ส่งออกปลานิลและส่งเสริมนโยบายการส่งออกปลานิลแปลงเพศตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) สูต่ ลาด
กลุ่มสหภาพยุโรป (European Union: EU)
		 ๑.๕.๓ พัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้ผู้ป่วยที่พิการ
และใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนที่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับบริการทางทันตกรรมมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยสามารถเข็นเก้าอี้
ล้อเลื่อนขึ้นไปบนเด็นทัลแพลตฟอร์ม
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		 ๑.๕.๔ สารยืดอายุนำ�้ ยางสดเพือ่ การผลิตยางแผ่น (สาร ThEPS) ใช้ทดแทนแอมโมเนียหรือโซเดียมซัลไฟต์
(ยากันกรอบ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยืดอายุของน�้ำยางสดก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่นได้นาน ๑-๓ วัน ท�ำให้
ลดความเสี่ยงต่อการเสียสภาพของน�้ำยางสดก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่น

๑.๕.๕ ระบบแนะน�ำส�ำรับอาหารกลางวันส�ำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch)
(www.thaischoollunch.in.th) เพื่อช่วยครูบริหารจัดการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ ใช้ตดิ ตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน และติดตามคุณภาพส�ำรับอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดทั่วประเทศ โดยในปี ๒๕๖๑ มีการใช้งานระบบทั้งหมด ๓๑,๘๒๙ โรงเรียน คิดเป็นมูลค่า จ�ำนวน ๒,๗๘๘ ล้านบาท
		 ๑.๕.๖ พัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลค�ำพูด : ระบบรูจ้ ำ� เสียงพูดภาษาไทย (Partii) พาทีเป็นแอปพลิเคชัน
ที่ ช ่ ว ยแปลงเสี ย งพู ด ของผู ้ ใ ช้ ง านให้ เ ป็ น ข้ อ ความ ใช้ ส� ำ หรั บ การถอดความระบบขนาดใหญ่ (Partii Enterprise)
หรือถอดความค�ำสัง่ สัน้ ๆ (Partii2go) แบบไม่พงึ่ พาอินเทอร์เน็ต เหมาะส�ำหรับการน�ำไปประยุกต์สงั่ การอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ สามารถ
ส่งข้อความ SMS หรือพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ได้ด้วยเสียงพูด
		 ๑.๕.๗ ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ ผลักดัน
ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง กรดไขมันทรานส์ (trans fat acid)
ซึง่ เกิดจากน�ำ้ มันทีผ่ า่ นกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ส่งผล
ต่ อ การเพิ่ ม ความเสี่ ย งของการเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ผลักดันผลงานวิจัย
โดยภาครั ฐ และภาคเอกชนมี แ นวทางในการควบคุ ม ปั ญ หา
การปนเปื้อนของกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต
กรดไขมันทรานส์
เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร
รองรับการเป็นประเทศ
น�ำเข้า เพือ่ รองรับการเป็นประเทศปลอดไขมันทรานส์ (Trans Fatปลอดไขมันทรานส์
Free Country) ในอนาคต โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๘/๒๕๖๑ เรื่อง ก�ำหนดอาหารที่
ห้ามผลิต น�ำเข้า หรือจ�ำหน่าย ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
		 ๑.๕.๘ เพาะเลี้ ย งปลาช่ อ นในพื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า ว โดยส่งเสริมผลักดันการเพาะเลี้ยงปลาช่อนเป็นอาชีพ
ทางเลือกใหม่ ลดความเสี่ยง และเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร สอดรับกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามนโยบายประชารัฐ
ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรไทย โดยมุ่งส่งเสริม
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการปลูกข้าวในพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสมท�ำให้มีต้นทุนสูง มีจังหวัดน�ำร่อง ๕ จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย ก�ำแพงเพชร และ
อ่างทอง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๒๐๐ ราย และขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป
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		 ๑.๕.๙ ปาล์มน�ำ้ มันและน�ำ้ มันปาล์ม ส่งเสริมโครงการวิจยั ด้านการบริหารจัดการปาล์มน�ำ้ มันอย่างเป็นระบบ
ตลอดโซ่อุปทานและการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน�้ำมัน
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การก�ำหนดมาตรฐานของคุณภาพและการจัดการในแต่ละขั้นตอน รวมถึงเทคโนโลยี
การผลิตวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์มน�ำ้ มันและการแปรรูปน�ำ้ มันปาล์มเพือ่ เพิม่ มูลค่า โดยน�ำองค์ความรูแ้ ละข้อเสนอแนะในการ
ก�ำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันและน�ำ้ มันปาล์มสูก่ ารจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตปิ าล์มน�ำ้ มันและน�ำ้ มันปาล์ม
ทีส่ ง่ ผลให้อตุ สาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันและน�ำ้ มันปาล์มทัง้ ระบบมีการบริหารจัดการทีเ่ ป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
		 ๑.๕.๑๐ ลองกอง มีการวิจัยปัจจัยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อการส่งออกลองกองทางเรือ และ
การส่ ง ออกในระดั บ การค้ า ไปสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ที่ พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการจั ด การผลลองกองทั้ ง ก่ อ นและ
หลังการเก็บเกี่ยวให้มีความแม่นย�ำมากขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงการหลุดร่วงและเน่าเสียของลองกอง การใช้สารเคมี
เท่าที่จ�ำเป็นหลังการเก็บเกี่ยวและปริมาณสารตกค้าง และควบคุมให้ปริมาณเชื้อราบนผลมีน้อยลงและควบคุมไม่ให้เชื้อรา
ที่หลงเหลืออยู่บนผลสามารถเจริญเติบโตได้ โดยการลดการสูญเสียน�้ำโดยลดอัตราการระบายอากาศระหว่างการขนส่ง
แต่ในขณะเดียวกันใช้วิธีก�ำจัดแก๊สเอทิลีนด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ได้ผลดีในที่ที่มีความชื้นสูง ส่งผลให้ผลลองกองยังมีคุณภาพดี
มีผลร่วงไม่เกินร้อยละ ๑๐ เมื่อถึงปลายทาง
๑.๖ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ในปี ๒๕๖๑
สนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จ�ำนวน ๒๓ กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ๑) กลุ่มเรื่องข้าว
๒) กลุ ่ ม เรื่ อ งปาล์ ม น�้ ำ มั น ๓) กลุ ่ ม เรื่ อ งอาหารเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และความปลอดภั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ โ ภคและการค้ า
๔) กลุม่ เรือ่ งพืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้าวโพด) ๕) กลุม่ เรือ่ งสัตว์เศรษฐกิจ ๖) กลุม่ เรือ่ งการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ ๗) กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา ๘) กลุ่มเรื่องพลาสติกชีวภาพ ๙) กลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ ๑๐) กลุ่มเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๑) การพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๒) กลุ่มเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข ๑๓) กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ๑๔) กลุม่ เรือ่ งยางพารา ๑๕) กลุม่ เรือ่ งการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว ๑๖) กลุม่ เรือ่ งโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ๑๗) กลุ่มเรื่องอ้อยและน�้ำตาล ๑๘) กลุ่มเรื่องวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
๑๙) กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์ ๒๐) กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ๒๑) กลุ่มเรื่องการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
๒๒) กลุ่มเรื่องมันส�ำปะหลัง และ ๒๓) กลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบราง
๑.๗ โครงการวิจยั ท้าทายไทย/นโยบายรัฐบาล (Thailand Grand Challenges) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รัฐบาลได้ดำ� เนินโครงการวิจยั ท้าทายไทยเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องประชาชน เช่น ๑) โครงการ Precision
Medicine (การแพทย์แม่นย�ำในโรคมะเร็ง) เป็นการตรวจหายีนที่ผิดปกติในชิ้นเนื้อมะเร็งจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งล�ำไส้ เพือ่ เลือกการรักษาทีต่ รงจุดต่อยีนทีผ่ ดิ ปกตินนั้ ๒) โครงการพัฒนาการเกษตรไทย
สู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบในการด�ำเนินงานอยู่ในพื้นที่ทุ่งรังสิต
จังหวัดปทุมธานี ๓) โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันส�ำปะหลัง เพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด
เพิ่มคุณค่าให้สินค้าเกษตร โดยการเตรียมเป็นอาหารสุขภาพ อาหารเพื่อผู้ป่วยที่สามารถรักษาโรคได้ ๔) โครงการสังคมไทย
ไร้ความรุนแรง เป็นการน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นเหตุแห่งการเกิด
ความรุนแรงไปจนถึงการเยียวยารักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ทั้งตัวผู้กระท�ำและ
ผู้ถูกกระท�ำ รวมถึงขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่จะช่วยให้สังคมไทย เป็นสังคมที่ปลอดจากความรุนแรง ซึ่งจะท�ำให้
ประเทศไทยมีองค์ความรู้และแนวทางต้นแบบในการลดและขจัดความรุนแรงในมิติต่าง ๆ ของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
๑.๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : การจัดงาน “มหกรรม
วิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ประกอบด้วย ๒ โครงการใหญ่ ได้แก่
		 ๑.๘.๑ โครงการ “๑ ต�ำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร” เป็นการต่อยอดจากการด�ำเนินโครงการ “พัฒนาเกษตรกร
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งมีระยะเวลาด�ำเนินงาน ๓ ปี โดยเป้าหมายของโครงการในช่วง ๘ เดือนแรก
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(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) คือ สร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพื้นที่ ๘๗๘ อ�ำเภอ หรือ ๘๗๘ ภูมิปัญญา ปีที่ ๒ ขยายผลการสร้างนวัตกรรมเกษตรในพื้นที่ ๓,๕๐๐ ต�ำบล
และปีที่ ๓ ในพื้นที่ ๗,๒๕๕ ต�ำบล โดยได้ส�ำรวจและรวบรวมนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ๙๑๒ ภูมิปัญญา กระจายตาม
ภาคต่าง ๆ (ภาคกลาง ๑๙๖ ภูมิปัญญา ภาคใต้ ๑๗๔ ภูมิปัญญา ภาคตะวันออก ๓๒ ภูมิปัญญา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓๕๔ ภูมิปัญญา และภาคเหนือ ๑๕๖ ภูมิปัญญา)
		 ๑.๘.๒ โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อยกระดับ OTOP ในพื้นที่
๑๐ จังหวัด (จังหวัดแม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย์ อ�ำนาจเจริญ และน่าน)
เพื่อน�ำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา และจัดระเบียบองค์ความรู้
แล้วไปถ่ายทอดสู่ OTOP กว่า ๒,๙๐๐ ราย
๑.๙ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) โดยได้จัดท�ำร่าง “สมุดปกขาว BCG in Action”
ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ โดยใช้ BCG Model ในการบูรณาการ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy) โดยน�ำองค์ความรูม้ าต่อยอดฐานความรูม้ าต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในประเทศ คือ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรทีส่ มบูรณ์ ปรับเปลีย่ นระบบการผลิตไปสูก่ ารใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เพือ่ รักษาสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม

๒. การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก�ำลังคนในสาขา
ที่ขาดแคลน และการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท�ำงาน
๒.๑ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน�ำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ พัฒนาศักยภาพ
และสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน ด้วยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEM Lab ต้นแบบ เป็นห้องปฏิบัติการที่เน้น
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรมในโรงเรี ย น โดยเครื่ อ งมื อ ของห้ อ ง STEM Lab เป็ น เครื่ อ งมื อ ชนิ ด พิ เ ศษที่ ทั น สมั ย
ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและสร้างชิ้นงานอย่างอัตโนมัติที่สามารถท�ำลายก�ำแพงข้อจ�ำกัดของโครงงานที่เคย
ยากเกินไปให้สามารถท�ำได้ง่ายและรวดเร็ว จากผลการด�ำเนินงานในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา STEM Lab ต้นแบบก่อให้เกิด
โครงงานที่มีความซับซ้อนในโรงเรียนเฉกเช่นกับในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถฝึกฝน
การเป็นนักนวัตกรรมได้อย่างดี และเพื่อให้การด�ำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลสูงสุด
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรการขยายผลจากต้นแบบ STEM Lab ไปในโรงเรียนอื่น ๆ โดยใช้ต้นแบบที่ได้ด�ำเนินการมา

302 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘
รวมถึ ง ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รต้ น แบบที่ โ รงเรี ย นต่ า ง ๆ
สามารถน�ำไปใช้งานได้ ผลการด�ำเนินงานน�ำต้นแบบห้องปฏิบตั กิ าร
STEM Lab ไปขยายผลในโครงการ Fabrication Lab หรือ
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ๑๕๐ โรงเรียนทั่วประเทศ
โดยได้น�ำทั้งรายการและข้อก�ำหนดเครื่องมือ แนวคิดการจัดตั้ง
STEM Lab แนวทางการดูแลห้อง ผลักดันให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี
MoU ร่วมกันในการท�ำโครงการ STEM Lab ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
กลายเป็ น ศู น ย์ อ บรมให้ กั บ โรงเรี ย นอื่ น ๆ ที่ จ ะจั ด ตั้ ง
ห้องปฏิบตั กิ าร Fabrication Lab น�ำหลักสูตรไปอบรมให้กบั วิศวกร
ทั้งหมด ๑๕๐ โรงเรียน และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงอีก ๑๐ แห่ง

นำ�

STEM Lab
ขยายผลโครงการ
Fabrication Lab
ใน ๑๕๐ โรงเรียน

๒.๒ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน (Work integrated Learning: WiL)
หรือโครงการสหกิจศึกษา ในรูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP)
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีสถาบันอุดมศึกษาที่ด�ำเนินการสหกิจศึกษา จ�ำนวน ๑๒๗ แห่ง มีนักศึกษาสหกิจศึกษา
จ�ำนวน ๔๐,๑๕๕ คน นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จ�ำนวน ๖๓๘ คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
จ� ำ นวน ๑๙,๘๘๒ แห่ ง เป็ น สถานประกอบการที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ จ� ำ นวน ๓๘๔ แห่ ง
โดยมีโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน ๓ ประเภท คือ ๑) การพัฒนาและ
ออกแบบหลักสูตรใหม่ที่มีช่วงเวลาของการท�ำงานในสถานประกอบการตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยใช้ผลลัพธ์
การเรียนรู้ (learning outcome) เป็นเป้าหมายหลักในการประเมินผล จ�ำนวน ๘ โครงการ ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๓ ปี
๒) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติระหว่างประเทศอาเซียน จ�ำนวน ๕ โครงการ
และ ๓) การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา จ�ำนวน ๙ โครงการ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ผลักดันขยายผล
WiL ใน ๓ อุตสาหกรรม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และปิโตรเคมี
๒.๓ การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคการผลิต
และการบริการ (Talent Mobility) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
การท�ำงานระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย
ของภาครัฐ ได้ดำ� เนินการ ดังนี้ ๑) จัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยความสะดวก
หมุนเวียน
(Talent Mobility Clearing House) เพื่ อ ประสานงาน
ความต้องการบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการ ๒) พัฒนา
ฐานข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของสถานประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
(Talent Mobility)
ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ เพื่อใช้สืบค้นจับคู่
๑,๓๘๔ คน ใน ๓๘๐ บริษัท
(Talent Mobility Database) และ ๓) ติดตามการด�ำเนินโครงการ
Talent Mobility ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ มี ห น่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร
๒๖ หน่วยงาน มีบคุ ลากรทีไ่ ปปฏิบตั งิ านในภาคเอกชน จ�ำนวน ๑,๓๘๔ คน แบ่งเป็นนักวิจยั จากมหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๕๘๖ คน
นักวิจยั จากสถาบันวิจยั ของรัฐ จ�ำนวน ๑๓๖ คน ผูช้ ว่ ยนักวิจยั จ�ำนวน ๖๖๒ คน บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ หมด จ�ำนวน ๓๘๐ บริษทั
จาก ๔๖๔ โครงการและในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) โดยสนับสนุนทุนการวิจัย
จ�ำนวน ๖๓ โครงการโดยมีบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวม ๑๑๙ คน
และได้คัดเลือกหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม จ�ำนวน ๙ หน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอาจารย์/นักวิจัย
ก่อนไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชน รองรับการด�ำเนินการโครงการ Talent Mobility นอกจากนี้ ยังร่วมกับส�ำนักงาน

บุคลากร
ภาครัฐไปปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชน
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน ๒๑ แห่ง
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการด�ำเนินงานโครงการ Talent Mobility ตลอดจนจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและ
ผู้ประสานงานโครงการ Talent Mobility เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของเครือข่ายนักวิจัย
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการประสานงานให้กับผู้ประสานงานเครือข่าย และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ประสานงานวิจัยเครือข่ายโครงการ Talent Mobility
๒.๔ การพัฒนาก�ำลังคนในสาขาขาดแคลน ได้สนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๓ และโครงการฯ ระยะที่ ๓+ เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขา
ขาดแคลนทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุ และพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพและสิง่ แวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขานาโนเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเป้าหมายรวมจ�ำนวน ๑,๔๙๕ ทุน (ต่างประเทศ ๑,๔๐๐ ทุน
และในประเทศ ๙๕ ทุน) ปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่ส�ำเร็จการศึกษากลับมาแล้ว ๓,๑๙๗ คน แบ่งเป็นทุนต่างประเทศ
๒,๙๙๔ คน และทุนในประเทศ ๒๐๓ คน
๒.๕ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รัฐบาลได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนี้
๒.๕.๑ จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย
จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์
ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” น้อมน�ำหลักการทรงงาน และ
ภายใต้แนวคิด
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
“นักวิทย์น้อยตามรอย
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะการที่ทรงน�ำกระบวนการ
พระบิดาวิทยาศาสตร์ ไทย”
ทางวิทยาศาสตร์มาค้นหาค�ำตอบและแก้ปัญหาเพื่อให้เด็ก ๆ
มีผู้ร่วมงานมากกว่า
ได้เรียนรู้และน�ำไปปรับใช้ในชีวิต พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
๒๕,๐๐๐ คน
โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ๒๕,๐๐๐ คน
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมการเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์อวกาศ
(Space Inspirium) โดยให้ประชาชนเข้าชมแหล่งเรียนรู้
ด้านอวกาศ หรือ Space Inspirium ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๖๐-๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชน โดยเปิดให้เข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในงานมีนทิ รรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แนวคิดศาสตร์พระราชา
ว่าด้วย “น�้ำและดิน” สินทรัพย์แห่งสุวรรณภูมิ
		 ๒.๕.๓ โครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาส
เรียนรู้ทั่วหล้า” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ได้มอบกล้องโทรทรรศน์ จ�ำนวน ๓๖๐ ตัว พร้อมอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
ส�ำหรับการเรียนการสอนดาราศาสตร์แก่โรงเรียนทั่วประเทศ จ�ำนวน ๓๖๐ โรงเรียน รวม ๗๖ จังหวัด
		 ๒.๕.๔ จัดงาน Maker Faire Bangkok 2018 : ลานอวดของ ประลองไอเดีย ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยงานดังกล่าวเป็นมหกรรมแสดง
ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องเหล่ า เมกเกอร์ (Maker) หรื อ
นักสร้างสรรค์นวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และมีการมอบรางวัลโครงการ Enjoy Science: Young
Makers Contest ปี ๒ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ
Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
ในหั ว ข้ อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย
ในชุ ม ชน โดยผู ้ ช นะจะได้ เ ข้ า ร่ ว มงาน Maker Faire
Bay Area มหกรรมแสดงสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องเหล่ า เมกเกอร์
ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

304 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘

๒.๕.๕ จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒-๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” และนิทรรศการมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2018 Bangkok
International Intellectural Property, Invention, Innovation and technology Exposition: IPITEx 2018)
ซึ่งเป็นการจัดเวทีน�ำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศและขององค์กร
เครือข่ายพันธมิตรด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อขยายผลต่อยอดและ
ผลักดันไปสูก่ ารใช้ประโยชน์และเกิดมูลค่าเพิม่ ทางพาณิชย์ ซึง่ มีพธิ มี อบรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�ำปี ๒๕๖๑ รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๑๒๗ รางวัล
๒.๕.๖ จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” โดยในปี ๒๕๖๑ ได้จัดงานภายใต้
แนวคิดหลัก “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๕๗๘,๘๕๖ คน

๒.๕.๗ จั ด งาน “มหกรรมงานวิ จั ย ส่ ว นภู มิ ภ าค ๒๕๖๑ (Regional Research Expo 2018)”
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง
ย่ า นเมื อ งเก่ า สงขลา ถนนนครนอก อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา โดยมี ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ และมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการจัดงานดังกล่าว
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการให้ผใู้ ช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั และผูเ้ กีย่ วข้องกับงานวิจยั ในภาคใต้ได้เข้าถึงผลงานวิจยั นักวิจยั และผูใ้ ห้บริการ
การวิจัยมากยิ่งขึ้น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมภาคนิทรรศการ ซึ่งมีการน�ำเสนอผลงานจ�ำนวนมากกว่า ๑๔๐ ผลงาน
และภาคการประชุมมีการเสวนา มากกว่า ๒๐ หัวข้อเรื่อง
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		 ๒.๕.๘ โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็นนวัตกรในเด็กและเยาวชนไทยผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ได้ด�ำเนินกิจกรรมอบรมวิทยากรแกนน�ำ
(Train-the-trainers) จ�ำนวน ๕๐๐ คน เพื่อไปถ่ายทอดขยายผลการเรียนรู้สู่ทั้ง ๑,๐๐๐ โรงเรียน และตัวอย่างอุปกรณ์
จากโครงการ Fabrication Lab เพื่อเป็นการวางรากฐานและปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
สร้ า งความเท่ า เที ย มและลดความเหลื่ อ มล�้ ำ
ของระบบการศึกษาด้วยการกระจายองค์ความรู้
ให้ เ ข้ า ถึ ง ได้ โดยเฉพาะโรงเรี ย นภู มิ ภ าคและ
โรงเรี ย นด้ อ ยโอกาส อั น จะเป็ น รากฐานของ
การสร้ า งนวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ที่ จ ะช่ ว ย
เสริ ม ทั ก ษะความเป็ น นวั ต กรของเด็ ก และ
เยาวชนไทย สู ่ ก ารเป็ น Makers Nation
ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งได้เปิดตัวโครงการ
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
		 ๒.๕.๙ โครงการโรงประลองต้ น แบบทางวิ ศ วกรรม (Fabrication Lab) ในโรงเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นา
ทักษะความเป็นนวัตกรให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้าน STEM
โดยจั ด ให้ ส ถานศึ ก ษาทั้ ง โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และจั ตุ รั ส วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าคมี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านวิศวกรรม ดิจทิ ลั และเครือ่ งมือวัดทางวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน ๑๕๐ แห่ง และมีเป้าหมายในการขยายผลการจัดท�ำโครงการนี้
ในสถานศึกษาทั้งประเทศ
		 ๒.๕.๑๐ จั ด งานมหกรรมงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ ๒๕๖๑ ระหว่ า งวั น ที่ ๙-๑๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ แ ละบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ กรุ ง เทพมหานคร ภายใต้ แ นวคิ ด
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีการน�ำเสนอจัดเป็น ๙ ธีม ได้แก่ ๑) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความมั่นคง ๒) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ๓) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่ออุตสาหกรรม ๔) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม ๕) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
๖) งานวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ พลั ง งาน ๗) งานวิ จั ย นวั ต กรรมเพื่ อ ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม ๘) งานวิ จั ย และ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล และ ๙) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อระบบโลจิสติกส์ มีหน่วยงานน�ำเสนอผลผลิต
การวิ จั ย เพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ใ นมิ ติ ต ่ า ง ๆ จ� ำ นวน ๑๘๘ หน่ ว ยงาน ผลงานวิ จั ย และองค์ ค วามรู ้ ข องประเทศและ
นานาชาติที่ วช. ด�ำเนินการหรือประสานให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ จ�ำนวน ๒๒๗ ชิน้ งาน และมีโครงการ ผลงานวิจยั
และสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกน�ำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ จ�ำนวน ๔๐๐ ผลงาน

306 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘

๓. การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน�ำงานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ผลักดันงานวิจยั และพัฒนาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
๓.๑ การก� ำ หนดมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รัฐบาล
ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับค่าใช้จา่ ย
ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมโดยเพิม่ จากร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ
๓๐๐ มี ร ะยะเวลาการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึง่ ได้มี
การประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (มาตรการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับค่าใช้จ่าย
ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม) มีผลการด�ำเนินงานสรุปได้ ดังนี้
ปีงบประมาณ

โครงการวิจัย
ที่ยื่นขอรับรอง

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

โครงการวิจัย
ที่ได้รับรอง

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

บริษัท
(ราย)

๒๕๕๘-๒๕๖๐

๘๒๒

๔,๑๔๘

๕๘๙

๓,๐๖๐

๑๘๖

๒๕๖๑

๔๔๗

๒,๓๕๔.๖๑

๔๐๔

๑,๒๖๑.๕๘

๑๑๓

๑,๒๖๙

๖,๕๐๒.๖๑

๙๙๓

๔,๓๒๑.๕๘

๒๙๙

รวม

๓.๒ การส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมสู ่ ก ารใช้ ง านจริ ง และใช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ห รื อ บั ญ ชี น วั ต กรรม เพื่ อ สนั บ สนุ น
ส่งเสริมการน�ำผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมไทยให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และสามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐาน
เที ย บเคี ย งที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ตลอดจนทดแทน
การน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยอย่างน้อย
ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานจัด ซื้อจัด จ้างผลิต ภัณฑ์
และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐
ของความต้องการใช้งานทัง้ หมดของหน่วยงาน
มี ง า น น วั ต ก ร ร ม ที่ ยื่ น ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
นวัตกรรมไทยแล้ว ๕๓๔ ผลงาน และผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรม จ�ำนวน ๒๗๐ ผลงาน โดยได้
ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว รวมทั้งสิ้น
๒๒๖ รายการ
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๓.๓ การด�ำเนินโครงการคูปองนวัตกรรม สนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ในการด�ำเนินธุรกิจนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการพิจารณา
ให้เงินสนับสนุนแก่โครงการนวัตกรรมไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ต่ อ โครงการ และในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ ด� ำ เนิ น
“ โ ค ร ง ก า ร คู ป อ ง น วั ต ก ร ร ม ส� ำ ห รั บ S M E s ” ภายใต้
สนับสนุน
“โครงการ Open Innovation” โดยมีรูปแบบการพิจารณา
และสนั บ สนุ น ที่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม ทั้ ง นี้ ได้ พิ จ ารณาสนั บ สนุ น
โครงการคูปองนวัตกรรมส�ำหรับ SMEs เป็นจ�ำนวน ๑๗๖ โครงการ
วงเงินสนับสนุน ๑๘๑,๒๗๑,๙๐๐ บาท มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น
๑๗๖ โครงการ
วงเงิน ๑๘๑.๒๗ ล้านบาท
๓๕๒,๓๗๘,๙๗๐ บาท และมี มู ล ค่ า การลงทุ น รวมทั้ ง สิ้ น
๒,๔๓๙,๓๐๑,๕๐๑ บาท โดยสามารถสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งาน
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ดังนี้

โครงการ
คูปองนวัตกรรม
สำ�หรับ SMEs

หน่วย : บาท

ปี

จ�ำนวนโครงการ

เงินสนับสนุน

มูลค่าโครงการ

มูลค่าการลงทุน

๒๕๕๙

๒๑๗

๑๘๐,๖๕๒,๑๗๔.๗๖

๓๗๐,๖๕๙,๑๗๗.๘๕

๒,๒๐๔,๓๘๒,๖๐๒

๒๕๖๐

๑๘๙

๑๘๘,๖๘๗,๕๖๘.๕๐

๓๓๑,๕๐๐,๓๕๓.๐๐

๑,๔๐๙,๙๙๗,๘๕๕

๒๕๖๑

๑๗๖

๑๘๑,๒๗๑,๙๐๐

๓๕๒,๓๗๘,๙๗๐

๒,๔๓๙,๓๐๑,๕๐๑

รวม

๕๘๒

๕๕๐,๖๑๑,๖๔๓.๒๖ ๑,๐๕๔,๕๓๘,๕๐๐.๘๕

๖,๐๕๓,๖๘๑,๙๕๘

๓.๔ การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผลักดันกฎหมาย
ด้านวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่
		
๓.๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
		
๓.๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่าง
เตรียมน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
		
๓.๔.๓ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารพิสจู น์การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Regulatory Sandbox)
พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน-๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
		
๓.๔.๔ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
๓.๕ การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในปี ๒๕๖๑ ได้ผลักดันให้เกิดแผนงาน/
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ�ำนวน ๑๐ แผนงาน/
โครงการ ซึ่งได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สกลนคร และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และได้ผลักดันผลงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ�ำนวน ๘ เรื่อง เช่น การน�ำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร
นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประชาชน จ�ำนวน ๖,๑๔๒ คน

308 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘
๓.๖ การจัดตัง้ กองทุนพัฒนาผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รัฐบาลได้จดั ตัง้ กองทุนพัฒนาผูป้ ระกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งทุนส�ำหรับนักศึกษาและผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน ๗ ปี หรือบุคลากรในสถาบัน
การศึกษา สถาบันวิจยั ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจ โดยเริม่ ต้นด้วยการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้สามารถรับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างอาชีพ
สร้างงานหรือสร้างรายได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดท�ำประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเภทการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน ฉบับที่ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ว่าด้วยการเงินและบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ด�ำเนินการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการแล้ว จ�ำนวน ๖๙ โครงการ เป็นเงินรวม ๑๑๕ ล้านบาท

๔. การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย และส่งเสริมให้มกี ารใช้ผลการวิจยั และพัฒนาภายในประเทศ
ในวงกว้าง
๔.๑ การพัฒนาก�ำลังคน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาด้าน
ระบบขนส่งทางราง ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ ๘ (วศร. ๘)
ซึง่ มีผเู้ ข้ารับการอบรม จ�ำนวน ๓๔ คน โดยหลักสูตรประกอบด้วยเนือ้ หาทัง้ ในด้านนโยบาย ความรูเ้ กีย่ วกับวิศวกรรมระบบราง
และการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ได้จัดแสดงเทคโนโลยีระบบรางรถไฟฟ้าในการประชุมวิชาการ
และแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ ๔ (The 4th RISE & RAIL Asia Expo 2018)
ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ในธีม “ASEAN Integration of Global Innovation,
Offset Policy and Thai Expertise in the Development of the Regional Rail Network” สนับสนุนการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนารถยนต์รางขนาดเบาวิ่งบนรางรถไฟมิเตอร์เกจหรือถนน” และได้มีการน�ำผลงานวิจัยดังกล่าวไปพัฒนา
ต่อยอดผลงานวิจยั รถตรวจสภาพทางทีส่ ามารถวิง่ ได้ทงั้ ถนนและรางรถไฟขนาด ๑ เมตร ซึง่ สามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศที่สามารถพัฒนาและพึ่งพาตัวเองได้ ตลอดจนลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
๔.๒ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เป็นการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
Cluster ที่ได้ก�ำหนดให้เมืองนวัตกรรมอาหารเป็นหนึ่งในเจ็ด Super Cluster ส�ำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีศนู ย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้บริการแบบครบวงจรด้านการวิจยั พัฒนาและ
นวัตกรรม และอ�ำนวยความสะดวกให้บริษัทอาหารชั้นน�ำระดับโลกและบริษัทของไทยเข้ามาลงทุนในพื้นที่ในรูปแบบ Food
Innopolis Service Platform ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP)
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๓๕ บริษัท มี SMEs เข้ามาท�ำกิจกรรม
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารใน Future Food Lab ๒๓ บริษัท มีหน่วยงานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร ทั้งสิ้น ๕๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑๗ บริษัทเอกชน ๑๒ หน่วยงานภาครัฐและ
๒๓ มหาวิทยาลัย เมืองนวัตกรรมอาหารได้ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร จ�ำนวน ๑๓๒ รายการ
ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตต้นเชื้อแหนมให้ภาคเอกชน และให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายต้นเชื้อ
เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ต้นเชื้อจุลินทรีย์สูตรต่าง ๆ ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตแหนม ส่งผลให้ยอดขายแหนมเพิ่มขึ้น
เพราะแหนมมีคุณภาพ และยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคทางเดินอาหาร
ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผลกระทบรวมปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ คิดเป็นมูลค่า ๒๗๔.๖ ล้านบาท นอกจากนั้น
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ ป ระกาศพื้ น ที่ เ มื อ งนวั ต กรรมส่ ว นขยายเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ๗ แห่ ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การลงทุนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค หรือในพื้นที่

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 309
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

มหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมอาหารจากทั่วประเทศให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น ท�ำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลายที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารในพื้นที่มหาวิทยาลัยหรือ
อุทยานวิทยาศาตร์ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชนให้มาลงทุนวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
๔.๓ โครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจเพือ่ การพัฒนา (THEOS-2) คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
อนุมัติการด�ำเนินโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและอากรศุลกากร) ระยะเวลาด�ำเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมอบให้ส�ำนักงาน
พั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน) (สทอภ.) รั บ ผิ ด ชอบโครงการ โดยได้ มี ก ารลงนาม
ในสัญญาโครงการจัดหาระบบดาวเทียมส�ำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ ส�ำหรับ
โครงการดาวเทียมส�ำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ระหว่าง สทอภ. และบริษัท Airbus Defence and Space SAS
เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ และได้ เ ชิ ญ ผู ้ แ ทน
หน่วยงาน (ระดับนโยบาย) จ�ำนวน ๙ หน่วยงานที่จะเป็น
ผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน/Solution และ Actionable
Intelligence Platform (AIP) เข้าร่วมกิจกรรม Kick of
meeting ระหว่ า งวั น ที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ เมื อ งตู ลู ส สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส โดยหน่ ว ยงาน
ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จ� ำ นวน ๗ หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส� ำ นั ก งาน
ทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ กรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
กรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและอวกาศกลาโหม และ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๔.๔ โครงการทุนพัฒนาศัก ยภาพนั ก วิ จั ย ด้ า นยุ ท โธปกรณ์ เ พื่ อเพิ่ มศั ก ยภาพของกองทั พ และการป้อ งกัน
ประเทศ ได้จัดสรรทุน จ�ำนวน ๒๒ ทุน เพื่อให้ได้งานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถน�ำไปต่อยอดในการ
ใช้ประโยชน์เพือ่ ภารกิจด้านความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ และได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการป้องกัน
ประเทศที่ลดเทคโนโลยีการน�ำเข้าและต้นทุนการผลิตจากบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

๕. การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
๕.๑ การขับเคลื่อนการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Metrology Standardization Testing
Quality: MSTQ) เพือ่ ให้เกิดการวิจยั และพัฒนาภาคเอกชน แบ่งเป็น ๔ หมวดหลัก ได้แก่ ระบบมาตรวิทยา (M: Metrology)
การก�ำหนดมาตรฐาน (S: Standardization) การทดสอบ (T: Testing) และการรับรองคุณภาพ (Q: Quality Assurance)
นอกจากนั้ น ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ เ คราะห์ ทดสอบ สอบเที ย บ และการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มากกว่า ๘๐๐,๐๐๐ รายการ
๕.๒ การสนับสนุนพื้นที่บริการและงบประมาณของอุทยานวิทยาศาสตร์ ดังนี้
		 ๕.๒.๑ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ เ ช่ า
แก่บริษัทเอกชน ๙๔ ราย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ๕๗ ราย และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖๖,๔๘๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้บริการพื้นที่เช่า
แก่บริษัทเอกชน ๖๑ ราย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ๕๗ ราย
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		 ๕.๒.๒ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้สนับสนุนงบประมาณ
ให้ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาแก่ ภ าคเอกชน
โดยในปี ๒๕๖๐ มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี จ�ำนวน ๖๐ โครงการ มีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี จ�ำนวน ๓๒ ราย และผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการท�ำวิจัยเพิ่มขึ้น ๓๕ ราย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ผลักดัน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี จ�ำนวน ๗๕ โครงการ และส่งเสริมผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี จ�ำนวน ๓๘ ราย
๕.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ ได้ด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
		 ๕.๓.๑ วางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System:
NRMS) เพื่อใช้ในการบริหาร ก�ำกับ และติดตามงบประมาณและงานวิจัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานและเครือข่ายผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มระบบในการบริหารสัญญาของโครงการ
ที่ได้รับทุนวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานภาครัฐน�ำข้อมูลเข้าระบบนี้ รวมทั้งสิ้น ๑๗๔ หน่วยงาน
๑๓,๓๒๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๘๕๕ ล้านบาท
		 ๕.๓.๒ เชื่อ มโยงข้อ มูลผลงานวิจัย ที่ แ ล้ ว เสร็ จ และให้ บริ ก ารสื บค้ น ผ่ า นเว็ บไซต์ www.tnrr.in.th
มีหน่วยงานวิจยั เข้าร่วมการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลผลงานวิจยั กับคลังข้อมูลงานวิจยั ไทย (Thai National Research Repository:
TNRR) แล้วกว่า ๒๑๖ หน่วยงาน มีข้อมูลงานวิจัย รวมจ�ำนวน ๖๔๙,๓๑๐ รายการ นักวิจัย จ�ำนวน ๓๘๐,๑๗๖ คน
และมีผู้เข้าใช้ประโยชน์ ๓,๕๐๓,๖๐๔ ครั้ง
		 ๕.๓.๓ ให้ บ ริ ก ารไฟล์ เ อกสารดิ จิ ทั ล ผลงานวิ จั ย ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.dric.nrct.go.th มี จ� ำ นวน
ทรัพยากรเอกสารผลงานวิจัยที่เป็นดิจิทัลทั้งหมด จ�ำนวน ๒๓๔,๖๖๙ รายการ มีผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น ๑,๖๓๓,๓๔๖ ครั้ง
โดยผู้เข้าใช้บริการได้ระบุการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จ�ำนวน ๑,๕๖๕,๗๖๘ ครั้ง ได้แก่ ๑) ด้านนโยบาย ๖๔๒,๒๘๑ ครั้ง
๒) ด้านวิชาการ ๘๖๔,๕๒๑ ครั้ง ๓) ด้านสังคม/ชุมชน ๕๑,๖๑๓ ครั้ง และ ๔) ด้านพาณิชย์/อุตสาหกรรม ๗,๓๕๓ ครั้ง
		 ๕.๓.๔ ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัยประกอบรูปภาพและคลิปวิดีโอผ่านระบบห้องสมุดงานวิจัยส�ำหรับ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ www.thai-explore.net มีผลงานวิจัยที่ให้บริการ จ�ำนวน ๔,๓๒๘ เรื่อง และมีผู้เข้าไปใช้ประโยชน์
รวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๗๔๖ ครั้ง
๕.๓.๕ ให้ บ ริ ก ารเลขมาตรฐานสากลประจ� ำ ไฟล์ ดิ จิ ทั ล (Digital Object Identifier: DOI)
โดยออกรหัสตัวระบุวตั ถุดจิ ทิ ลั ให้กบั ทรัพยากรสารสนเทศดิจทิ ลั ได้แก่ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร รูปภาพ
ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง เอกสาร และวัตถุอนื่ โดยผูข้ อรับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลและขอรับบริการ DOI ผ่านเว็บไซต์
www.doi.nrct.go.th ทัง้ นี้ ในปี ๒๕๖๑ ได้ออกรหัสตัวระบุวตั ถุดจิ ทิ ลั จ�ำนวน ๒๔,๔๘๖ รหัส รวมทรัพยากรสารสนเทศดิจทิ ลั
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๓๒,๔๐๗ รหัส จ�ำแนกเป็นรายงานวิจัย ๒๙,๖๒๐ รหัส วิทยานิพนธ์ ๘๔,๒๒๕ รหัส
บทความวารสาร ๑๕,๔๑๓ รหัส รูปภาพ ๑,๑๕๗ รหัส ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ๑,๕๘๓ รหัส เอกสาร ๔ รหัส และ
วัตถุอื่น ๆ ๔ รหัส
๕.๓.๖ จัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด�ำเนินการจัดการทรัพยากรปูม้า
อย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรม
ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาทางการประมง (Fishery improvement program: FIP)
ของกรมประมง และมาตรฐานสากล ที่ ท� ำ ร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย จากการท� ำ ประมงปู ม ้ า เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ป ระชากร
ปู ม ้ า ของประเทศ ผลส� ำ เร็ จ ของโครงการส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งความยั่ ง ยื น แก่ ท รั พ ยากรปู ม ้ า ของไทย โดยชุ ม ชน
ต้องมีความตระหนักและมีจิตส�ำนึกเห็นคุณค่าความส�ำคัญของทรัพยากรปูม้า และร่วมกันรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งรายได้
ต่อเนื่อง รวมทั้งรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า ทั้งนี้ ได้ขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชน
อื่น ๆ อย่างรวดเร็วในชุมชนชายฝั่ง จ�ำนวน ๕๐๐ ชุมชน ในระยะเวลา ๒ ปี โดยเปิดตัวโครงการขยายผลธนาคารปูม้า
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เพื่ อ คื น ปู ม ้ า สู ่ ท ะเลไทยและรณรงค์ ก ารปลู ก หญ้ า ทะเล
ซึง่ เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของปูมา้ เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ จั ง หวั ด ตรั ง และได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทัง้ นี้ สามารถขยายผลธนาคารปูมา้ ๓๒๙ ธนาคาร ใน ๒๐ จังหวัด
และเมื่อสิ้นสุดแผนตามเป้าหมายของรัฐบาล ๕๐๐ ธนาคาร
จะเพิ่ ม ปริ ม าณปู ม ้ า ในทะเลไทยได้ ๕ ล้ า นกิ โ ลกรั ม
สร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ ประเทศได้ ก ว่ า ๒ พั น ล้ า นบาทต่ อ เดื อ น
ชุมชนชาวประมงชายฝั่งไม่ต�่ำกว่า ๒,๐๐๐ ชุมชน ครัวเรือน
ชาวประมงกว่า ๙๓,๐๐๐ ครัวเรือน และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
เช่น ห้องเย็น ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยวกว่า ๒๐,๐๐๐ แห่ง
ได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินกิจกรรมได้

ขยายผล

ธนาคารปูม้า

เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย
๓๒๙ ธนาคาร
ใน ๒๐ จังหวัด

๕.๔ การพัฒนาระบบและบริการภูมสิ ารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure
Services Portal: NGIS PORTAL) โดยระบบ NGIS Portal สามารถเชื่อมโยงชั้นข้อมูล แผนที่ภูมิสารสนเทศ
จากหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามมาตรฐานและทันสมัย รวมทั้งเชื่อมโยงแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ระบบ
NGIS Portal และรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน/Solution เช่น ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริหารจัดการ
พืน้ ทีท่ างการเกษตร (Zoning) และเป็นต้นแบบในการจัดท�ำแอปพลิเคชัน/Solution ให้หน่วยงานภาครัฐน�ำไปต่อยอดระบบ
NGIS Portal ให้บริการชัน้ แผนทีจ่ ากหน่วยงานเจ้าของชัน้ ข้อมูล จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๔๕๓ ชัน้ แผนที่ ในรูปแบบ Web Map Service
(WMS) จาก ๕๑ หน่วยงาน โดยหน่วยงานส่วนใหญ่สามารถน�ำแผนที่ภาพถ่ายไปใช้ตามภารกิจของตนเอง และถ่ายทอด
การใช้งาน พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะแก่หน่วยงานในระดับพืน้ ที่ ส่วนกลางและระดับนโยบายต่อไป รวมทัง้ ได้จดั กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ อย่างต่อเนื่อง
๕.๕ การการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับต่างประเทศ
		 ๕.๕.๑ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้จัดท�ำเว็บไซต์
www.aseantalent.net เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลส�ำคัญ และรายงานผลการศึกษาโครงการ ASEAN Talent Mobility
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดงาน ASEANext 2018 ภายใต้แนวคิด “Rising STI Networking for Innovative
ASEAN” ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาธารณรัฐเกาหลี
เป็นประเทศคู่เจรจาที่เข้าร่วมงานฯ เป็นการสนับสนุนความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจของประชาคม และการน�ำวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพื่อสนับสนุนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน รวมทั้งเป็นโอกาสที่ประเทศไทย
จะได้นำ� เสนอยุทธศาสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสูค่ วามร่วมมือระดับภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ จะเป็นประโยชน์
แก่ประชาคมอาเซียนทั้งภูมิภาคในหลากหลายมิติ ตลอดจนช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่าง
อาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลีที่จะน�ำไปต่อยอดสู่การประชุมระดับรัฐมนตรีต่อไป
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		 ๕.๕.๒ ไทย-ญี่ปุ่น ได้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย การร่วมวิจัย และการสนับสนุน
ให้นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐของไทยไปท�ำวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชนญี่ปุ่น เช่น บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จ�ำกัด
๒) การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท Nidec Corporation Japan ในประเทศไทย ๓) การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาร่วมในสาขาการพัฒนาต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ด้านดาราศาสตร์ ด้านการวิจัย
และพัฒนาพลังงานทดแทน (Biomass and Biodiesel) นอกจากนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งราชอาณาจั ก รไทย และกระทรวงที่ ดิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน การคมนาคม
และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อด�ำเนินความร่วมมือในการจัดตั้ง CORS Integrated Data
Center และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบ GNSS ในประเทศไทย และได้จัดงานเปิดตัว GNSS Innovation Center
(GiNNo) อย่างเป็นทางการ ณ Space Krenovation Park อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๕.๕.๓ ไทย-อินเดีย ได้ด�ำเนินโครงการแผนที่วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และจัดท�ำสมุดแผนที่
ในรู ป ของหนั ง สื อและฐานข้อมูลดิจิทัลด้านโบราณคดี และวั ฒ นธรรม โดยเน้ น ประเด็ น การเผยแพร่ ข องพุ ท ธศาสนา
จากสาธารณรัฐอินเดียสู่อาเซียนด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม เพื่อเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมมายังภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพ INDIA-ASEAN ARCHAEOLOGICAL ATLAS FROM SATELLITE DATA
“Connectivity of Regional Culture: Finite Routes & Infinite Values” The Celebrations on the Auspicious Occasion
of Her Royal Highness Princess MahaChakri Sirindhorn’s 5th Cycle (60th) Birthday Anniversary, 2nd April 2015
แล้วเสร็จ และได้จัดส่งหนังสือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน ๑,๖๓๓ เล่ม แล้ว
		 ๕.๕.๔ ไทย-จี น ได้ มี ก ารลงนามการจั ด ตั้ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มมื อ ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพจุ ลิ น ทรี ย ์
(Thailand-China Joint Laboratory on Microbial Biotechnology) ใน ๕ เรื่อง ดังนี้ ๑) Yeast Evaluation and
Biotechnology Application ๒) Microbial Genome and Microbiome Project ๓) Waste Water Treatment
๔) Microbial Utilization (Cassava Modifying Enzyme) ๕) Microalgae Research
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ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท�ำลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกท�ำลายหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาล
จึงมีนโยบายจะรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ดังนี้
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟืน้ ฟูพนื้ ทีอ่ นุรกั ษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ปา่ โดยให้ความส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ จัดท�ำแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐให้ชดั เจน เร่งรัดกระบวนการพิสจู น์สทิ ธิการถือครอง
ที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน�ำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและ
สร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน�้ำและพื้นที่
อนุรักษ์ที่มีความส�ำคัญเชิงนิเวศ ก�ำหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อ
ป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน
เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น
๙.๒ ส่งเสริม การอนุรัก ษ์แ ละใช้ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรชี ว ภาพและความหลากหลายทางชี ว ภาพ
อย่างยัง่ ยืน ค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัดและศักยภาพในการฟืน้ ตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อนั เกิดขึน้
จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ นิ และแก้ไขการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐโดยยึดแนวพระราชด�ำริ
ที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก�ำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่า
สมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้
ตามความจ�ำเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทน
เข้าด�ำเนินการ ทัง้ จะให้เชือ่ มโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อนื่ อันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนทีต่ อ่ เนือ่ ง
เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดท�ำฐานข้อมูล
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เพื่อการบริหารจัดการ จัดท�ำทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
และเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจาย
การถือครองทีด่ นิ เร่งรัดการจัดสรรทีด่ นิ ให้แก่ผยู้ ากไร้โดยไม่ตอ้ งเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รบั รองสิทธิรว่ มในการจัดการทีด่ นิ
ของชุมชน ก�ำหนดรูปแบบทีเ่ หมาะสมของธนาคารทีด่ นิ เพือ่ ให้เป็นกลไกในการน�ำทรัพยากรทีด่ นิ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มี
แผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ของประเทศและมี ก ระบวนการบู ร ณาการแผนงานและงบประมาณร่ ว มกั น
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การจัดท�ำแผนงาน โครงการ ไม่เกิดความซ�ำ้ ซ้อน มีความเชือ่ มโยงกันอย่างเป็นระบบ และ
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ 
้ โดยจัดตัง้ หรือก�ำหนดกลไกในการบริหารจัดการน�ำ้
พร้อมทั้งมีการน�ำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน�้ำและการเตือนภัย
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทัง้ ทางอากาศ ขยะ และน�ำ้ เสีย ทีเ่ กิดจากการผลิตและบริโภค เพือ่ สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส�ำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล�ำดับแรก ส่งเสริม
ให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก�ำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�ำจัดขยะ
ในพื้นที่วิกฤต ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน
ก็จะสนับสนุนให้ดำ� เนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนัน้ จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก�ำหนด
ให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส�ำหรับ
ขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบก�ำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ไม่ให้มกี ารลักลอบทิง้ รวมทัง้ จัดการสารเคมี โดยลดความเสีย่ งและอันตรายทีเ่ กิดจากการรัว่ ไหล และการเกิดอุบตั เิ หตุ
ให้ความส�ำคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
ในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง ครอบคลุมทุกมิติ ทัง้ การลดและขจัดมลพิษ การฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การดูแลคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน และน�้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญของประเทศ
แต่จากปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท�ำลายป่าที่มีมายาวนาน ท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพทีเ่ คยอุดมสมบูรณ์ถกู ท�ำลายหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้ ปัญหาสิง่ แวดล้อม
มลพิษด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น การด�ำเนินการในปีท่ี ๔ รัฐบาลได้ให้
ความส�ำคัญกับการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่ า งยั่ ง ยื น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ โดยยึ ด
แนวพระราชด�ำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ซึ่งมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

๑. การเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
๑.๑ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) คณะกรรมการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) ได้มีมติเห็นชอบและรับรอง
เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามผลการด�ำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐
(One Map) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
One Map โดยให้คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map)
รับผิดชอบในการด�ำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากแผนที่ที่ใช้ในการก�ำหนดที่ดินของรัฐ
มีหลายมาตราส่วนท�ำให้เกิดกรณีการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐ ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
มีข้อขัดข้อง การแก้ไขความขัดแย้งเรื่องการบุกรุกและการครอบครองที่ดินของรัฐไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร
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๑.๒ การคุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
๑.๒.๑ คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อแก้ไข
ปัญหาการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามมาตรา ๑๘
และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ และด�ำเนินการ
ตามค� ำ สั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗
เรือ่ ง การปราบปรามและหยุดยัง้ การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติม
หน่ ว ยงานส� ำ หรั บ การปราบปราม หยุ ด ยั้ ง การบุ ก รุ ก ท� ำ ลาย
ทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีผลการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) จัดชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ (ฉลามขาว) บูรณาการปฏิบตั งิ านร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ต�ำรวจ ทวง
คืนผืนป่าชายเลนในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘,๘๑๑ ไร่ ด�ำเนินคดี ๒๑๐ คดี มีผู้ต้องหา ๒๑ ราย
			
(๒) ฟื ้ น ฟู พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลนเสื่ อ มโทรม โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ ด� ำ เนิ น การปลู ก ป่ า ชายเลน
จ�ำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ๑,๕๐๐ ไร่ ตราด ๓๐๐ ไร่ สุราษฎร์ธานี ๕๐๐ ไร่ ระนอง ๒๐๐ ไร่ และ
นครศรีธรรมราช ๕๐๐ ไร่ และด�ำเนินโครงการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพือ่ การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
จ�ำนวน ๓๐๐ ไร่ ปัจจุบันได้ด�ำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
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๑.๒.๒ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) เพื่ อ คุ ้ ม ครองแนวปะการั ง และ
แหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวงประกาศ
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ�ำนวน ๒ ฉบับ
ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ ประกาศใช้ในพืน้ ที่
เกาะกระ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และพื้ น ที่ ห มู ่ เ กาะมั น
จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการตรวจพิ จ ารณาของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และอยูร่ ะหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลพิจารณาตามล�ำดับ
			
(๒) ได้มีค�ำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๗๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน อ�ำเภอพะงัน และเกาะสมุย
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
			
(๓) ให้ความช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตตามหลักวิชาการ ๖๖๕ ตัว
ได้แก่ โลมาและวาฬ ๒๓๔ ตัว เต่าทะเล ๔๑๗ ตัว และพะยูน ๑๔ ตัว ทั้งการจัดหารถฉุกเฉินช่วยชีวิตสัตว์ทะเล
หายาก และสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
			
(๔) ฟื้นฟูแหล่งปะการังที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกเสริมแบบมีส่วนร่วม โดยด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย จ�ำนวน ๒๔๐,๐๐๐ กิ่ง รวมพื้นที่ ๑๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
			
(๕) ฟื ้ น ฟู แ หล่ ง หญ้ า ทะเลด้ ว ยวิ ธี ก ารการปลู ก เสริ ม โดยด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ตามเป้ า หมาย
จ�ำนวน ๙๖,๐๐๐ ต้น/กอ รวมพื้นที่ ๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
			 (๖) จั ด กิ จ กรรมเก็ บ ขยะชายหาดสากลประจ� ำ ปี ๒๕๖๑ ณ ชายหาดพั ท ยา เมื อ งพั ท ยา
จังหวัดชลบุรี เพือ่ อนุรกั ษ์พนื้ ทีช่ ายฝัง่ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศและต้นก�ำเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับปริมาณขยะทะเล เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกฝ่ายเห็นปัญหาขยะทะเล
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการรณรงค์เก็บขยะ ตลอดจนร่วมกันก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ขยะอย่างถูกวิธี
๑.๒.๓ ป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน โดยการ
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น และปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตกตะกอนหลังแนวไม้ไผ่ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี
สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม ๑๙ กิโลเมตร
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๑.๒.๔ จัดระเบียบการท�ำการประมงและการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ได้แก่ ๑) การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ เพือ่ ป้องกัน
การเกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน ได้ออกกฎกระทรวงก�ำหนดกิจการให้เป็นกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้�ำควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศก�ำหนดพื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่อนุญาตให้ท�ำการเพาะเลี้ยง
ได้ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ�ำจังหวัด ๒) การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ท�ำการประมงและ
บุกรุกที่ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ได้ออกกฎกระทรวงการขอและการอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในที่จับสัตว์น�้ำ
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสงวนพื้นที่ไว้ด�ำเนินการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำและห้ามบุกรุกโดยเด็ดขาด
และ ๓) การใช้ความเค็มในการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ในพืน้ ทีน่ ำ�้ จืด เพือ่ แก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
ในพื้นที่น�้ำจืด โดยได้แต่งตั้งคณะท�ำงานแก้ไขปัญหาการระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด
๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อป้องกัน
การเกิ ด ภั ย แล้ ง น�้ ำ ป่ า ไหลหลาก สั ต ว์ ป ่ า สู ญ พั น ธุ ์ รั ฐ บาล
ได้ ป ระกาศนโยบาย “พลิ ก ฟื ้ น ผื น ป่ า สู ่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ประกาศนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�ำลายพื้นที่ป่าไม้ และปกป้องผืนป่า
ให้คงสภาพสมบูรณ์ ๑๐๒.๔ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒
ของพื้ น ที่ ป ระเทศ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางประชารั ฐ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) ภายใต้
ให้คงสภาพ ๑๐๒.๔ ล้านไร่
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก ๑๗ ประการ โดยมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑.๓.๑ คุม้ ครองพืน้ ทีป่ า่ ไม้สมบูรณ์ จ�ำนวน ๑๐๒.๔ ล้านไร่ เนือ่ งจากในปี ๒๕๐๔ พบว่าประเทศไทยมีพนื้ ที่
ป่าไม้ประมาณ ๑๗๑ ล้านไร่ ต่อมาในปี ๒๕๕๒ ลดลงเหลือ ๑๐๗ ล้านไร่ จนกระทั่งในปี ๒๕๖๑ เหลือเพียง ๑๐๒.๔ ล้านไร่
สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่าเกิดจากเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น การบุกรุกเพื่อน�ำมาเป็นพื้นที่ทางการเกษตร
การบุกรุกจับจองของนายทุน การลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า และการออกโฉนดที่ดินหรือการออกเอกสารสิทธิ์
ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ก�ำหนดมาตรการและวิธีการด�ำเนินงานไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
ป่าไม้เพิ่มเติม ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทำ� ลายป่าแห่งชาติ (คปป.) มุง่ เน้นการปฏิบตั งิ านระดับพืน้ ที่ การมีสว่ นร่วมของชุมชน รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกป่าเพื่อปกป้องคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป
๑.๓.๒ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
			
(๑) หยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ ได้ด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหา
การท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยจัดท�ำ
แผนปฏิบตั คิ รอบคลุมมาตรการ ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ป้องกันการลักลอบตัดไม้ ๒) สกัดกัน้ ไม่ให้มกี ารเคลือ่ นย้ายไม้ทถี่ กู ลักลอบตัด
๓) ด�ำเนินการต่อผู้ครอบครองไม้ที่ถูกลักลอบตัด ๔) ปฏิบัติการด้านการข่าวสาร ๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๖) เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ และ ๗) เตรียมความพร้อมส�ำหรับสถานการณ์เร่งด่วน ซึง่ ผลการด�ำเนินงาน
ปี ๒๕๖๑ เมือ่ เทียบกับปี ๒๕๖๐ พบว่า จ�ำนวนคดี ผูต้ อ้ งหา และพืน้ ทีท่ ถี่ กู บุกรุกมีจำ� นวนลดลง เนือ่ งจากมีการป้องกันรักษาป่า
อย่างเข้มงวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“พลิกฟื้นผืนป่า
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
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ประเภทคดี
คดีบุกรุกพื้นที่ป่า

ผลการด�ำเนินการในปี ๒๕๖๐

ผลการด�ำเนินการในปี ๒๕๖๑

๔,๕๐๑ คดี

๓,๓๓๘ คดี

๘๖๓ ราย

๖๐๘ ราย

๑๕๘,๓๗๖ ไร่

๑๒๗,๑๒๘ ไร่

คดีท�ำไม้

๔,๓๐๗ คดี

๔,๐๒๕ คดี

- ผู้ต้องหา

๒,๑๘๒ ราย

๒,๑๘๒ ราย

- ไม้ของกลาง

๑๖๑,๐๖๕ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม

๑๑๗,๑๕๒ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม

- ปริมาตรไม้

๗,๒๐๙ ลูกบาศก์เมตร

๘,๖๔๓ ลูกบาศก์เมตร

คดีสัตว์ป่า

๕๕๔ คดี

๕๑๘ คดี

- ผู้ต้องหา

๕๔๖ คน

๕๕๓ คน

๔,๘๕๒ ตัว

๗,๒๔๔ ตัว

๑,๐๓๙ ซาก

๑,๔๘๐ ซาก

๑,๖๓๕.๑๐ กิโลกรัม

๑,๔๙๘.๐๓ กิโลกรัม

- ผู้ต้องหา
- ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก

- สัตว์ป่าของกลาง
- ซากสัตว์ป่าของกลาง
- น�้ำหนักซากสัตว์ป่าของกลาง

			
(๒) ยึดคืนพื้นที่ป่าจากนายทุน ๖๒๕,๓๒๒ ไร่ ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถน�ำมาจัดสรรให้ประชาชน
ที่ไร้ที่ท�ำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
			
(๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการติดตามความเปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่า
ผ่านระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับส�ำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) โดยส�ำรวจพบจุดเปลี่ยนแปลง ๑,๑๗๓ จุด
เป็นจุดที่ระบบตรวจพบ จ�ำนวน ๙๔๖ จุด และประชาชนแจ้ง จ�ำนวน ๒๒๗ จุด ด�ำเนินการแล้ว ๑,๑๑๑ จุด และสามารถ
น�ำไปสู่การด�ำเนินคดี จ�ำนวน ๒๗๓ จุด อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ๖๒ จุด
		
๑.๓.๓ ฟื้นฟูป่า
			
(๑) ด� ำ เนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ได้ แ ก่ ๑) ฟื ้ น ฟู ป ่ า ต้ น น�้ ำ ที่ เ สื่ อ มโทรมเพื่ อ คื น
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน�้ำไว้ในดิน
๒๔๐,๗๓๙ ไร่ ๒) ส่งเสริมให้ประชาชนขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าใช้ระบบ ๗,๘๙๙ ราย
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๘๗๖ ราย พืน้ ทีร่ วม ๒๘,๓๒๙-๓-๕๙.๔๒ ไร่ ๓) ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจ ๒๐๓,๓๐๐ ไร่
๔) จัดตั้งป่าชุมชน ๑๒,๒๔๘ หมู่บ้าน เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๖.๓๔ ล้านไร่ และ ๕) ด�ำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ
เพื่อความสุขของคนไทย” โดยใช้พื้นที่วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนรวมพันธุ์ไม้ และพื้นที่อื่น ๆ
ตามความเหมาะสมและศักยภาพของพืน้ ที่ พัฒนาเป็นป่าในเมือง โดยมีเป้าหมายทัง้ สิน้ ๑๑๑ แห่ง ปัจจุบนั เปิดให้บริการแล้ว
๘๐ แห่ง
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
(๒) ด� ำ เนิ น การก่ อ นฟื ้ น ฟู ป ่ า ต้ น น�้ ำ
เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน โดยในระยะกลาง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙
จัดการ
จะด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ ๑๓ จั ง หวั ด เพื่ อ จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล พื้ น ที่
ใน ๑๒ จังหวัดภาคเหนือ และ ๑ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู ป ่ า ต้ น น�้ ำ ในพื้ น ที่ วิ ก ฤตเพื่ อ ก� ำ หนดพื้ น ที่
ปฏิบัติการลาดตระเวนและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้
ควบคู ่ เ พื่ อ ให้ ป ่ า ฟื ้ น ตั ว เอง ขยายผลการด� ำ เนิ น การฟื ้ น ฟู
ในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด
พื้ น ที่ ป ่ า อนุ รั ก ษ์ ที่ เ สื่ อ มโทรมทั่ ว ประเทศ ส่ ว นในระยะยาว
ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๘ จะด�ำเนินการในพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด
๑.๓.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้
			 (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ได้ก�ำหนดเป้าหมาย
เพื่ อ จั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ จ� ำ นวน ๒๑,๘๕๐ หมู ่ บ ้ า น พื้ น ที่ ป ระมาณ ๑๐ ล้ า นไร่ และจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนแล้ ว
รวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๔๘ หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๖.๓๔ ล้านไร่ มีการดูแลรักษาป่าในรูปแบบของเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศ
และให้ชุมชนตั้งกฎกติกาในการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม้และดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
การสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
			 (๒) บูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
โดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ ่ ม เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ นวทางการบู ร ณาการเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค ร ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๖๑
มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทั้งสิ้น ๒๑๑,๒๖๑ คน
			
(๓) สร้ า งเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช (อส.อส.)
จากการออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ รองรับการด�ำเนินงานในการสร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมในการดูแล ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้ด�ำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย พัฒนาอาชีพ และรับสมัครเป็นเครือข่าย อส.อส.
ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มี จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น ๑๐,๗๙๖ ราย ซึ่ ง เครื อ ข่ า ย อส.อส. ได้ มี กิ จ กรรมการด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น
ในการตอบสนองภารกิจอย่างต่อเนื่อง

ป่าต้นนำ�
เสื่อมสภาพ
บนพื้นที่สูงชัน
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๑.๓.๕ แนวทางการพั ฒ นาอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ข องไทยไปสู ่
ระดับสากล โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการป้องกัน
ฟื ้ น ฟู ค วามสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด
ความยั่งยืน รัฐบาลจึงได้ด�ำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว
(Green National Parks) ในปี ๒๕๖๑ มีอุทยานแห่งชาติ
๑๗ เม.ย. ๖๑
ที่ผ่านการประเมิน จ�ำนวน ๑๓ แห่ง แบ่งเป็น ๑) ระดับทอง
UNESCO รับรองการเป็นสมาชิก
จ�ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม และ ๒) ระดับเงิน จ�ำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
แม่ ว งก์ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี น ่ า น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาแหลม
อุทยานแห่งชาติภชู าง อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติ
หมู ่ เ กาะชุ ม พร อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น�้ ำ หนาว อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ไทรโยค และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
			
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark)
ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เนื่องจากเป็นโครงการ
ด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization:
UNESCO) ซึ่งคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO’s Executive Board) ได้ให้การรับรองต่อการเป็นสมาชิก
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกของอุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอันดับที่ ๕ ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับ
การจัดตั้งแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

อุทยานธรณีโลก
ของอุทยานธรณีสตูล

๑.๔ การแก้ไขปัญหาการค้างาช้างและการบริหารจัดการสัตว์ป่า
๑.๔.๑ แก้ไขปัญหาการค้างาช้าง ได้ดำ� เนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารงาช้างแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๐
เช่น การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และ
ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากซากของสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มน�ำเข้าหรือส่งออก ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
การจั ด ท� ำ โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงาช้ า งภายในประเทศ ปี ๒๕๖๑ เพื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล งาช้ า ง
ให้สามารถสนับสนุนงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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ต่อเนือ่ ง การจัดตัง้ สายตรวจการค้างาช้าง การจัดฝึกอบรมการจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ ท�ำให้ไทยได้รบั การเลือ่ นสถานะทีด่ ขี นึ้
จากกลุ่มสถานะน่ากังวลอย่างยิ่ง (Primary Concern) มาอยู่ในสถานะน่ากังวลล�ำดับรอง (Secondary Concern) โดยใน
การประชุมอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ครั้งที่ ๑๗ ได้มีมติให้ไทยออกจากแผนปฏิบัติการ
งาช้างโดยไม่ต้องท�ำแผนต่อ CITES แล้ว
๑.๔.๒ แก้ไขปัญหาสัตว์ป่าตระกูลลิง จากปัญหาการบุกรุกป่าและการครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย
ท�ำให้ป่าเปลี่ยนสภาพไป ส่งผลให้สัตว์ป่าไร้ที่อยู่อาศัยและอาหารด�ำรงชีพ จึงออกมาหากินนอกพื้นที่ สร้างความเดือดร้อน
แก่ประชาชนทั้งความเป็นอยู่และทรัพย์สิน โดยเฉพาะลิงที่มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว และมีปัญหาด้านโรคต่าง ๆ รัฐบาล
จึงได้ก�ำหนดมาตรการแก้ปัญหาในระยะยาว เพื่อดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิง นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ
และการคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชด�ำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
๒.๑ การบริหารจัดการที่ดิน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน โดยผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินของประเทศในระยะยาวและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และด�ำเนินโครงการ
“สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีพ่ ระราชทานหลักการในการฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้ ล�ำธารและส่งเสริมให้ประชาชน
อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรที่อยู่อาศัยและท�ำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการผ่อนผัน
ให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกไม้ป่าและไม้เศรษฐกิจ
ในลักษณะผสมผสาน ตลอดจนการให้ค�ำแนะน�ำการจัดตั้งกลุ่มและการส่งเสริมอาชีพ โดยในปี ๒๕๖๑ มีประชาชนเข้าร่วม
โครงการฯ แล้ว จ�ำนวน ๗,๘๖๕ ราย เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒๘,๙๘๘ ไร่
๒.๒ การจั ด ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ให้ ชุ ม ชนตามนโยบายรั ฐ บาล โดยอนุ ญ าตให้ ก ลุ ่ ม หรื อ ชุ ม ชนเข้ า ท� ำ ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ก�ำหนดในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม และส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งถือเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาชุมชนทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน ควบคูไ่ ปกับการจัดระบบและระเบียบการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐ
เพื่อลดข้อขัดแย้งในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และสร้างการยอมรับจากภาคประชาชนในพื้นที่ มีการด�ำเนินการ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

324 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙

ประกอบด้วย

๒.๒.๑ ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดหาที่ดิน จ�ำนวน ๖๓๕ พื้นที่ ๗๐ จังหวัด ๑,๐๖๖,๓๐๗-๓-๙๑.๖๖ ไร่

ประเภทพื้นที่

จ�ำนวนพื้นที่

จ�ำนวนจังหวัด

พื้นที่ (ไร่)

ป่าสงวนแห่งชาติ

๑๘๓

๖๐

๘๕๔,๘๗๘-๓-๙๑.๖๖

ป่าชายเลน

๒๘๒

๑๙

๒๓,๙๖๗-๐-๔๘

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑๐๑

๑๙

๑๑๗,๙๖๙-๐-๔๘

ที่ดินสาธารณประโยชน์

๒๗

๑๒

๑๐,๐๖๓-๓-๒๐.๗

๗

๖

๖,๘๖๔-๐-๔๘

ที่ราชพัสดุ

			
ทัง้ นี้ มีพนื้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตเข้าท�ำประโยชน์
ในพื้นที่แล้ว จ�ำนวน ๑๐๐ พื้นที่ ๕๒ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ
๓๙๘,๓๐๖-๓-๒๒.๖๔ ไร่ และคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น
แห่งชาติจังหวัดมีมติให้ความเห็นชอบจัดราษฎรเข้าท�ำประโยชน์
ในพื้นที่แล้ว ๑๖๖ พื้นที่ ๖๑ จังหวัด จ�ำนวน ๔๖,๖๗๔ ราย
๖๓๕ พื้นที่ ๗๐ จังหวัด
๕๘,๓๖๒ แปลง
๒.๒.๒ ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น
และพัฒนาอาชีพ ได้ด�ำเนินการ ๘๒ พื้นที่ ๔๔ จังหวัด ภายใต้
กรอบการด�ำเนินงาน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการพัฒนาทีด่ นิ
และการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning ๓๘ พื้นที่
๒๔ จังหวัด เช่น การท�ำปุ๋ยหมัก สนับสนุนหญ้าแฝกป้องกัน
หน้าดิน อบรมการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ๒) ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ๑๕ พื้นที่
๙ จังหวัด เช่น ขุดขยายสระเก็บน�้ำ จัดหาพัฒนาระบบไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาลให้เกษตรกร พัฒนาแหล่งน�้ำอุปโภค/บริโภค
๓) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๔๑ พื้นที่ ๒๘ จังหวัด เช่น ให้ความรู้การท�ำนาข้าว การปลูกมันส�ำปะหลัง
โครงการเกษตรอินทรีย์ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาและกบในกระชังบก ๔) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
๗๒ พื้นที่ ๓๘ จังหวัด เช่น ให้ความรู้ในการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการกลุ่ม อบรมความรู้สหกรณ์ ๕) ด้านการสนับสนุน
เข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ๑๗ พื้ น ที่ ๑๐ จั ง หวั ด เช่ น ชี้ แ จง/แนะน� ำ /แนวทางการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ในการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาในการประกอบอาชีพ สนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ ๖) ด้านการส่งเสริมและจัดท�ำ
บัญชีครัวเรือน ๓๔ พื้นที่ ๒๐ จังหวัด เช่น ส่งเสริมแนะน�ำ/ติดตาม/ประเมิน การจัดท�ำบัญชีสหกรณ์ บัญชีครัวเรือน

เป้าหมาย
การจัดหาที่ดิน
๑.๐๖ ล้านไร่
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๒.๒.๓ ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายและกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท�ำกินในพื้นที่ป่าไม้
(ทุ ก ประเภท) เพื่อใช้เป็น แนวปฏิบัติในการแก้ ไ ขปั ญหาการอยู ่ อ าศั ย และท� ำ กิ น ในพื้ น ที่ ป่ า ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ก�ำหนด
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามนัยมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม และมีกรอบมาตรการ ดังนี้
			 (๑) กลุ ่ ม ที่ ๑ ชุ ม ชนในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ชั้ น ที่ ๓, ๔ และ ๕
ก่อนมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๑ อนุญาตให้อยูอ่ าศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยโครงการคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ
			
(๒) กลุ ่ ม ที่ ๒ ชุ ม ชนในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ชั้ น ที่ ๓, ๔ และ ๕
หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ อนุญาตให้อยู่อาศัยและท�ำกินแบบแปลงรวม โดยออกแบบการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างชุมชน
และหน่วยงานของรัฐ โดยชุมชนต้องดูแลรักษาและใช้ประโยชน์พนื้ ทีใ่ นลักษณะทีเ่ กือ้ กูลต่อการอนุรกั ษ์ตามทีก่ ำ� หนดร่วมกัน
			
(๓) กลุ่มที่ ๓ ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่ ๑ และ ๒
				 (๓.๑) ก่อนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จัดระเบียบการใช้ที่ดินท�ำกิน
และรับรองการอยู่อาศัยท�ำกินในลักษณะแปลงรวม ก�ำกับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ห้ามบุกรุกขยายพืน้ ที่ ฟืน้ ฟูสภาพป่าในรูปแบบการมีสว่ นร่วม ส่งเสริมราษฎรปลูกป่า ๓ อย่าง ใช้มาตรการ
อนุรักษ์ดินและน�้ำ ควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดการชะล้างพังทลาย
				 (๓.๒) หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และต้องปฏิบัติตามค�ำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จะวางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้าน
ประชาคมออกแบบ/คัดเลือกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชด�ำริปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า
			
(๔) กลุ่มที่ ๔ ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๔๑ จัดท�ำแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการพิจารณา
อนุญาตเมื่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
มีผลใช้บังคับแล้ว ประกอบด้วย
				 (๔.๑) หลักการจัดการพื้นที่ โดยต้องเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ท�ำกินที่
ยอมรับร่วมกัน และให้สิทธิท�ำกินแต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ
				 (๔.๒) แนวทางการจัดการพืน้ ที่ คือ การส�ำรวจการครอบครองทีด่ นิ และการบริหารจัดการพืน้ ที่
เพื่อให้ได้ข้อตกลงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในรูปแบบประชาคมของชุมชน
			
(๕) กลุ่ม ที่ ๕ ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน จัดท�ำเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน จัดท�ำ
แผนบริหารจัดการและโครงการเพื่อการอนุญาต
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๓. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
๓.๑ การบริหารจัดการน�้ำตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้ำ  ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)
รัฐบาลได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้ำ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) การบริหารจัดการน�้ำ
อุปโภคบริโภค ๒) การสร้างความมั่นคงของน�้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ๓) การบริหารจัดการน�้ำท่วม
และอุทกภัย ๔) การบริหารจัดการคุณภาพน�้ำ ๕) การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
และ ๖) การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ โดยมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
		
๓.๑.๑ บริหารจัดการน�้ำอุปโภคบริโภค มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน�้ำประปาใช้ ภายในปี ๒๕๖๒
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเป้าหมายด�ำเนินการตามแผนการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาล จ�ำนวน ๒,๑๒๗ แห่ง แบ่งเป็น
๑) น�้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค จ�ำนวน ๕๗ แห่ง/หมู่บ้าน ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๗๗ แห่ง/
หมูบ่ า้ น ๒) น�ำ้ บาดาลเพือ่ สนับสนุนน�ำ้ ดืม่ สะอาดให้แก่โรงเรียนทัว่ ประเทศ จ�ำนวน ๖๓๓ แห่ง ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๕๗๕ แห่ง
และ ๓) แหล่งน�้ำต้นทุนประปาชนบท (เจาะบ่อบาดาล) จ�ำนวน ๑,๔๓๗ แห่ง ด�ำเนินการแล้ว ๑,๑๐๘ แห่ง
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

			
นอกจากนี้มีการจัดการภัยแล้ง ดังนี้
			
(๑) ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน ช่วงเดือนกันยายน
๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ ได้ด�ำเนินการแจกจ่ายน�้ำ ๖,๘๖๖,๘๗๙ ลิตร เป่าล้างบ่อบาดาล ๑,๐๙๘ บ่อ และสูบเติมน�้ำ
ในแหล่งน�้ำ ๙,๓๔๒,๙๔๐ ลูกบาศก์เมตร
			
(๒) สนับสนุนเครือ่ งจักรกล ยานพาหนะ และเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแล้ง
โดยจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในอนาคต ประกอบด้วย
ชุดบ่อเจาะน�้ำบาดาล จ�ำนวน ๘๙ ชุด ชุดเป่าล้างท�ำความสะอาดบ่อน�้ำบาดาล
จ�ำนวน ๔๑ ชุด ชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบ จ�ำนวน ๓๕ ชุด ชุดปรับปรุง
คุณภาพน�้ำเคลื่อนที่ จ�ำนวน ๑๘ ชุด รถบรรทุกน�้ำ จ�ำนวน ๗๘ คัน และจุดจ่ายน�้ำ
ถาวร จ�ำนวน ๘๙ แห่ง
			
(๓) ขุดเจาะบ่อบาดาล จ�ำนวน ๙๖๙ แห่ง เป็นพื้นที่
ที่มีไฟฟ้า ๑๑๘ แห่ง และไม่มีไฟฟ้า ๗๙๖ แห่ง ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๙๑๔ แห่ง
และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ ๑๗๕ บ่อ
			
(๔) พั ฒ น า แ ห ล ่ ง น�้ ำ บ า ด า ล เ พื่ อ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า
การขาดแคลนน�้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภค โดยการเจาะบ่ อ บาดาล และติ ด ตั้ ง
เครื่องสูบน�้ำแบบซับเมอร์ทซิเบิ้ล พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า จ�ำนวน ๕,๑๙๓ แห่ง
ท� ำ ให้ มี ป ริ ม าณน�้ ำ ที่ รั บ ได้ ๑๕๑.๕ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ปี ประชาชน
ได้รับประโยชน์ ๙๘๙,๕๐๐ ครัวเรือน
			
(๕) พัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน ด้วยการจัดหาแหล่งน�้ำดิบ
จัดท�ำระบบประปาบาดาล และก่อสร้างระบบคุณภาพน�้ำให้ได้มาตรฐานอนามัยโลก เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในชุมชน
ได้มีน�้ำดื่มที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมีผลด�ำเนินการ ดังนี้
				 (๕.๑) ด� ำ เนิ น การให้ กั บ โรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี นั ก เรี ย นจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า ๓๐๐ คน
จ� ำ นวน ๗๓๖ แห่ ง ท� ำ ให้ ส ามารถผลิ ต น�้ ำ ดื่ ม สะอาดได้ ๑๒๑,๓๖๑ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ปี ประชาชนในชุ ม ชน
ได้รับน�้ำดื่มสะอาด จ�ำนวน ๑๒๑,๙๒๕ ครัวเรือน
				 (๕.๒) ด�ำเนินการให้กบั โรงเรียนขนาดเล็ก มีนกั เรียนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่ถงึ ๓๐๐ คน
จ� ำ นวน ๑,๘๑๓ แห่ ง ท� ำ ให้ ส ามารถผลิ ต น�้ ำ ดื่ ม สะอาดได้ ๕๒.๖๘๗ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ปี ประชาชนในชุ ม ชน
ได้รับน�้ำดื่มสะอาด จ�ำนวน ๒๕๙,๔๗๕ ครัวเรือน
			
(๖) สูบน�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติส่งน�้ำเข้าแหล่งน�้ำดิบเพื่อผลิตน�้ำประปา ได้ด�ำเนินการสูบน�้ำ
จากแหล่งน�้ำธรรมชาติส่งน�้ำเข้าแหล่งน�้ำดิบเพื่อผลิตน�้ำประปา จ�ำนวน ๓๖๘,๕๙๐,๔๐๐ ลิตร สูบน�้ำจากแหล่งน�้ำดิบ
ส่งเข้าพื้นที่การเกษตร จ�ำนวน ๒๐๐ ไร่ แจกจ่ายประชาชนเพื่ออุปโภค/บริโภค จ�ำนวน ๖๐๐ ลิตร ผลิตน�้ำดื่มสะอาด
แจกจ่ายประชาชน จ�ำนวน ๒,๕๐๐ ลิตร ขุดเจาะบ่อบาดาล/บ่อน�้ำตื้น/เป่าล้างบ่อบาดาล จ�ำนวน ๔๒๐ บ่อ รวมประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือสนับสนุนจากเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยภัยแล้ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔,๓๑๘ คน ๓,๒๒๙ ครัวเรือน
		
๓.๑.๒ สร้างความมัน่ คงของน�ำ้ ภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) มีเป้าหมายเพือ่ ให้ภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมมีแหล่งน�้ำต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล มีผลด�ำเนินการบริหารจัดการน�้ำให้เกษตรกร ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
			
(๑) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบชลประทานเดิ ม ให้ เ กษตรกรได้ รั บน�้ ำ อย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็นธรรม
๑,๓๓๗ รายการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑.๙๗ ล้านไร่ มีผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘
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(๒) ก่ อ สร้ า งแหล่ ง น�้ ำ /ระบบกระจายน�้ ำ ใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ช ลประทาน ๐.๓๒ ล้ า นไร่
เพิ่มปริมาณน�้ำ ๔๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร มีผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๒
			
(๓) พั ฒ นาและฟื ้ น ฟู แ หล่ ง น�้ ำ ในพื้ น ที่ เ กษตรน�้ ำ ฝน โดยก� ำ หนดเป้ า หมายฟื ้ น ฟู แ หล่ ง น�้ ำ
๔๒๐ แห่ง ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ขุดสระเก็บน�้ำประจ�ำไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร
เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาการขาดแคลนน�้ ำ ในช่ ว งฝนทิ้ ง ช่ ว งและเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ เ กษตรกร จ� ำ นวน ๕๔,๗๒๙ แห่ ง /สระ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๓๒,๗๔๒ แห่ง/สระ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และพัฒนาน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
จ�ำนวน ๑,๑๗๒ แห่ง ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๘๘๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาแหล่งน�้ำและกระจายน�้ำ
เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓๙ แห่ง
			
(๔) ก่อสร้างแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ที่ส�ำคัญ เช่น โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๔๘๑,๔๐๐ ไร่ โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ความจุอ่างเก็บน�้ำ ๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน�้ำให้พื้นที่ชลประทานรวม ๑๘๘,๐๐๐ ไร่ และโครงการอ่างเก็บน�้ำ
นฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ) จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ชลประทาน ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ ความจุเก็บกัก
๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
			
(๕) ปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ๑๒ หน่วย
๑๒ จังหวัด และขึน้ บินปฏิบตั กิ ารฝนหลวง มีพนื้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ ๒๓๐ ล้านไร่ และตัง้ หน่วยปฏิบตั กิ ารฝนหลวงเคลือ่ นทีเ่ ร็ว
จ�ำนวน ๒ ชุด ด�ำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเฝ้าระวังสภาพอากาศและสามารถ
ขึ้นปฏิบัติการได้ทันท่วงที
		
๓.๑.๓ บริหารจัดการน�้ำท่วมและอุทกภัย
			 (๑) บริหารจัดการอุทกภัย เป้าหมายเพือ่ พืน้ ทีช่ มุ ชน พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจส�ำคัญ และพืน้ ทีเ่ กษตรทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากน�้ำท่วมและอุทกภัย มีผลการด�ำเนินงานในปี ๒๕๖๑ ซึ่งแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้
๑) ปรั บ ปรุ ง ทางน�้ ำ /เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการระบาย (ร่ อ งน�้ ำ ) จ� ำ นวน ๒๔ ร่ อ งน�้ ำ ๒) ป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว มชุ ม ชนเมื อ ง
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จ�ำนวน ๑๔ แห่ง พื้นที่ ๐.๔ ล้านไร่ และ ๓) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝาย ประตูน�้ำ ปรับปรุง
ท�ำนบดิน ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน�้ำ ประตูระบายน�้ำ ปรับปรุงท�ำนบดิน หากแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์
๐.๐๗ ล้านไร่ มีผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๕
				 นอกจากนี้ ได้มกี ารเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อทุ กภัย ประเมินสถานการณ์นำ้� ในปี ๒๕๖๑
เพื่อติดตามปริมาณน�้ำ คาดการณ์สถานการณ์น�้ำ ทั้งกรณีที่มีพายุและกรณีไม่มีพายุ การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วม
การเตรี ย มการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ในแต่ ล ะพื้ น ที่ รวมทั้ ง สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ ชี้ แ จง
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ จัดท�ำโครงการป้องกันอุทกภัยทีส่ ำ� คัญ เพือ่ เร่งระบายน�ำ้ และรองรับน�ำ้ ในฤดูนำ�้ หลาก
เช่น ระบบระบายน�้ำแม่น�้ำตรัง แก้มลิงรองรับน�้ำในพื้นที่ ๑๒ ทุ่งลุ่มน�้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม ๓๐ แห่ง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ด�ำเนินการปรับปรุงสิง่ กีดขวางทางน�ำ้ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ๑๑๑ แห่ง ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ (กนช.)
และข้อสัง่ การของประธาน กนช. ด�ำเนินการเสร็จแล้ว จ�ำนวน ๖๖ แห่ง และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน ๔๕ แห่ง ซึง่ จะแล้วเสร็จ
ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต
			 (๒) จัดท�ำระบบป้องกันน�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ก่อสร้างคันกั้นน�้ำปิดล้อมพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันน�้ำจากภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ ส�ำหรับบริเวณภายในพื้นที่ปิดล้อมได้ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน�้ำ ได้แก่ ท่อระบายน�้ำ คูคลอง สถานีสูบน�้ำ อุโมงค์ระบายน�้ำ และแก้มลิง เพื่อเร่งระบายน�้ำท่วมขัง
ออกสู ่ แ ม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาลงสู ่ ท ะเลโดยเร็ ว โดยแบ่ ง พื้ น ที่ บ ริ ห ารจั ด การน�้ ำ ท่ ว มออกเป็ น ๓ พื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย
๑) พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยาภายในคันกั้นน�้ำพระราชด�ำริ ประมาณ ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร
ซึ่งเป็นชุมชนเมืองและเป็นพื้นที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ ๒) พื้นที่ด้านตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยานอกคันกั้นน�้ำพระราชด�ำริ
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(King Dike) ประมาณ ๔๖๘ ตารางกิโลเมตร ซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ หลากตามธรรมชาติ (floodway) เพือ่ ระบายน�ำ้ จากพืน้ ที่
ตอนเหนื อ และตะวั น ออกลงสู ่ พื้ น ที่ ด ้ า นใต้ แ ละลงสู ่ ท ะเล และ ๓) พื้ น ที่ ป ิ ด ล้ อ มด้ า นตะวั น ตกของแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา
ประมาณ ๔๕๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น
				 (๒.๑) สร้ า งระบบป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว มและระบบระบายน�้ ำ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว ม
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ๑) มีคันป้องกันน�้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามพระราชด�ำริ (King Dike)
เพื่อป้องกันน�้ำไหล่บ่าจากพื้นที่ด้านตะวันออกเข้าท่วมพื้นที่ชั้นใน ความยาวรวม ๗๒ กิโลเมตร ความสูงคันป้องกัน
+๒.๕๐ ถึง +๓.๐๐ เมตรเหนือระดับน�้ำทะเลปานกลาง (รทก.) ๒) มีแนวป้องกันน�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยา คลอง
บางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความยาวรวม ๗๗ กิโลเมตร ป้องกันน�้ำไหลบ่าจากริมแม่น�้ำเจ้าพระยาเข้าท่วม
ในพืน้ ที่ ประกอบด้วย ท่อระบายน�ำ้ ความสูงก�ำแพงกัน้ น�ำ้ +๒.๘๐ ถึง +๓.๕๐ ม.รทก. ๓) มีระบบระบายน�ำ้ เพือ่ เร่งระบายน�ำ้
และแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมขังในพืน้ ที่ ความยาวรวม ๖,๓๖๘ กิโลเมตร และคูคลอง ๑,๖๘๒ คลอง ความยาวรวม ๒,๖๐๔ กิโลเมตร
๔) สถานีสูบน�้ำ ประตูระบายน�้ำ บ่อสูบน�้ำ มีก�ำลังสูบรวมทั้งสิ้น ๒,๒๒๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสามารถสูบระบายน�้ำ
ลงสู ่ แ ม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาได้ ๙๐๓ ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วิ น าที ๕) มี อุ โ มงค์ ร ะบายน�้ ำ ขนาดใหญ่ เ ปิ ด ใช้ ง านแล้ ว ๔ แห่ ง
ความยาวรวม ๑๙ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๑ แห่ง และมีแผนก่อสร้างอีก ๔ แห่ง ๖) มีแก้มลิง จ�ำนวน ๒๙ แห่ง
เก็บน�้ำได้ ๑๓.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๓ แห่ง และมีแผนจัดหาเพิ่มเติม ๘ แห่ง และ ๗) มีศูนย์ควบคุม
ระบบป้องกันน�้ำท่วม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลการป้องกันน�้ำท่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนภัย
แก่ ป ระชาชน ระบบระบายน�้ ำ สามารถระบายน�้ ำ ท่ ว มขั ง เนื่ อ งจากฝนตกให้ ห มดไปภายในระยะเวลา ๒ ชั่ ว โมง
กรณีมีความรุนแรงของฝนที่ตกไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตร ตกในเวลา ๑ ชั่วโมง
				(๒.๒) เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๖๑
ได้ล้างท�ำความสะอาดท่อระบายน�้ำความยาว ๓,๓๐๐ กิโลเมตร จากทั้งหมด ๖,๔๐๐ กิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน�้ำ ๑,๖๘๒ คลอง ความยาว ๒,๖๐๔ กิโลเมตร ขุดลอกคูคลอง ๘๑ คลอง และเปิดทางน�้ำไหล ๑,๓๔๑ กิโลเมตร
ซ่อมบ�ำรุงเครื่องสูบน�้ำตามสถานีสูบน�้ำ ประตูระบายน�้ำ บ่อสูบน�้ำ จ�ำนวน ๗๐๐ แห่ง เพื่อระบายน�้ำท่วมขังออกจากพื้นที่
ซ่ อ มบ� ำ รุ ง เครื่ อ งสู บ น�้ ำ แบบเคลื่ อ นที่ เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ในจุ ด อ่ อ นน�้ ำ ท่ ว มและพื้ น ที่ วิ ก ฤตต่ า ง ๆ รวม ๑,๖๓๘ เครื่ อ ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน�้ำรวม ๖๗๓.๓๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และตรวจซ่อมบ�ำรุงเครื่องสูบน�้ำ รวม ๑๕๑ เครื่อง
เตรียมความพร้อมหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST) ประจ�ำทุกส�ำนักงานเขต
พร้อมทัง้ ได้ประชาสัมพันธ์สภาพฝนและน�ำ้ ท่วมผ่านสือ่ ต่าง ๆ และทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th
หรือที่เว็บไซต์ส�ำนักการระบายน�้ำ http://dds.bangkok.go.th, Facebook: Bangkok.Water, Twitter: bkk_best
				 (๒.๓) เตรียมแผนรับมือ ๙ ขั้นตอน ส�ำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพืน้ ที่ โดยด�ำเนินการ
๑) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒) ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพิ่มเติม ตามจุดที่เสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหาน�้ำท่วมให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ทันที ๓) ควบคุมและลดระดับน�้ำในคลอง ท่อระบายน�้ำ และแก้มลิง
ให้อยู่ในระดับต�่ำ โดยใช้อุโมงค์ระบายน�้ำ สถานีสูบน�้ำ และบ่อสูบน�้ำเร่งระบายน�้ำออก ๔) แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตก
ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕) จัดส่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST) ประจ�ำจุดเสี่ยง
และจุดส�ำคัญที่คาดว่าจะมีฝนตกหนัก เพื่อเร่งระบายน�้ำและแก้ปัญหาด้านการจราจร ๖) มอบหมายให้หน่วยงานภาคสนาม
ลงพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ และรายงานสถานการณ์น�้ำท่วม ๗) ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำชนิดเคลื่อนที่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
เพือ่ เร่งแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมในจุดทีว่ กิ ฤต ๘) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ต�ำรวจเพือ่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกการจราจร
การปิดเส้นทางน�้ำท่วม ทหารเพื่อช่วยเหลือประชาชน และ ๙) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบรายงานสภาพฝน
ปริมาณฝน พื้นที่น�้ำท่วมขังเป็นระยะ ๆ และสรุปสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
(Line id: @bkk_best หรือ www.facebook.com/bkk.best)
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(๓) ช่วยเหลือเกษตรกรกรณีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย
				(๓.๑) อุทกภัย ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (พายุตาลัส-เซินกา)
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
แก่เกษตรกร ๔๔๔,๗๔๕ รายวงเงินรวม ๓,๘๗๗.๙๔ ล้านบาท ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๔๓ จังหวัด มีเกษตรกรยื่นแบบความจ�ำนง ๑,๘๖๕,๐๖๕ ครัวเรือน โอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรแล้ว ๑,๗๒๒,๙๙๑ ครัวเรือน วงเงิน ๕,๑๖๘.๙๗๓ ล้านบาท
				 (๓.๒) อุ ท กภั ย ช่ ว งภั ย ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม-๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ (พายุ ท กซู รี
หย่อมความกดอากาศต�่ำ) ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณี ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๕๖ แก่ เ กษตรกร ๙๕,๔๘๒ ราย วงเงิ น ๘๖๐.๖๔ ล้ า นบาท ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๒๔๗,๒๐๕ ครัวเรือน วงเงิน ๗๔๑.๖๑๕ ล้านบาท
				 (๓.๓) อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การช่วยเหลือระยะเร่งด่วนทีส่ ำ� คัญ เช่น ติดตัง้ เครือ่ งผลักดันน�ำ้ ๑๖ เครือ่ ง แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานให้เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
จ�ำนวน ๑,๐๒๕,๗๕๙ กิโลกรัม อพยพสัตว์ ๕๙๐,๒๓๙ ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ ๑๔๕,๓๙๕ ตัว รักษาสัตว์ ๑๙๔,๓๕๗ ตัว
แจกถุงยังชีพสัตว์ ๑,๔๒๓ ถุง อาหารสัตว์ ๑๗๗,๓๐๐ กิโลกรัม การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๕๖ แก่ เ กษตรกร ๓๙,๙๒๕ ราย
วงเงิน ๓๑๖.๓๕ ล้านบาท
				 (๓.๔) อุทกภัย ช่วงภัยตัง้ แต่วนั ที่ ๒ กุมภาพันธ์-๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ (พายุฤดูรอ้ น) การช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ แก่เกษตรกร
๙๐๓ ราย พื้นที่ ๓,๓๒๓ ไร่ วงเงิน ๔.๖๕ ล้านบาท
				 (๓.๕) อุทกภัย ช่วงภัยตัง้ แต่วนั ที่ ๑๒ กรกฎาคม-๓ กันยายน ๒๕๖๑ จากอิทธิพลพายุโซนร้อน
“เบบินคา” (BEBINCA) และพายุโซนร้อน “เซินติญ” มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ การให้ความช่วยเหลือที่ส�ำคัญ เช่น
สนับสนุนเครื่องผลักดันน�้ำ ๑๘ เครื่อง สนับสนุนเสบียงสัตว์ ๖๔๒,๔๐๐ กิโลกรัม (หญ้าพระราชทาน ๓๘๑,๘๐๐ กิโลกรัม)
อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง ๕๓,๐๒๖ ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์ ๑๒,๗๖๖ ตัว
				 (๓.๖) วาตภัย ช่วงภัยตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์–๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ (พายุฤดูรอ้ น) ประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว ๓๐ จังหวัด ๘๘ อ�ำเภอ การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้านพืช แก่เกษตรกร ๕,๐๑๗ ราย พืน้ ที่ ๑๗,๑๘๐ ไร่ วงเงิน ๒๓.๒๓
ล้านบาท
๓.๑.๔ บริหารจัดการคุณภาพน�้ำ  มีเป้าหมายเพื่อให้แหล่งน�้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป
ป้ อ งกั น ระดั บ ความเค็ ม ไม่ เ กิ น มาตรฐานของการเกษตร โดยการด� ำ เนิ น การในระยะสั้ น เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เพือ่ บ�ำบัดน�ำ้ เสียชุมชน ๒๔๘ แห่ง ได้ดำ� เนินการแล้ว ๕๘ แห่ง ส่วนระยะกลางและระยะยาวเป็นการผลักดัน
น�้ำเค็มในฤดูแล้ง ๗ ลุ่มน�้ำ ได้ด�ำเนินการควบคุมความเค็มในลุ่มน�้ำวิกฤต ๓ ลุ่มน�้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่
ลุม่ น�ำ้ ภาคใต้ ลุม่ น�ำ้ ชายฝัง่ ทะเลตะวันออก และลุม่ น�ำ้ ชายฝัง่ ทะเลตะวันตก รวม ๒๖๕,๖๓๑ ไร่ โดยด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
การจัดการคุณภาพน�ำ้ ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “แหล่งน�ำ้ มีคณ
ุ ภาพน�ำ้ ดีขนึ้ ด้วยการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม” รวมทั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน�้ำเสียจากแหล่งก�ำเนิด
ด�ำเนินโครงการจัดการคุณภาพน�้ำ ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนเมืองได้รับการแก้ปัญหาน�้ำเค็มรุกล�้ำ ๒๖๖,๓๖๕ ไร่
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คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๒ ซึ่งหากด�ำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม ในปี ๒๕๖๑ จะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๒.๘๒ ล้านไร่
ความจุเก็บกักเพิม่ ขึน้ ๑,๖๓๘.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เกษตรกรได้รบั ประโยชน์ ๑.๓๐ ล้านครัวเรือน ส่งผลให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
คิดเป็นมูลค่า ๗,๗๕๕ ล้านบาท/ปี เกษตรกรได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน�ำ้ นอกเขตชลประทาน ๒๕๐,๖๕๘ ครัวเรือน
		
๓.๑.๕ ฟืน้ ฟูสภาพป่าต้นน�ำ้ ทีเ่ สือ่ มโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน มีเป้าหมายเพือ่ ให้พนื้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้
ทีเ่ สือ่ มโทรมได้รบั การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู โดยเป็นการด�ำเนินการระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่ ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้ ทีเ่ สือ่ มโทรม
๔.๗ ล้านไร่ โดยมีผลการด�ำเนินงานในปี ๒๕๖๑ ซึง่ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ดังนี้ ๑) อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ ต้นน�ำ้ จ�ำนวน ๔๘๕,๐๐๐ ไร่
๒) ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน จ�ำนวน ๑,๔๓๕,๐๐๐ ไร่ และ ๓) พัฒนาแหล่งน�้ำชุมชนเพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน โดยการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน�้ำให้สามารถน�ำไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตร มีการวางแผน
การใช้ทดี่ นิ มีการจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสม ๕ แห่ง รวมทัง้ พัฒนาแหล่งน�ำ้ เพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ โดยก่อสร้างแหล่งน�ำ้
ขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่และระบบส่งน�้ำในไร่นา เพื่อให้เกษตรกรมีน�้ำใช้ในการเกษตรและในช่วงฝนทิ้งช่วง ๑๕๙ แห่ง
			 นอกจากนี้ ได้ฟน้ื ฟูพนื้ ทีป่ า่ เสือ่ มสภาพบนพืน้ ทีส่ งู ชัน หรือทีเ่ รียกว่า “เขาหัวโล้น” ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน
โดยจัดท�ำแผนแม่บทร่วมกับ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง สรุปผลการด�ำเนินงานได้ ดังนี้
หน่วยงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

กรมป่าไม้

รับผิดชอบพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ ๑.๔๖๓ ล้านไร่ ๑. โครงการปลูกฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ  ๐.๐๒๕ ล้านไร่
ประกอบด้วย
๒. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ๐.๐๑๑ ล้านไร่
๑. ชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ ๑, ๒ รวม ๐.๙๒ ล้านไร่ ๓. โครงการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ
๒. ชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ ๓-๕ รวม ๐.๕๒ ล้านไร่
๐.๐๐๔ ล้านไร่
รวมทั้งสิ้น ๐.๐๓๘ ล้านไร่

กรมอุทยาน
แห่งชาติ
สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน
เนื้อที่ ๐.๒๐๒ ล้านไร่

๑. แนวเขตควบคุม ๐.๒๐๒ ล้านไร่ (ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ)
๒. Watershed Profile จ�ำนวน ๑๗ หมู่บ้าน
๓. เพาะช�ำกล้าไม้ ๑,๐๔๕,๐๐๐ กล้า
๔. ปลูกฟื้นฟูป่า ๒๒,๔๕๐ ไร่
๕. ปลูกหญ้าแฝก ๑,๗๖๐,๐๐๐ กล้า
๖. สร้างฝาย ๔๙ แห่ง
๗. เครือข่าย สสอ. ๑๙๑ หมู่บ้าน

พื้นที่ป่าต้นน�้ำเสื่อมสภาพ บนพื้นที่สูงชัน
(เขาหัวโล้น) ในพื้นที่น�ำร่อง ๘ อ�ำเภอ ได้แก่
อ�ำเภอนาหมื่น อ�ำเภอทุ่งช้าง อ�ำเภอเชียงกลาง
อ�ำเภอนาน้อย อ�ำเภอแม่จริม อ�ำเภอเวียงสา
อ�ำเภอเฉลิมฯ และอ�ำเภอปัว
ราษฎรเข้าร่วมโครงการฯ
จ�ำนวน ๑๒๓ ราย พื้นที่ ๑,๙๔๕ ไร่

สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. ปุ๋ยหมัก จ�ำนวน ๙ ตัน
๒. น�้ำหมักชีวภาพ จ�ำนวน ๙๐๐ ลิตร
๓. ถั่วมะแฮะ จ�ำนวน ๑.๗๗๖ กิโลกรัม

กรมพัฒนาที่ดิน
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หน่วยงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง พื้นที่ต้นน�้ำ ๓ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอสองแคว
ในพระบรม
อ�ำเภอท่าวังผา และอ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ราชูปถัมภ์
๒๐ หมู่บา้ น ๘,๕๘๘ คน
ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่

๑. สร้างความเข้าใจชุมชน [สร้างทีม (ชาวบ้าน
อสพ.) ส�ำรวจข้อมูล]
๒. ปลูกคน [(น�้ำเพื่ออุปโภคบริโภค/การเกษตร
(ฝาย บ่อพวงสันเขา ระบบส่งน�้ำ)
นาขั้นบันได/ปรับปรุงดิน กองทุนพันธุ์พืช/ปุ๋ย
กองทุนพันธุ์สัตว์/ยาและเวชภัณฑ์สัตว์)]
๓. ปลูกป่า (เพาะช�ำกล้าไม้ ปลูกป่า ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง มาตรการป้องกันไฟป่า
คณะกรรมการและกฎระเบียบชุมชน)
๔. ผลผลิตจากป่าเศรษฐกิจ

สถาบันสารสนเทศ พื้นที่ต้นน�้ำ ๒ พื้นที่ ได้แก่ บ้านดงผาปูน
ทรัพยากรน�้ำและ และบ้านนาบง ต�ำบลบ่อเกลือใต้
การเกษตร
อ�ำเภอบ่อเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ ๓,๒๐๐ ไร่

๑. เปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก จากพืชเชิงเดี่ยว
เป็นไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
รวมทั้งหมด ๘๒ แปลง ประมาณ ๖๑๖ ไร่
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๗
๒. เพิ่มความชุ่มชื้นหน้าดิน มีน�้ำหน้าฝาย
ตามร่องเขาและแนวปลูกกล้วย
คืนพื้นที่เกษตร ได้ ๗๕๓ ไร่
๓. เกิดระบบกักเก็บน�้ำและส�ำรองน�้ำที่ใช้การได้
เต็มประสิทธิภาพ จากแหล่งน�้ำและ
โครงสร้างน�้ำที่ได้รับการฟื้นฟูและสร้างเพิ่มเติม
๔. ชาวบ้านร่วมกันคืนพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่ไม่ได้
ท�ำการเพาะปลูก จ�ำนวน ๖๕๐ ไร่ เพื่อฟื้นฟู
ให้กลับเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์
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๓.๑.๖ บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
			 (๑) จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำอย่างเป็นระบบและมีความเป็นเอกภาพจากทุกภาคส่วน โดยให้ประสานสอดคล้องกันในทุกมิติ
อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ทั้ ง เป็ น หลั ก ประกั น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน ตลอดจนจั ด ให้ มี อ งค์ ก รบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน�้ำทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน�้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น�้ำ ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
			 (๒) จัดตัง้ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน�ำ้ ” (Center of Excellence on Water
Management Systems) เพื่อเป็นศูนย์กลางงานวิจัยด้านน�ำ้ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลและ
แนวคิดร่วมกับหน่วยงานต่างชาติที่มีประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยร่วมกัน

			
(๓) ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ จ�ำนวน ๔ คณะ
ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ
และติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ๓) คณะอนุ ก รรมการวิ เ คราะห์ ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ และ ๔) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส�ำคัญ
			
(๔) จัดตั้งส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ เพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนและก�ำกับการบริหาร
จัดการน�้ำ ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหน่วยก�ำกับ (Regulator)
ด�ำเนินการในลักษณะบูรณาการข้อมูล แผนงานหรือโครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลในเชิงนโยบาย
และวางแนวทางก� ำ กั บ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ทั้ ง ระบบ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
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(๕) สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุน
ให้ชุมชนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องอุปกรณ์ระบุต�ำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning
System: GPS) แผนทีภ่ าพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลจากสถานีโทรมาตร และการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการน�ำ้
ของชุมชน จนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบและสามารถขยายผลไปยังชุมชนข้างเคียงจนเกิดเป็นเครือข่ายการจัดการน�้ำ โดยชุมชน
แม่ขา่ ยและเครือข่าย ๖๐ ชุมชน มีหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั การขยายผลโครงการในปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒๖๖ หมูบ่ า้ น และสามารถแก้ไข
ปัญหาแหล่งน�้ำในชุมชน ลดปัญหาน�้ำท่วมและน�้ำแล้งได้ จ�ำนวน ๑๓,๘๓๐ ครัวเรือน ๔๓,๗๓๐ ไร่ เพิ่มปริมาณน�้ำส�ำรอง
ในพื้นที่ชุมชน ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ด�ำเนินงานกับชุมชนแม่ข่าย จ�ำนวน ๑๕ ชุมชน (ที่อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการในปีที่ ๒-๔ ซึ่งชุมชนแม่ข่ายจะสิ้นสุดสถานภาพทั้งหมด
ในปี ๒๕๖๓) สามารถฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้ำในชุมชนให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทำ�ฐานข้อมูล
			
(๖) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน�้ำต�ำบล
โดยพัฒนาการใช้งานแผนทีแ่ ละจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบภูมสิ ารสนเทศ
เพื่อให้มีข้อมูลแหล่งน�้ำขนาดเล็กที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น หน่วยงาน
ท้องถิ่นสามารถน�ำข้อมูลไปใช้แก้ไขปัญหาและวางแผนการบริหาร
๓๒ ชั้นข้อมูล ๖๐๐ ตำ�บล
จัดการทรัพยากรน�ำ้ ในพืน้ ทีข่ องตนเองได้ โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ดำ� เนินการ
จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล แผนที่ น�้ ำ ระดั บ ต� ำ บล ๓๒ ชั้ น ข้ อ มู ล จ� ำ นวน
๖๐๐ ต�ำบล โดยมีหน่วยงานท้องถิน่ น�ำข้อมูลไปใช้ จ�ำนวน ๓๓๖ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๕๖
๓.๒ สถานการณ์น�้ำและการบริหารจัดการน�้ำในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
๓.๒.๑ จั ด สรรน�้ ำ ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ปี ๒๕๖๐/๖๑ โดยมี แ ผนการจั ด สรรน�้ ำ ทั้ ง ประเทศ ๒๕,๐๖๗
ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาได้มีการวางแผนใช้น�้ำจาก ๔ เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนแควน้อยบ�ำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ�ำนวน ๗,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีผลการจัดสรรน�้ำทั้งประเทศ
ใช้น�้ำไปแล้ว ๒๔,๘๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของแผนการจัดสรรน�้ำ และผลการจัดสรรน�้ำลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
ใช้น�้ำไปแล้ว ๘,๕๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑ ของแผนการจัดสรรน�้ำ

แผนที่น้ำ�ระดับ
ตำ�บล

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

พื้นที่

แผนการจัดสรรน�้ำในช่วงฤดูแล้ง ๒๕๖๐/๖๑
(๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)
อุปโภครักษาระบบ
การเกษตร
รวม
บริโภค
นิเวศและอื่น ๆ

ผลการจัดสรรน�้ำ
ปริมาตรน�้ำ

ร้อยละ
แผนจัดน�้ำ

ทั้งประเทศ

๒,๑๖๗

๖,๙๔๘

๑๕,๙๕๒

๒๕,๐๖๗

๒๔,๘๓๖

๙๙

ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา

๑,๑๔๐

๑,๔๕๐

๕,๑๑๐

๗,๗๐๐

๘,๕๕๓

๑๑๑
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๓.๒.๒ เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๐/๖๑ ได้มีแผนการเพาะปลูกพืชทั้งประเทศ ๑๔.๕๙ ล้านไร่
ลุ ่ ม น�้ ำ เจ้ า พระยา ๗.๗๖ ล้ า นไร่ มี ผ ลการเพาะปลู ก ทั้ ง ประเทศ ๑๕.๑๙ ล้ า นไร่ แบ่ ง เป็ น ข้ า ว ๑๒.๙๙ ล้ า นไร่
(เก็บเกี่ยวแล้ว ๑๒.๘๓ ล้านไร่) และพืชไร่ ๒.๕๐ ล้านไร่ ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ๘.๖๔ ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าว ๗.๘๖ ล้านไร่
(เก็บเกี่ยวแล้ว ๖.๑๒ ล้านไร่) และพืชไร่ ๐.๗๘ ล้านไร่
หน่วย : ล้านไร่

แผนการเพาะปลูก
ปี ๒๕๖๐/๖๑
พื้นที่

รวมทั้ง
ประเทศ

เขตเพาะ
ปลูก
ในเขต
ชลประทาน
นอกเขต
ชลประทาน
รวม

ในเขต
รวม ๒๒ ชลประทาน
จังหวัดลุ่มน�้ำ นอกเขต
เจ้าพระยา ชลประทาน
รวม

ข้าว

พืชไร่

ผลการเพาะปลูก
ปี ๒๕๖๐/๖๑
รวม

ข้าว

พืชไร่

รวม

เก็บเกี่ยว
ข้าวแล้ว

๘.๓๕

๐.๗๙

๙.๐๕

๙.๖๒

๐.๖๓

๑๐.๒๕

๑๐.๒๕

๓.๓๔

๒.๒๐

๕.๕๔

๓.๓๗

๑.๘๗

๔.๙๔

๒.๕๘

๑๑.๖๙

๒.๙๙

๑๔.๕๙ ๑๒.๙๙

๒.๕๐

๑๕.๑๙

๑๒.๘๓

๕.๑๗

๐.๐๖

๕.๒๓

๖.๐๓

๐.๐๖

๖.๐๙

๔.๕๗

๑.๘๙

๐.๖๔

๒.๕๓

๑.๘๓

๐.๗๒

๒.๕๕

๑.๕๕

๗.๐๖

๐.๗๐

๗.๗๖

๗.๘๖

๐.๗๘

๘.๖๔

๖.๑๒

		
๓.๒.๓ จัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยด�ำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๓๒ โครงการ
ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน�้ำในพื้นที่รับน�้ำ ๒๕ แห่ง และก่อสร้างแหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท
๑๗๓ โครงการ มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๗๓.๘๙
		
๓.๒.๔ สร้ า งแหล่ ง น�้ ำ ในไร่ น านอกเขตชลประทาน โดยการขุ ด สระเก็ บ น�้ ำ ประจ� ำ ไร่ น า
จ�ำนวน ๔๔,๙๘๔ แห่ง/บ่อ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
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๔. การเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทัง้ ทางอากาศ ขยะ และน�ำ้ เสีย ทีเ่ กิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
๔.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ แร่เป็นปัจจัยส�ำคัญด้านอุตสาหกรรมและพลังงานสร้างความมั่นคงและ
ความมั่งคั่งของประเทศ รวมถึงการสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน ทั้งในด้านการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
การท�ำกิจการเหมืองแร่ที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งปัญหาฝุ่นละอองและอากาศเป็นพิษ ปัญหาน�้ำเสีย
และดินเสีย ซึ่งมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขาดการควบคุม
ป้องกันจากผู้ประกอบการ รัฐบาลได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๔.๑.๑ จัดท�ำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) และแผนแม่บทบริหารจัดการแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน และสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ความส�ำคัญด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ซึง่ มีเป้าหมายในการพัฒนา คือ “การบริหารจัดการทรัพยากรแร่แบบองค์รวม เพือ่ สนับสนุนวัตถุดบิ ให้เป็นมาตรฐานการผลิต
เพื่อการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน”		
๔.๑.๒ ผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ภายใต้ระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การจัดท�ำเหมืองแร่
มีความสมดุลในการดูแลสุขภาพ วิถีชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
		
๔.๑.๓ ใช้มาตรการทางสังคมให้กลุม่ ผูป้ ระกอบการเหมืองแร่ไทย ประกาศเจตนารมณ์ของผูป้ ระกอบกิจการ
เหมืองแร่ที่มีความพร้อมในการพัฒนาเหมืองแร่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
๔.๒ การยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Factory 4.0)
		
๔.๒.๑ ส่งเสริมภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการจัดการด้านพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน ภายในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ยกระดับโรงงานให้มีการใช้ระบบ Smart Boiler ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างด�ำเนินการยกระดับผู้ประกอบกิจการ ภายใต้มาตรการ
Smart Boiler & Safety Thailand จ�ำนวน ๗๐ สถานประกอบการ
		
๔.๒.๒ การจั ด การกากอุ ต สาหกรรม ในปี ๒๕๖๑ มี ปริ มาณกากอุ ต สาหกรรมเข้ า สู ่ ร ะบบ จ� ำ นวน
๓๖.๒๘๑ ล้านตัน เป็นกากอุตสาหกรรมอันตราย จ�ำนวน ๑.๔๔๑ ล้านตัน และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการ
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (โรงงานรายใหม่) จ�ำนวน ๗,๑๓๒ ราย
		
๔.๒.๓ บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town/
Eco Industry) ด�ำเนินการใน ๑๘ พื้นที่เป้าหมายใน ๑๕ จังหวัด
มีเขตประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรวม ๑๔ แห่ง
และส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
ส่งเสริมการ
ชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ ๑) CSR–DIW มีโรงงานที่ได้เข้าร่วม
โครงการและได้รับเกียรติบัตรและรางวัล ๒ กลุ่ม รวมจ�ำนวน
๓๗๐ โรงงาน ๒) CSR–DPIM มีสถานประกอบการทีผ่ า่ นการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ ปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๐ ราย และสถานประกอบการ
เครือข่าย จ�ำนวน ๔๗ ราย รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใน ๑๕ จังหวัด ๑๘ พื้นที่เป้าหมาย
สีเขียว (Green Industry) มีโรงงานอุตสาหกรรมได้ผ่านการ
รับรองระดับที่ ๔ และ ๕ รวม ๑๐๗ โรงงาน และ ๓) ส่งเสริมให้
ผู ้ ป ระกอบการเหมื อ งแร่ แ ละอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานยกระดั บ
มาตรฐานการประกอบการสู่เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) โดยมีผู้ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จ�ำนวน ๒๗ ราย

พัฒนา
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
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๔.๓ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
		
๔.๓.๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
			
(๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งที่ประชุม
มีมติให้ทุกจังหวัดก�ำหนดมาตรการเฝ้าระวังการเผาหลังพ้นห้วงเวลาห้ามเผา มาตรการจัดระเบียบการเผา และเหลื่อมเวลา
การเผา การเผาแบบควบคุม และจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ เพือ่ ควบคุมปริมาณการเผาและฝุน่ ละออง รวมทั้งมุง่ เน้น
การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดน และการจัดกิจกรรมรณรงค์สามแผ่นดิน
(ไทย–เมียนมา–ลาว) ภายใต้กรอบอาเซียน
		
(๒) แก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างความร่วมมือและประสานประเทศ
เพือ่ นบ้านให้ลดการเผาและหมอกควัน ทัง้ ในระดับภูมภิ าคอาเซียน
ผ่านการผลักดันการด�ำเนินงานตาม Roadmap on ASEAN
Cooperation towards Transboundary Haze Pollution
Control with Means of Implementation เพื่อเปลี่ยนให้
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นเป็ น ภู มิ ภ าคปลอดหมอกควั น ข้ า มแดน
ภายในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ได้ดำ� เนินการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เพื่อแก้ ไข
คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน ครัง้ ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม–
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสนับสนุน
การประเมินผลการด�ำเนินงานตาม ASEAN Tranboundary
Haze Free Roadmap เพือ่ ใช้เป็นรอบการด�ำเนินงานของภูมภิ าค
อาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน
			
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและรวมกลุ่มร่วมจัดการทรัพยากร และสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการจัดการไฟป่า ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น ในปี ๒๕๖๑ มีปริมาณจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากช่วงเวลา
ในปี ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๓
			
(๔) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ ๒ หน่วย คือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก โดยขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จ�ำนวน ๓๐ เที่ยวบิน มีปริมาณการใช้สารฝนหลวง
๑๘.๒ ตัน พร้อมทั้งได้เพิ่มการปฏิบัติการฝนหลวง ๙ วัน ๓๐ เที่ยวบิน ๕๓:๔๐ ชั่วโมงบิน ซึ่งสามารถช่วยระบายฝุ่นละออง
ในชั้นบรรยากาศ (PM10) ให้ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน
			
(๕) ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ด้านการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ ทีก่ ารเกษตร โดยถ่ายทอดความรูพ้ น้ื ฐานด้านการหยุดเผาในพืน้ ทีก่ ารเกษตรในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง
กลุม่ ใหม่ ๑๐,๕๐๐ ราย และพัฒนาวิทยากรด้านการท�ำการเกษตรปลอดการเผาพืน้ ทีน่ ำ� ร่องกลุม่ ใหม่ ๑,๔๐๐ ราย และพืน้ ที่
ขยายผล ๓,๘๒๐ ราย ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา เกษตรกรในพื้นที่น�ำร่องกลุ่มใหม่
๗๖ ต�ำบล น�ำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตร ทดแทนการเผา ๑๐๓ ต�ำบล รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น
๒๖ ราย ส�ำรวจข้อมูลพืน้ ที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ รายงานผลช่วงวิกฤต ๓๐๘ ครัง้ จัดเวทีเชือ่ มโยงประสานความร่วมมือ
และสนับสนุนให้เครือข่ายเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรต่าง ๆ เฝ้าระวัง ๙ จังหวัด
			
(๖) ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกควันในภาคเกษตร
ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยด�ำเนินการลดการเผาและไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
ผลิตปุย๋ หมักสูตรพระราชทานในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในการปลูกข้าว ข้าวโพด และในพืน้ ที่ ๖๘ ต�ำบล ใน ๓๗ อ�ำเภอ
๙ จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตร น�ำไปท�ำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
แทนการเผา จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่

๕ ประเทศ
มลพิษ
จากหมอกควัน
ข้ามแดน

338 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
			
(๗) ด�ำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน
อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือให้เป็นฟาร์มต้นแบบฯ จ�ำนวน ๓๐ ฟาร์ม
		
๔.๓.๒ ด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ ๖๕ จังหวัดเชิงรุก โดยจัดตั้ง
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและอ�ำเภอเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพื้นที่ มีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน พื้นที่การเกษตรและชุมชน และพื้นที่ริมทาง
มีผลการด�ำเนินการระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้
การด�ำเนินการ
จัดท�ำแนวกันไฟ

ผลการปฏิบัติ
๑๓,๕๔๓ กิโลเมตร

ไถกลบตอซังแทนการเผา

๑๒,๔๖๗ แห่ง

จัดการเชื้อเพลิง (ควบคุมการเผา) ในพื้นที่ป่า

๑๖๖,๗๕๓ ไร่

พนักงานดับไฟป่า

๘๐,๙๐๖ คน

จิตอาสาประชารัฐ เฝ้าระวัง

๘๙,๑๖๙ คน

ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ

๖,๑๓๖ ครั้ง

จับกุมด�ำเนินคดีผู้ลักลอบเผา

๒๒๐ ราย

		
๔.๓.๓ แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศ
			 (๑) ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน เดิมคาดการณ์ไว้ว่าในปี ๒๕๖๓ ไทยจะมีศักยภาพ
ในการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาพลังงานและขนส่งอยูท่ รี่ อ้ ยละ ๗-๒๐ แต่ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจก
ได้ทั้งสิ้น ๔๕.๖๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับกรณีปกติ (BAU) คิดเป็นร้อยละ ๑๒ เกินกว่าเป้าหมายการลดที่
ร้อยละ ๗ ซึ่งบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เป็นไปตามเจตจ�ำนงการด�ำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMAs) โดยมี ๙ มาตรการ ได้แก่ ๑) มาตรการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานธรรมชาติ ๒) มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ประเภทพลังงานชีวภาพ ๓) มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานธรรมชาติ ๔) มาตรการ
ผลิตความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานชีวภาพ ๕) มาตรการผลิตไบโอดีเซลส�ำหรับใช้ในภาคการขนส่ง
๖) มาตรการผลิตเอทานอลส�ำหรับใช้ในภาคการขนส่ง ๗) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ๘) มาตรการผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด และ ๙) มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ ๕
			
(๒) ด�ำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณู
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีผา่ นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation:
GIZ) ได้ร่วมกันด�ำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Policy Project) เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การด�ำเนินงานในพื้นที่ (Subnational Implementation)
ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (Thai–German Climate Programme:
TGCP) มีระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและพั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ า งเครื อ ข่ า ยของบุ ค ลากรในการบู ร ณาการนโยบาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาเชิงพื้นที่
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(๓) จั ด ท� ำ แผนการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ (National
Adaptation Plan: NAP) เพื่ อ เป็ น กรอบในการด� ำ เนิ น การด้ า นการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศใน ๖ สาขา ได้แก่ ๑) การจัดการน�ำ้ ๒) การเกษตรและความมัน่ คงทางอาหาร ๓) การท่องเทีย่ ว ๔) สาธารณสุข
๕) ทรัพยากรธรรมชาติ และ ๖) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งทดลองน�ำร่างแผนการปรับตัวดังกล่าว
ไปบูรณาการเข้าสูก่ ารจัดท�ำแผนการพัฒนาในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง ๔ พืน้ ที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย อุดรธานี กลุม่ จังหวัดลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา
และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งบูรณาการเข้าสู่นโยบายและแผนในสาขาน�ำร่อง ๓ สาขา ได้แก่ ๑) สาธารณสุข
๒) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ และ ๓) การท่องเที่ยว
			
(๔) จัดท�ำแผนที่น�ำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี ๒๕๖๔–๒๕๗๓ (Thailand’s
Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030) เพื่อใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงาน
เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ระเทศก� ำ หนดไว้ ที่ ร ้ อ ยละ ๒๐-๒๕ จากกรณี ป กติ ณ ปี ๒๕๗๓
โดยด�ำเนินการใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
และสาขาการจัดการของเสีย และจัดท�ำร่างแผนปฏิบตั กิ ารสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนทีน่ ำ� ทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ (Supportive Action Plan for Thailand’s NDC Roadmap on Mitigation) เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
การปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ตามแผนที่ น� ำ ทางฯ ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพให้ทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันลดก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนากลไก การสร้างแรงจูงใจรวมทั้งการพัฒนาระบบ
การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งในระดับภูมิภาค
จ�ำนวน ๕ ภูมิภาค และระดับประเทศแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
			
(๕) จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น การเจรจาภายใต้ ก รอบอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกรอบอื่น ๆ และน�ำมาใช้ประโยชน์ในการเจรจา ตัดสินใจ
สรุปผลการประชุม ถ้อยแถลง บทวิเคราะห์ทางวิชาการ บทความที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและ
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักเจรจาของประเทศไทย โดยเฉพาะการน�ำมาใช้ประโยชน์ในการเจรจาของคณะผู้แทนไทย
ในการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
			
(๖) จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อโอกาสทางธุรกิจของไทยจากการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางรองรับ
ผลกระทบจากการด�ำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าของไทยในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่อประเทศไทย การปรับกระบวนทัศน์สู่รูปแบบการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำและการสร้าง
ความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			
(๗) ประชุ ม สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ สมั ย เพิ่ ม เติ ม และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุม
ได้รับรองผลลัพธ์ของการหารือที่เรียกว่า “Bangkok outcome” เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาครั้งต่อไปในการประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๒๔ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
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(๘) การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ได้ประสานกองทุนภูมิ
อากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) เพือ่ ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(Stakeholder) ในประเทศไทย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคสถาบันการเงินการธนาคาร
เป็นเงิน ๔๓ ล้านบาท ส�ำหรับด�ำเนินโครงการร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดังนี้
				 (๘.๑) โครงการเตรียมความพร้อมระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑) จ�ำนวนเงิน ๐.๓
ล้ า นดอลลาร์ สรอ. (ประมาณ ๙ ล้ า นบาท) เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ หน่ ว ยประสานงานหลั ก ของกองทุ น ฯ
ให้สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการลด
ก๊าซเรือนกระจก
				 (๘.๒) โครงการเตรียมความพร้อมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓) จ�ำนวนเงิน ๐.๕๕ ล้านยูโร
(ประมาณ ๒๒ ล้านบาท) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการด�ำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
รวมถึงสร้างการมีสว่ นร่วมของภาคสถาบันการเงินการธนาคาร ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของภาคเอกชน
และร่วมกับสถาบัน Global Green Growth Institute (GGGI) ในระหว่างปี ๒๕๖๑–๒๕๖๒ จ�ำนวนเงิน ๐.๒๙ ล้านดอลลาร์ สรอ.
(ประมาณ ๙ ล้านบาท) เพือ่ เตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจ โดยมุง่ เน้นภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านอุตสาหกรรม
อาหารให้สามารถพัฒนาโครงการที่สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๔ การแก้ไขปัญหามลพิษทางน�้ำ ได้จัดท�ำแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน�้ำของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) เพือ่ เป็นกรอบแนวทางด้านการจัดการคุณภาพน�ำ้ ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีมาตรการในการด�ำเนินงาน ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑) การป้องกันและลดการเกิดน�้ำเสียต้นทาง ๒) การควบคุมการระบาย
น�ำ้ เสียออกสูส่ งิ่ แวดล้อม และ ๓) การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�ำ้ เสีย โดยในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑
รัฐบาลได้ด�ำเนินการจัดการน�้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน�้ำวิกฤตพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ได้แก่ ๑) ลงพื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างและดูแลรักษาระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๕๗ แห่ง
และ ๒) จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งก�ำเนิดมลพิษ เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย
๔.๕ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายปริมาณขยะในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้น
ปีละไม่น้อยกว่า ๒๗ ล้านตัน และใช้งบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท แยกได้เป็น
๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำไปก�ำจัด ๑๕.๗๖ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๔ ได้รับการก�ำจัด
อย่างถูกต้อง ๙.๗๕ ล้านตัน และก�ำจัดไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ๖.๐๑ ล้านตัน ๒) ขยะตกค้างในชุมชน ๕.๖๗ ล้านตัน
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๕ และ ๓) ขยะที่น�ำมารีไซเคิล ๕.๖๓ ล้านตัน รวมทั้งยังมีขยะรีไซเคิลที่ได้จากการแยก ณ สถานที่
ก�ำจัดขยะอีก ๑๘๐,๐๐๐ ตัน รวมเป็นขยะรีไซเคิลปีละ ๕.๘๑ ล้านตัน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ มีผลการด�ำเนินการตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ดังนี้
		
๔.๕.๑ ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๔
		
๔.๕.๒ ปริมาณขยะมูลฝอย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๘
		
๔.๕.๓ ปริมาณขยะมูลฝอย ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๒
		
๔.๕.๔ ครัวเรือนเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๐
		
๔.๕.๕ หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
		
๔.๕.๖ ครัวเรือนจัดตั้งถังขยะเปียกหรืออินทรีย์ จากครัวเรือน ๑๗,๙๓๒,๘๖๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
๓๗.๒๑
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๔.๕.๗ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อประกาศเกียรติคุณให้
แก่จังหวัดที่มีผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น ซึ่งการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ได้คัดเลือกจังหวัดที่มีผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น จ�ำนวน ๑๕ รางวัล ดังนี้
รางวัล
ชนะเลิศ

ขนาดใหญ่

กลุ่มจังหวัด
ขนาดกลาง

ขนาดเล็ก

ลพบุรี

เลย

ล�ำพูน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เชียงราย

สุโขทัย

บึงกาฬ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

สกลนคร

จันทบุรี

อุทัยธานี

ชมเชย

ศรีสะเกษ

พิจิตร

นนทบุรี

ชมเชย

อุดรธานี

หนองบัวล�ำภู

อ่างทอง
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๔.๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะ
			
รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลด/เลิกใช้วัสดุ
หรือผลิตภัณฑ์ที่ก�ำจัดยาก ดังนี้
			
(๑) ยกเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้ำ
(Capseal) โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต น�้ ำ ดื่ ม
รายใหญ่ จ�ำนวน ๕ ราย ในการเลิกใช้แคปซีลในการผลิตน�้ำดื่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สามารถลดพลาสติกฝาหุ้มน�้ำ
ได้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๐ ปั จ จุ บั น สามารถลดปริ ม าณพลาสติ ก
หุ้มฝาขวดน�้ำดื่ม จ�ำนวน ๒,๖๐๐ ล้านชิ้น คิดเป็น ๕๒๐ ตัน
			
(๒) ล ด ก า ร ใ ช ้ พ ล า ส ติ ก หู หิ้ ว
๒,๖๐๐ ล้านชิ้น
ในศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ โดยให้มี
การใช้ ถุ ง พลาสติ ก หู หิ้ ว ใส่ สิ น ค้ า เท่ า ที่ จ� ำ เป็ น และกระตุ ้ น
ให้ผู้ซื้อสินค้าน�ำถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง และให้ส่วนลดราคาสินค้า
แก่ลกู ค้าทีไ่ ม่ใช้ถงุ พลาสติก ปัจจุบนั สามารถลดการใช้ถงุ พลาสติก
ได้ถึง ๔๓๕ ล้านใบ
			
(๓) เลิ ก ใช้ ก ล่ อ งโฟมบรรจุ อ าหาร
และลดการใช้ พ ลาสติ ก หู หิ้ ว รั ฐ บาลได้ จั ด โครงการ
“ท� ำ ความดี ด ้ ว ยหั ว ใจ ลดภั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม” เพื่ อ บู ร ณาการ
ในศูนย์การค้าและตลาด
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
รวม ๔๓๗.๕๒ ล้านใบ
สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ผู ้ ค ้ า ในตลาดสดและประชาชนในการ
ลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก
และมี ส ่ ว นร่ ว มในการลดปริม าณการใช้ถุงพลาสติกหู หิ้ ว และ
โฟมในตลาดสดทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
โดยผลการด�ำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน ทั่วประเทศมีตลาดเข้าร่วมโครงการแล้ว ๑๗๐ แห่ง
โดยสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดได้ จ�ำนวน ๒,๕๒๙,๑๙๓ ใบ หรือ ๒๕,๒๙๒ กิโลกรัม คิดเป็น ๒๕.๓ ตัน
			
(๔) บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ ดังนี้
				 (๔.๑) ยกเลิกการน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน ๔๓๒ รายการ
				 (๔.๒) ยกเลิกการน�ำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ยกเว้นรายการ
ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความจ�ำเป็นต้องใช้และมีระยะเวลาใช้งานยาวนาน
				 (๔.๓) อนุ ญ าตน� ำ เข้ า เศษโลหะ เช่ น เหล็ ก อะลู มิ เ นี ย ม ทองแดง ภายใต้ เ งื่ อ นไขว่ า
ต้องคัดแยกมาแล้ว สะอาด มีใบรับรองจากประเทศต้นทาง และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISR
				 (๔.๔) ยกเลิ ก การน� ำ เข้ า เศษพลาสติ ก ภายใน ๒ ปี และส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ เ ศษพลาสติ ก
ภายในประเทศ
				 (๔.๕) ให้กรมควบคุมมลพิษศึกษาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงงานคัดแยก/รีไซเคิล
โดยใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกภายในประเทศ

ยกเลิกใช้
พลาสติก
หุ้มฝาขวดน้ำ�

ลดการใช้
ถุงพลาสติก
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๔.๖ การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔.๖.๑ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินการด้านการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental
Assessment: SEA) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (กพย.) ด�ำเนินการขับเคลื่อนโดยได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูป SEA จ�ำนวน ๒ คณะ
ประกอบด้วย ๑) คณะท�ำงานพัฒนาการจัดท�ำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ ๒) คณะท�ำงานจัดท�ำแนวทาง
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท�ำร่างข้อเสนอการจัดท�ำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
ผังกลไกการขับเคลือ่ น SEA ร่างระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และร่างแนวทาง
(Guideline) SEA โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อเสนอการจัดท�ำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
และร่างแนวทาง (Guideline) SEA และเตรียมน�ำเสนอคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พิจารณา
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
		
๔.๖.๒ ผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
		
๔.๖.๓ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... (ทั้งฉบับ)
โดยมีการน�ำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ�ำนาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษ ให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การท�ำมาหากินและการด�ำรงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลาย
เป็นสาเหตุหนึง่ ของความขัดแย้งในสังคม ตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ จนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
เพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
ทั้ ง ยั ง ไม่ อ าจใช้ เ ป็ น กลไกเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศ เช่ น เสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยสู ง ใช้ เ วลามาก
มีการขออนุญาตซ�้ำซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ�ำเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลย
สลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความไม่เป็นธรรมและ
เหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม ไม่จงู ใจให้นกั ลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังทีป่ รากฏในผลการส�ำรวจหรือรายงานประจ�ำปี
ของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกีย่ วกับการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท�ำธุรกิจ
ในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ซ�้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงาน
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก�ำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์กลาง และการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
วางใจในระบบราชการ ลดต้ น ทุ น ด� ำ เนิ น การของภาคธุ ร กิ จ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศ
และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด�ำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตาม
ล�ำดับความจ�ำเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด�ำเนินการได้
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๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ�ำนาจเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด
และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด�ำเนินการ
ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า
จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท�ำธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ�ำวัน
เป็นส�ำคัญ
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว
(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท�ำงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป้ อ งกั น
การแทรกแซงจากนัก การเมือง และส่ ง เสริ มให้ มีก ารน� ำ ระบบพิ ทั ก ษ์ คุ ณ ธรรมมาใช้ ใ นการบริ ห ารงานบุค คล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ�ำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ�้ำซ้อน และ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มกี ฎหมายเพือ่ ให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส�ำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่อง
ที่ ต ้ อ งแทรกอยู ่ ใ นการปฏิ รู ป ทุ ก ด้ า น ทั้ ง จะเร่ ง รั ด การด� ำ เนิ น การต่ อ ผู ้ ก ระท� ำ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผย
ผลการประเมินต่อประชาชน ทัง้ จะน�ำกรณีศกึ ษาทีเ่ คยเป็นปัญหา เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จา่ ยเงินภาครัฐ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน
ซึ่งได้มีค�ำวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวล
เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ทัง้ จะวางมาตรการคุม้ ครองพยานและผูเ้ กีย่ วข้อง
เพื่อให้การด�ำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

348 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐

การบริหารงานของรัฐบาลในปีที่ ๔ ยังคงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภูมิภาค ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กร
หรือหน่วยงานภาครัฐทัง้ ในระดับประเทศ ภูมภิ าค และท้องถิน่ โดยได้ปรับปรุงวิธปี ฏิบตั ริ าชการให้ทนั สมัย มีการน�ำเทคโนโลยี
และดิจทิ ลั มาใช้ และแก้ไขกฎระเบียบให้มคี วามโปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ รองรับ
นโยบายระบบราชการ ๔.๐ และประเทศไทย ๔.๐ มีการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การปรับปรุงระบบราชการ
๑.๑ การทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ
๑.๑.๑ ปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยพัฒนาศักยภาพของส่วนราชการ องค์การมหาชน
และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ ดังนี้
(๑) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างวางแผนบริหารและพัฒนาก�ำลังคนภาครัฐของส่วนราชการ
เพือ่ รองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยก�ำหนดให้สว่ นราชการจัดท�ำแผนปฏิรปู องค์การ (Organization Transformation
Plan) เพื่อปรับบทบาทและปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ทั้งด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการท�ำงาน ด้านกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง และด้านบุคลากร นอกจากนี้ ได้มกี ารจัดตัง้ ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ (สทนช.) เพือ่ เป็นกลไกบูรณาการภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศที่กระจายอยู่กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และเป็นศูนย์บญ
ั ชาการในการติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน�ำ้ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ท�ำให้สามารถคลีค่ ลายสถานการณ์
น�้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้มีหน่วยงานรองรับกระบวนการจัดท�ำและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของประเทศ
ที่ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว มีการปรับกระบวนการท�ำงาน
ทีม่ งุ่ เน้นการศึกษาอนาคตการพัฒนา (Future Thinking) การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) และการประสานผลักดัน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (กลุม่ ป.ย.ป.) ขึน้ ในส�ำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เพือ่ เป็นกลไกของกระทรวงในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
เห็นชอบให้จดั ตัง้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เพือ่ เป็นกลไกการขับเคลือ่ นและปฏิรปู อุดมศึกษา
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การวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนา
ประเทศไทย ไปสู ่ ก ารเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้พิจารณาค�ำขอปรับปรุงบทบาท
ภารกิ จ และโครงสร้ า งของส่ ว นราชการในกระทรวงต่ า ง ๆ
รวม ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กระทรวงการคลั ง และส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี ผ ลท� ำ ให้
และแผนการปฏิรูปประเทศ
การปฏิบตั งิ านของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สามารถ
รองรับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน เช่น การปรับบทบาทภารกิจ และ
โครงสร้างของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ รองรับการพัฒนาระบบเสริมสร้างสุขภาพ และระบบป้องกันควบคุมโรค
ท�ำให้มศี นู ย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) ครบทุกจังหวัด และทีมตระหนักรูส้ ถานการณ์
(Situation Awareness Team: SAT) สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยมีอัตราความส�ำเร็จของการรักษาวัณโรคในปี ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ที่มีอัตราความส�ำเร็จ
ของการรักษาวัณโรค คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๔ การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม
เพือ่ รองรับการแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ 
้ และการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งผลให้กองทุนยุตธิ รรมสามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นอิสระ
และปราศจากอิทธิพล และก�ำหนดมาตรการป้องกันการกระท�ำทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ และมีการติดตาม
ตรวจสอบกรณีถูกกระท�ำทรมานและถูกบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ
(๒) การจัดท�ำหลักเกณฑ์/แนวทางเกีย่ วกับการบริหารและพัฒนาองค์การมหาชน เพือ่ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติส�ำหรับองค์การมหาชนทุกแห่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มี ก ารพั ฒ นาบริ ห ารกิ จ การคล่ อ งตั ว มากขึ้ น รวมถึ ง ใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรและบุ ค ลากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
และเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้จัดท�ำหลักเกณฑ์/แนวทาง รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) หลักเกณฑ์
จัดตั้ง
การก�ำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การ
สำ�นักงานส่งเสริม
มหาชน ๒) แนวทางการควบคุ ม กิ จ การของคณะกรรมการ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
องค์การมหาชน และ ๓) หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้น
(องค์การมหาชน)
หรือการเข้าเป็นหุน้ ส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของ นิตบิ คุ คลอืน่
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และการจ�ำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ นอกจากนี้ ยังได้มี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
การจัดตัง้ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนนวัตกรรม
และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
		 ๑.๑.๒ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของหน่ ว ยงานรั ฐ ให้ ต อบสนองต่ อ นโยบายรั ฐ บาล ได้ ป รั บ วิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และเป้าหมายระดับชาติ โดยการพัฒนาเครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับชาติ
โดยใช้แบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแทนการจัดท�ำค�ำรับรอง
การปฏิบตั ริ าชการ ทัง้ นี้ กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ประกอบด้วย
๕ องค์ประกอบ คือ

ตั้งกลุ่ม
ป.ย.ป.
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(๑) การด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ�ำตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
(๒) การด�ำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรปู ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)
(๓) การด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
(๔) การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Innovation Base)
(๕) ศักยภาพในการด�ำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Potential Base)
นอกจากนี้ ได้พัฒนาเครื่องมื อ ในการประเมิ น ผู ้ บริ ห ารองค์ ก ารเพิ่ มเติ มจากการประเมิ น ปกติ
ประจ�ำปี โดยมีกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูบ้ ริหารท้องถิน่
โดยมีประเด็นในการประเมิน ๑๐ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การลดพลังงาน ๒) การลดกระดาษ ๓) การประหยัดงบประมาณ
๔) การก�ำกับดูแลการทุจริต ๕) วิสัยทัศน์ ๖) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง ๗) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัล
และขีดความสามารถที่มีอยู่ และพัฒนาขึ้นทุก ๖ เดือน ๘) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ ๙) การเสริมสร้างขวัญ
ก�ำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ๑๐) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
๑.๒ การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
		 ๑.๒.๑ ขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนกลไก แนวคิด และวิธีการท�ำงาน
เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ระบบราชการ ๔.๐” เพื่อสอดรับกับการผลักดันนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล โดยมีหลักการ
ที่ส�ำคัญคือ ระบบราชการจะต้องท�ำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้ระบบราชการ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งระบบราชการ ๔.๐ มีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ ๓ ประการ
คือ ๑) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ๒) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric
Government) และ ๓) มี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย (Smart & High Performance Government) ทั้ ง นี้
กลไกในการขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
เป็นกรรมการท�ำหน้าที่ก�ำหนดแนวทางและรูปแบบการปฏิรูปเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
และสร้างการรับรูใ้ ห้แก่ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับการขับเคลือ่ น
ระบบราชการ ๔.๐ ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ ไปสู่การปฏิบัติที่บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) มีกลไกการท�ำงาน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น Owner/Sponsor ส่ ว นราชการเป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ และคณะกรรมการและผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภาคเอกชน
ให้การสนับสนุน ๒) การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) โดยด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดการปัญหาเฉพาะและปัญหาด้านการบริหารจัดการ ๓) การปฏิรูปกฎหมาย
(Regulatory Reform) โดยการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือการด�ำเนินการธุรกิจของ
ประชาชน และ ๔) การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการบริการประชาชน
การบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
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๑.๒.๒ ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก ารประชาชนในเชิ ง รุ ก เพื่ อ ยกระดั บสมรรถนะการให้ บริ ก ารภาครัฐและ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยสร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน
ทีม่ ผี ลการประเมินดีเด่น ทัง้ ในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน โดยในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้มอบ “รางวัลเลิศรัฐ” ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ รวม ๑๘๗ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และสาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม และปีนยี้ งั เป็นปีแรก
มอบ
ที่มีหน่วยงานได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ” โดยเป็นหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลในระดับดีเด่นทั้ง ๓ สาขา จ�ำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่
กองบัญ ชาการกองทัพไทย กรมควบคุมโรค กรมบั ญชี ก ลาง
แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน
กรมปศุสัตว์ และกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัล
ดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพ
การบริการประชาชน
เกี ย รติ ย ศให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล United Nations
Public Service Awards 2018 ขององค์การสหประชาชาติ
ได้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด จากผลงาน
“การป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ”
		 ๑.๒.๓ อ�ำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Border pass) โดยจัดวางระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็นฐานข้อมูลในการออก
หนังสือผ่านแดนด้วยระบบออนไลน์และสามารถบูรณาการข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถน�ำข้อมูลผู้ที่ออกนอกประเทศที่ผ่านระบบ e-Border pass มาตรวจสอบและพิสูจน์ตัวบุคคลได้
		 ๑.๒.๔ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนทีด่ นิ ด้วยระบบออนไลน์ โดยน�ำเข้าข้อมูลทะเบียน
ที่ดิน ข้อมูลภาพลักษณ์ เอกสารสิทธิ และข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งสิ้น ๓๓ ล้านแปลง และ
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนต่างส�ำนักงานทีด่ นิ ด้วยระบบสารสนเทศทีป่ ระชาชนสามารถขอรับบริการ ณ ส�ำนักงานทีด่ นิ
แห่งใดแห่งหนึ่งได้ทั่วประเทศ ใน ๓ ประเภทบริการ ได้แก่ การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ การขอส�ำเนาภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิ และการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยผู้ขอรับบริการจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือเป็น
ผูม้ สี ทิ ธิตามกฎหมาย ปัจจุบนั มีประชาชนขอรับบริการรวมทัง้ สิน้ ๒๔๐,๕๔๐ คน นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงระบบให้บริการค้นหา
ต�ำแหน่งแปลงทีด่ นิ ด้วยระบบสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandMaps) จ�ำนวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ http://dolwms.go.th
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ชื่อ “LandMaps” และจุดบริการประชาชนในส�ำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมียอดรวมสะสมของผู้ใช้งานแล้ว ๓๐,๕๑๓,๘๑๕ คน
		 ๑.๒.๕ ให้บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผังเมือง น�ำเข้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวม
จังหวัด จ�ำนวน ๗๗ จังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ�ำนวน ๑๑๐ ผัง ทีป่ ระกาศใช้เป็นกฎกระทรวงและยังมีผลบังคับใช้
ทั่วประเทศให้เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการข้อมูลดิจิทัลตอบสนองกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตและการท�ำงานในยุคประเทศไทย ๔.๐
		 ๑.๒.๖ พัฒนาการให้บริการลูกค้าเพือ่ รองรับรัฐบาลดิจทิ ลั ประกอบด้วย ๑) Digital Payment การพัฒนาระบบ
การรับและจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ใช้เงินสด ตามแผนงาน MEA Digital Payment มีระบบแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
จ�ำนวน ๔ ระบบ ได้แก่ ระบบรับช�ำระค่าไฟฟ้าและค่าบริการขอใช้ไฟฟ้า ระบบรับคืนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ระบบการโอนเงิน
รับช�ำระค่าขายแบบประกวดราคา และระบบการโอนเงินผ่าน PromptPay หรือเข้าบัญชีธนาคาร ๒) Smart Service
การพัฒนาระบบงานบริการให้ทันสมัย ตามแผนงาน MEA Smart Service 4.0 ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใช้
ไฟฟ้า โดยประชาชน/ผูใ้ ช้บริการสามารถขอใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา
และ ๓) บริการช�ำระค่าใช้นำ�้ ประปาด้วยระบบ QR Code และขอติดตัง้ น�ำ้ ประปาใหม่ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

“รางวัลเลิศรัฐ”
๑๘๗ รางวัล

352 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐
		 ๑.๒.๗ อ� ำ นวยความสะดวกทางธุ ร กิ จ และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ให้ ไ ทย
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน โดยพัฒนาระบบการให้บริการ เช่น การบริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Moc Single Point Service) ลดขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนธุรกิจ
จาก ๕ ขัน้ ตอน ๒๕.๕ วัน เหลือ ๒ ขัน้ ตอน ๒ วัน โดยในปี ๒๕๖๑ ได้มกี ารรวมขัน้ ตอนการจองชือ่ นิตบิ คุ คลและการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ำกัด เป็นขั้นตอนเดียว (จากเดิม ๒ ขั้นตอน) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจองชื่อและกรอกข้อมูล
ค�ำขอจดทะเบียนฯ ในระบบ e-Registration ได้ในคราวเดียว และปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจใหม่
เป็นอัตราคงที่ (Flat Rate) จาก ๕,๕๐๐-๒๗๕,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๕๐๐ บาทอัตราเดียว และหากจดทะเบียนออนไลน์
e-Registration ลงเหลือเพียง ๓,๘๕๐ บาท ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ (มกราคม-กันยายน) มียอดขอจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่
จ�ำนวน ๕๕,๘๒๔ ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๙ จากปี ๒๕๕๗  สะท้อนว่าภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนภายในประเทศ
มากขึ้น ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี และคาดว่าตลอดปี ๒๕๖๑ จะมีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า
๘๐,๐๐๐ ราย
		 ๑.๒.๘ ด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษา
พยาบาลให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยให้ผมู้ สี ทิ ธิและบุคคลในครอบครัวใช้ “บัตรประจ�ำตัวประชาชน” ท�ำธุรกรรมเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการ (๑,๑๐๐ แห่ง) และสถาบันเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการ (๒๑๗ แห่ ง ) นอกจากความสะดวกที่ ป ระชาชนได้ รั บ แล้ ว รั ฐ บาลยั ง ได้ ท ราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
การรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว โดยสามารถน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดมาตรการ
การป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการผลักดัน
การด� ำ เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช� ำ ระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ
(National e-Payment) และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศไทยตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐซึ่งเป็นการน�ำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้ใช้สิทธิ
เฉลี่ยเดือนละ ๑,๒๕๕,๗๑๗ คน จ�ำนวนธุรกรรมรวมทั้งสิ้น ๑๓,๕๖๘,๒๖๙ รายการ เป็นจ�ำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล
รวมทั้งสิ้น ๒๑,๘๙๒ ล้านบาท
เดือน/
ปี ๒๕๖๑
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม
ที่มา : กรมบัญชีกลาง

จำ�นวนผู้ใช้สิทธิ
(คน)
๑,๑๙๘,๑๑๑
๑,๒๖๕,๘๘๖
๑,๒๓๕,๓๔๔
๑,๓๒๕,๑๖๗
๑,๒๕๔,๐๗๕
๖,๒๗๘,๕๘๓

จำ�นวนธุรกรรม
จำ�นวนค่ารักษาพยาบาล
(รายการ)
(ล้านบาท)
๒,๔๑๙,๘๐๙
๓,๙๙๘
๒,๗๖๕,๗๗๕
๔,๔๒๙
๒,๖๘๑,๑๙๗
๔,๒๘๗
๒,๙๔๖,๗๑๘
๔,๗๘๖
๒,๗๕๔,๗๗๐
๔,๓๙๒
๑๓,๕๖๘,๒๖๙
๒๑,๘๙๒
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๑.๒.๙ ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐ บาลได้ป รับ ขั้น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญาตในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ให้ มีค วามรวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ผู ้ ป ระกอบกิ จ การและประชาชน
ทั่วไป โดยได้ติดตามและก�ำกับดูแลให้ส่วนราชการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติฯ พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชน
จัดทำ�แอปพลิเคชัน
เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล เพื่ อ ติ ด ต่ อ ราชการ
(www.info.go.th) และแอปพลิ เ คชั น บนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
“คู ่ มื อ ประชาชน” ปั จ จุ บั น มี คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ประชาชนที่ ใ ช้ เ ป็ น
คู่มือกลาง จ�ำนวน ๕,๗๒๔ คู่มือ โดยคู่มือส�ำหรับประชาชน
จะระบุวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประชาชนพึงพอใจมาก ๘๔%
และค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก าร
จากหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ ยังมีแผนการปรับปรุงคู่มือ
ส� ำ หรั บ ประชาชน โดยให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ลดขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๓๐-๕๐ เช่น จัดท�ำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทยควบคูภ่ าษาอังกฤษ)
การพัฒนาระบบ Biz Portal เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ “biz.govchannel.go.th” โดยน�ำร่อง
ใน ๒ ธุรกิจ คือ การเปิดร้านอาหาร และการเปิดร้านค้าปลีก รวม ๒๔ งานอนุญาต การจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาต รวมทั้ง
ก�ำกับและติดตามสถานะค�ำขอ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ศูนย์รับค�ำขออนุญาต พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ได้ทดลอง
เปิดให้บริการศูนย์รับค�ำขออนุญาตแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยในปี ๒๕๖๑ ผลการส�ำรวจพบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

“คูม่ อื ประชาชน”
๕,๗๒๔ คู่มือ
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๑.๒.๑๐ ด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน รัฐบาลได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์จากประชาชนหลายช่องทาง เช่น ศูนย์บริการประชาชน (ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี) ศูนย์ด�ำรงธรรม
(กระทรวงมหาดไทย) ศูนย์ประชาบดี (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของส่วนราชการต่าง ๆ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
(๑) ศูนย์บริการประชาชน ให้บริการประชาชนโดยการรับเรือ่ งร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ศูนย์บริการ
ประชาชน ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ จ�ำนวน ๕ ช่องทาง คือ ๑) สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ๒) เว็บไซต์ www.1111.go.th
๓) ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ๔) จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ และ ๕) แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ PSC 1111 รวมทั้งแจ้งเรื่อง
ผ่านคณะรักษาความสงบแห่งชาติทาง ตู้ ปณ. ๔๔๔ โดยมีผลด�ำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ดังนี้
ผลการดำ�เนินงาน
ประเภทเรื่อง
สังคมและสวัสดิการ
ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เศรษฐกิจ
การเมือง-การปกครอง
กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติอำ�นวยความสะดวก
พ.ศ. ๒๕๕๘
รวมทั้งสิ้น
		

จำ�นวน
เรื่องเข้า
(เรื่อง)
๔๙,๕๗๔
๙,๒๑๔
๘,๗๐๔
๘,๑๖๔
๕,๔๖๔
๒,๙๘๓
๑๖๗
๘๔,๒๗๐

ยุติ
(เรื่อง)

ร้อยละ

๔๖,๐๕๒
๗,๕๓๔
๗,๕๘๔
๗,๓๗๔
๔,๔๔๓
๒,๖๖๐
๑๑๖

๙๒.๙๐
๘๑.๗๗
๘๗.๑๓
๙๐.๓๒
๘๑.๓๑
๘๙.๑๗
๖๙.๔๖

๗๕,๗๖๓

๘๙.๙๑

อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ ร้อยละ
(เรื่อง)
๓,๕๒๒
๗.๑๐
๑,๖๘๐ ๑๘.๒๓
๑,๑๒๐ ๑๒.๘๗
๗๙๐
๙.๖๘
๑,๐๒๑ ๑๘.๖๙
๓๒๓ ๑๐.๘๓
๕๑ ๓๐.๕๔
๘,๕๐๗

๑๐.๐๙

(๒) ศูนย์ดำ� รงธรรม มีผลการด�ำเนินงานระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้
ผลการดำ�เนินงาน

ประเภทให้บริการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
บริการเบ็ดเสร็จ
บริการส่งต่อ
บริการข้อมูล
บริการให้คำ�ปรึกษา
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
รวม

จำ�นวนเรื่องเข้า
(เรื่อง)

แล้วเสร็จ
(เรื่อง)

ร้อยละ

๑๖๖,๒๓๓
๒,๓๙๘,๔๖๕
๗๑,๙๖๓
๔๓๘,๙๘๑
๑๙๐,๑๕๐
๗,๘๒๓
๓,๒๗๓,๖๑๕

๑๒๐,๒๒๔
๒,๓๙๘,๔๖๕
๖๒,๙๐๐
๔๓๘,๙๘๑
๑๙๐,๑๕๐
๕,๗๕๗
๓,๒๑๖,๔๗๗

๗๒.๓๒
๑๐๐.๐๐
๘๗.๔๑
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๗๓.๕๙
๙๘.๒๕

อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ
(เรื่อง)
๔๖,๐๐๙
๐
๙,๐๖๓
๐
๐
๒,๐๖๖
๕๗,๑๓๘

ร้อยละ
๒๗.๖๘
๐.๐๐
๑๒.๕๙
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๖.๔๑
๑.๗๕
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ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		

ทั้งนี้ มีผลการด�ำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ด�ำรงค์ธรรม ดังนี้

ข้อมูลผู้มาลงทะเบียน
จำ�นวน (เรื่อง)
จำ�นวนหนี้ (บาท)

ยอดหนีท้ ร่ี บั แจ้ง
๓๒,๖๖๕

ยอดหนี้ที่แก้ไขได้
๓๑,๖๘๐

อยู่ระหว่างดำ�เนินการ ร้อยละความสำ�เร็จ
๙๘๕
๙๖.๙๘

๔,๒๕๗,๒๘๔,๐๗๖ ๔,๐๗๐,๒๗๐,๕๑๒

๑๘๗,๐๑๓,๕๖๔

๙๕.๖๑

(๓) รับแจ้งเรือ่ งร้องเรียนและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคผ่านสายด่วน “สคบ. ๑๑๖๖” โดยมีประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนและขอรับค�ำปรึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕๐,๗๙๐ คน จ�ำแนกตาม
ประเภทเรื่องได้ ดังนี้
ประเภทเรื่อง

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

ด้านสัญญา

๒๐,๐๐๔

๓๙.๓๙

ด้านฉลาก

๘,๔๙๗

๑๖.๗๓

ด้านโฆษณา

๕,๓๐๐

๑๐.๔๔

ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

๑,๔๖๖

๒.๘๘

๓๙๕

๐.๗๘

๑๕,๑๒๘

๒๙.๗๘

ด้านกฎหมาย
อื่น ๆ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการด้านการด�ำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ดังนี้
การดำ�เนินงาน
๑) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค

จำ�นวน
๑,๑๖๖ คน
(๓,๑๐๓,๕๔๐.๗๕ บาท)

๒) การตรวจสอบพฤติการณ์การประกอบธุรกิจต่าง ๆ

๑,๘๗๖ คน

๓) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค

๑,๔๙๐ ครั้ง

๔) การดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำ�จังหวัด/คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์
จากผู้บริโภค/คณะอนุกรรมการผู้มีอำ�นาจเปรียบเทียบความผิด
๕) การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๒๑๐ ครั้ง

๖ ครั้ง

(๔) ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนการทุจริตส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation
Complaint Center) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนผ่านศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนการทุจริตส�ำหรับนักลงทุน
ต่างชาติ จ�ำนวน ๑๑๐ คน แบ่งเป็น ๑) เกีย่ วข้องกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ไม่เกีย่ วข้องกับชาวต่างชาติ จ�ำนวน ๖๕ คน และเกีย่ วข้อง
กับชาวต่างชาติ จ�ำนวน ๒ คน ๒) ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ไม่เกี่ยวกับการกระท�ำทุจริตในภาครัฐ จ�ำนวน ๓ คน
และ ๓) สอบถามข้อมูล จ�ำนวน ๔๐ คน
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ทัง้ นี้ รัฐบาลได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้บริการประชาชนในเรือ่ งอืน่ ๆ
เช่น เรื่องการศึกษา ผ่านสายด่วน ๑๕๗๙ หรือ www.1579.moe.go.th มีเรื่องร้องเรียน ๙,๗๓๑ เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว
๖,๘๐๑ เรื่อง และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ ๒,๙๓๐ เรื่อง
(๕) พิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐท�ำการทุจริตในภาครัฐ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท) ได้ดำ� เนินการ
ดังนี้
หน่วย : เรื่อง

คณะ
กรรมการ
ป.ป.ท.
พิจารณา
๓,๒๓๕

ผลการพิจารณา
ตั้งอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง
๕๔๔

ส่งพนักงาน ส่ง
สอบสวนฯ ป.ป.ช.
๑๒๒

ชี้มูล
ตรวจสอบ
ไม่รับ เพิ่มเติม อื่นๆ ความผิด

๑,๒๗๕ ๑,๑๗๐

๑๒๐

๔

๒๐๙

(๖) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ด�ำรงธรรมกรมที่ดิน ช่องทางการรับแจ้ง
ข่าวสาร ข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ด�ำรงธรรมกรมที่ดิน มีจ�ำนวน ๗ ช่องทาง คือ
๑) ติดต่อด้วยตนเอง ๒) ทางเว็บไซต์ระบบศูนย์ดำ� รงธรรม www.dol.go.th, e-mail : damrongtham@dol.go.th ๓) จดหมาย
ถึงศูนย์ด�ำรงธรรมกรมที่ดิน ๔) โทรศัพท์ ๕) โทรสาร ๖) บริการ Call Center ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีประชาชนขอรับบริการ จ�ำนวน ๒๗,๔๙๔ ราย ได้รับค�ำปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาจนเป็นทีน่ า่ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยประเด็นทีป่ ระชาชนรับบริการมากทีส่ ดุ คือ การขอทราบค่าธรรมเนียม
จดทะเบียน/ค่ามัดจ�ำรังวัด/ค่าคัดถ่ายระวาง/ราคาประเมิน รองลงมา คือ ข้อมูลทั่วไปส�ำนักงานที่ดิน (ที่ตั้ง เบอร์โทร
วันท�ำการ และพื้นที่รับผิดชอบ) และการเตรียมเอกสารหลักฐาน
๑.๒.๑๑ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทัว่ โลกท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองและดูแลผลประโยชน์
ของคนไทยในต่ า งประเทศ ผ่ า นหมายเลขสายด่ ว นของสถานเอกอั ค รราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ่ ข องไทยทั่ ว โลก
กว่า ๑๒๐ หมายเลข ซึ่งเปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถตรวจสอบหมายเลขสายด่วน ได้จากเว็บไซต์
http://www.thaiembassy.org ทั้งนี้ ยังมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านกงสุล
แก่ประชาชน โดยมีการจัดท�ำแอปพลิเคชัน Thai Consular และเพิ่มช่องทางติดต่อทางแอปพลิเคชัน Line และ Wechat
“Thaiconsular” และ Facebook ซึง่ ในปี ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทวั่ โลกได้ให้การช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ รวมทัง้ สิน้ ๑๑,๒๖๒ คน และในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
รวม ๔,๕๓๖ คน และด�ำเนินการช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ เกาะลอมบอก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งช่วยเหลือดูแลและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยในต่างประเทศ ได้แก่
ผูแ้ สวงบุญชาวไทยมุสลิมทีเ่ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดอี าระเบีย เป็นประจ�ำทุกปี ปีละกว่า ๑ หมืน่ คน
และชาวไทยทีไ่ ปแสวงบุญ ณ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ในฤดูแสวงบุญ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม) ปีละกว่า ๖ หมืน่ คน
๑.๓ การจัดระบบอัตราก�ำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ โดยก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังของ
ส่วนราชการและการส่งเสริมการวางแผนและบริหารก�ำลังคนในส่วนราชการ ด�ำเนินการทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
และอัตราก�ำลังของส่วนราชการ จ�ำนวน ๑๗ กระทรวง และได้มกี ารศึกษาวิเคราะห์เพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรปู ก�ำลังคน
และภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ จัดท�ำแผนบริหารจัดการก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย
ในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) และแนวทางการจัดท�ำแผนก�ำลังคนเพื่อรองรับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส�ำหรับการด�ำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ เช่น การพัฒนามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ
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และการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบจ�ำแนกต�ำแหน่ง โดยการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การก�ำหนดต�ำแหน่งเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๑.๔ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ รัฐบาลได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ การให้ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาข้าราชการ บุคลากรภาครัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้ ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการพลเรือนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อายุประชากรและการปรับเปลีย่ นอายุเกษียณข้าราชการพลเรือน
และจัดท�ำแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
เพือ่ รองรับสังคมสูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) พิจารณา การเตรียมการจัดตั้งและด�ำเนินการเกี่ยวกับ
Job Placement for Seniors (ชื่อเดิม Placement Center)
ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
มีงานท�ำที่เหมาะสมกับอายุและความสามารถ เพื่อให้มีรายได้
เพื่อสนับสนุนข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการให้มีงานทำ�ที่เหมาะสม
ต่อเนือ่ งในการด�ำรงชีวติ และใช้จา่ ยในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ภายหลังเกษียณอายุ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าราชการ
เกษียณอายุ (OCSC Placement Center) ส�ำหรับหน่วยงาน
ที่ต้องการบุคลากรปฏิบัติงาน

เตรียมจัดตั้ง

Job Placement
for Seniors

๑.๕ การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ เพื่อน�ำมา
วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นไปตามหลักวิชาการและ
ส�ำรวจความเห็นตามหัวข้อนโยบายของรัฐบาล ผลงานที่ด�ำเนินการไปแล้วหรืองานที่จะท�ำในระยะต่อไป เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ๑) การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ปี ๒๕๖๑
๒) การส�ำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี ๒๕๖๑ ๓) การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับ
ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล ปี ๒๕๖๑ ๔) การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานรัฐบาล ครบรอบ
๓ ปี ๖ เดือน โดยเป็นการส�ำรวจประชาชนที่ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จ�ำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น ๕,๘๐๐ คน พบว่า
มี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมต่ อ การด� ำ เนิ น งานของรั ฐ บาลในระดั บ มากและมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๕.๘ และ
มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘
๑.๖ การจัดท�ำตัวชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้จากการกลั่นกรองรวม ๑๔ เป้าหมาย
และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาตัวชี้วัดของสหประชาชาติ (UN) เพื่อจัดท�ำร่างรายงานการทบทวนผลการด�ำเนินการ
ตามวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ พร้อมทัง้ สรุปผลการกลัน่ กรองให้หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบ
โดยรวบรวมข้อมูลและค�ำอธิบายรายละเอียดข้อมูล รวมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตัวชี้วัด
ตามเป้าหมายต่าง ๆ จัดท�ำแผนงานการติดตามและประเมินผลการจัดท�ำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ติดตามข้อมูลตัวชี้วัด SDGs และค�ำอธิบายรายละเอียดข้อมูล (Metadata) เพื่อน�ำเข้าสู่ระบบ
เผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัด SDGs จัดท�ำร่างแนวทางการจัดท�ำกรอบตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารศึกษาตัวอย่างการจัดท�ำเว็บไซต์ SDGs ของประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ น�ำมาเป็นกรอบในการพัฒนา
การจัดท�ำเว็บไซต์ SDGs Thailand

358 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐

๒. การกระจายอ�ำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ
๒.๑ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับ
เงินรางวัลจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมและกระตุน้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
ความส�ำคัญแก่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทีไ่ ด้รบั รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๔๘ แห่ง เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐๐ ล้านบาท

อปท. ๑๔๘ แห่ง
ได้รับรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี

๒.๒ การเสริ ม สร้ า งความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การกระจาย
อ�ำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอ�ำนาจภาคประชาชน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น งาน
และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยด� ำ เนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมไปแล้ ว จ� ำ นวน ๒ รุ ่ น จ� ำ นวน
ทั้งสิ้น ๔๖๐ คน

๓. การยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๓.๑ การด�ำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) เป็นศูนย์รวมงานบริการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัดกัน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการในด้านต่าง ๆ
ณ สถานที่แห่งเดียว โดยงานแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร ๒) การรับเรื่อง-ส่งต่อ (รับงานแทน
หน่วยงานอื่น) ๓) การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ส่งมอบผลผลิตแก่ผู้รับบริการได้ทันที) และ ๔) การรับเรื่องร้องเรียน
โดยรัฐบาลได้ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้
ศูนย์บริการ

ที่ตั้ง/รูปแบบ

ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า
(Government Service Point: G-Point)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค
กรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
จังหวัดนครปฐม

ศูนย์บริการประชาชน

๒๓ หน่วยงาน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ณ อาคารสำ�นักงาน ก.พ. เดิม
ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ

นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการ
ระหว่างหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

ให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส
การให้คำ�ปรึกษาทางด้านกฎหมาย การรับเรื่องขออนุมัติ/
อนุญาตตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
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๓.๒ การเตรียมก�ำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ ได้จัดสรรทุนรัฐบาลระดับต่าง ๆ และจัดการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อเตรียมก�ำลังคนเข้าสู่ระบบราชการ ดังนี้
๓.๒.๑ จัดสรรทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลตามความต้องการของ
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ) ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕ ประเภททุน รวม ๙๐ ทุน มีผู้ได้รับทุน จ�ำนวน ๗๖ คน
๓.๒.๒ จัดสรรทุนดึงดูดผูม้ ศี กั ยภาพสูงทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate
Intelligence Scholarship: UIS) ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๓ หน่วยทุน รวม ๔๓ ทุน
๓.๒.๓ จั ด ท� ำ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลด้ ว ยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเข้ า รั บ ราชการด้ ว ยรู ป แบบการสอบเพื่ อ วั ด
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ให้การสอบความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปมีประสิทธิภาพ คล่องตัว
ลดระยะเวลาในการด�ำเนินการ ลดทรัพยากรที่ใช้ในการจัดสอบ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และเพื่อให้ส่วนราชการได้บรรจุบุคคลตรงตามความต้องการ
ในการดำ�เนินการสรรหา
ในเวลารวดเร็ว ประชาชนได้รับโอกาสเข้ารับราชการที่ดีขึ้น
และคัดเลือกบุคคล
และมากขึ้ น โดยปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มี ก ารสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับ
เพื่อลดระยะเวลา
ปริญญาโท) ด�ำเนินการสอบในเดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๑
และทรัพยากรที่ ใช้ ในการสอบ
รวมจ�ำนวน ๒๐ รอบสอบสอบรอบละ ๑๑๕ ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น
๒,๓๐๐ ที่นั่งสอบ ซึ่งมีผู้สอบผ่าน จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๗๙ คน
๓.๓ การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามรายงาน
ผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก โดยผลการจัดอันดับแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาขั้นตอนและกฎระเบียบ
ของรัฐยังไม่เอื้อกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยและยังคงมีปัญหาอุปสรรคในบางเรื่อง เช่น ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ยังไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ รัฐบาลจึงได้เร่งรัดให้หน่วยงาน
ภาครั ฐ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานเพื่ อ ให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ มี ค วามสะดวกยิ่ ง ขึ้ น ตามแนวทางการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้ อ มส� ำ หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทยของธนาคารโลก และได้ มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานและการขับเคลื่อนการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนได้มีการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงการท�ำงาน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ และพัฒนาระบบ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และที่ส�ำคัญ คือ การเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ปลดล็ อ คข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นกฎหมายที่ เ ป็ น พื้ น ฐานของการปรั บ ระบบงาน รวมถึ ง การจั ด ท� ำ
มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยการไม่เรียกส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
โดยมีมาตรการระยะสั้น เช่น ๑) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก�ำหนดให้ประชาชน
ต้องยื่นหรือส่งส�ำเนาเอกสารหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นใดออกให้ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด�ำเนินการ
ที่จ�ำเป็น เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไว้ ล ่ ว งหน้ า โดยไม่ ต ้ อ งท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MoU) ระหว่ า ง
๗๘.๔๕ คะแนน เพิ่มจากปีที่แล้ว
หน่วยงาน และเมื่อประชาชนไปติดต่อขอรับบริการ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการเป็นผู้สั่งพิมพ์ (Print out) เอกสารหรือหลักฐานนั้น
ออกมาจากระบบที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงไว้ และลงนามรั บ รอง
ความถูกต้องของเอกสาร แล้วใช้เอกสารนั้นประกอบเรื่องที่
จาก ๑๙๐ ประเทศ
ประชาชนมาขอรั บ บริ ก าร โดยประชาชนผู ้ ม าขอรั บ บริ ก าร

คะแนน EODB

อยู่ ในกลุ่ม
๓๐ ประเทศแรก

360 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐
ไม่ต้องน�ำส�ำเนามาเอง และไม่ต้องลงนามรับรอง
ความถูกต้องของส�ำเนาเอกสารดังกล่าว ๒) ในการร่าง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ
ให้ ถื อ เป็ น หลั ก ว่ า ห้ า มมิ ใ ห้ ก� ำ หนดให้ ป ระชาชน
ต้องยื่นหรือส่งส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
จากประชาชนอี ก ต่ อ ไป ๓) การให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น
ตัวเงินแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมทั้ง
การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม
ค่ า เช่ า บ้ า น และสวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะท�ำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด
ให้ด�ำเนินการผ่านระบบ National e-Payment
๔) เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน Social network
ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์ (Line : @GoodGov4U) และ
โปรแกรม Chatbot ในเว็บไซต์ www.opdc.go.th
เพื่ อ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากประชาชนเกี่ ย วกั บ
การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง กล่ า ว และให้
รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานนั้นทราบ
เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงานด้ ว ย
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารด� ำ เนิ น การในด้ า นอื่ น ๆ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานอั น จะส่ ง ผลต่ อ
การขับเคลื่อนการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เช่น การออกแบบและสร้างระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการ
ภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) การจัดท�ำเว็บไซต์ http://www.easeofdoingbusinessthailand.info/eodb
และ Facebook แฟนเพจ Ease of Doing Business Thailand เพื่อเป็นเว็บไซต์กลางของประเทศไทยส�ำหรับการสื่อสาร
ให้ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเกี่ยวกับการปฏิรูปงานบริการภาครัฐและการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ
การจัดท�ำคู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ๔ ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น) คู่มือภาพรวมการตั้งธุรกิจค้าปลีก
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่งผลให้ประเทศไทยมีผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of
Doing Business) ทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยล่าสุดในรายงาน Doing Business 2019 (เก็บข้อมูลในช่วงปี ๒๕๖๑) ประเทศไทย
ได้คะแนน ๗๘.๔๕ คะแนน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาทีไ่ ด้คะแนน ๗๗.๓๙ คะแนน โดยอยูใ่ นอันดับที่ ๒๗ จาก ๑๙๐ ประเทศ
(ปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่ ๒๖) และยังคงจัดอยู่ในกลุ่ม ๓๐ ประเทศแรก จาก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลกที่มีการจัดอันดับ
ในรายงาน ซึ่ ง ค่ า คะแนนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ผลมาจากการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน และการปลดล็ อ คข้ อ จ� ำ กั ด
ทางกฎหมาย เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดของโลก (Ease of Doing   Business Score: EODB) โดยมีผลคะแนนรายด้านดีขึ้นถึง ๗ ด้าน จาก ๑๐ ด้าน
โดยเฉพาะการขอใช้ไฟฟ้า เป็นด้านที่พัฒนาได้โดเด่นที่สุด จนติดอันดับที่ ๖ ของโลก ด้วยคะแนน ๙๘.๕๗ คะแนน
ซึ่งสะท้อนความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ และการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 361
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓.๔ การจัดอันดับ World Economic Forum เกี่ยวกับดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก ๔.๐
(Global Competitiveness Index: GCI 4.0) ประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถของการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ ๓๒
(จาก ๑๓๗ ประเทศ) โดยมีอันดับที่สูงขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๓๔ (จาก ๑๓๘ ประเทศ) และมีผลรวมคะแนน
เพิ่มขึ้นที่ ๐.๐๘ คะแนน (คะแนน ๔.๗๒ จากคะแนนเดิม ๔.๖๔)
นับเป็นอับดับที่ ๓ ในกลุม่ ประเทศอาเซียน ซึง่ คะแนนในเกณฑ์ดงั กล่าว
จัดอยูใ่ นกลุม่ ตัวชีว้ ดั ทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ด-ี ปานกลางทัง้ นี้ การเพิม่ อันดับและ
คะแนนของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนในปีนี้แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มีแนวโน้มความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น เช่น ด้านที่ประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นและโดดเด่น
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment)
อยู่ในอันดับที่ ๙ ของโลกในปีนี้ และด้านประสิทธิภาพตลาดสินค้า
อันดับดีขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ ๓๓ ส�ำหรับกลุ่มของตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์
ปานกลางและปรับตัวดีขึ้นพอสมควร ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและนวัตกรรม ประสิทธิภาพตลาดแรงงานอุดมศึกษาและ
การฝึ ก อบรม ส่ ว นในด้ า นความพร้ อ มของเทคโนโลยี แ ละ
ความเชีย่ วชาญทางธุรกิจของประเทศไทยมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
๓.๕ การคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ในระดับหน่วยงานผ่านการสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบรางวัล เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวม
ของหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน
รวมทั้ ง เป็ น ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจหน่ ว ยงานที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การภายใน (ด้ า นการเงิ น การคลั ง ) ให้ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งและ
เป็นที่ยอมรับเพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน
ในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ จะด�ำเนินการประเมินหน่วยงานใน ๕ มิติ ประกอบด้วย ๑) ด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
๒) ด้านการเบิกจ่าย ๓) ด้านการบัญชีภาครัฐ ๔) ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และ ๕) ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน่วยงานได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๒๒ หน่วยงาน ๒๔ รางวัล ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
คัดเลือกหน่วยงานที่จะได้รับรางวัลประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๖ การพัฒนาองค์การและเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากร ด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และสอดรับกับนโยบายรัฐบาล เช่น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในการสร้างรายได้แก่ชุมชน
ในเมืองรอง การสร้างนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ นักบริหาร
การพาณิชย์ระดับสูง ศักยภาพที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
๓.๗ การพัฒนากลไกการบริหารงานในภูมิภาค ใช้กลไกการบริหารงานในภูมิภาคที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
เป็นเอกภาพ โดยบริหารงานที่มีการบูรณาการร่วมกันภายใต้แนวคิด “หลังคาเดียวกัน” (One Roof) และก�ำหนดให้มีกลไก
ขับเคลื่อนงานที่เรียกว่า “พาณิชย์ภาค” (Mini MOC) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลางเป็นผู้น�ำในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติภารกิจเชิงนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

362 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐

๔. การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส�ำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
๔.๑ การด�ำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใส
และสร้างความเชือ่ มัน่ ศรัทธาในการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้ เพือ่ ให้ขา้ ราชการมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน และการมีจิตบริการในการอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ
การจัดกิจกรรมค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน ส�ำหรับบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึก
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา การประกวดวิดีโอคลิป
ความยาวไม่เกิน ๓ นาที ในหัวข้อ “แค่ปรับราชการก็เปลี่ยน” โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๖ ผลงาน
๔.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ รัฐบาลได้ดำ� เนินการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
ของส่วนราชการ เช่น การจัดหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส�ำนึกข้าราชการไทยไม่โกง การเสริมสร้างพัฒนา
ให้ข้าราชการมีวินัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและส่วนราชการ
ผ่านสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Book และ e-Learning การจัดท�ำโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมรณรงค์ให้ข้าราชการตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดท�ำมาตรฐานกระบวนการท�ำงานโดยมีแนวทางที่ชัดเจน
โปร่งใส ยึดหลักจริยธรรม มีมาตรการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมภายในส่วนราชการ การประกาศเจตจ�ำนงในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔.๓ การพัฒนาจิตส�ำนึกและสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต เช่น การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย (MOC Watch Dog) เฝ้าระวัง
การทุจริตในองค์กร โดยร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลือ่ นให้กระทรวงพาณิชย์
เป็นองค์กรคุณธรรม โดยจัดให้มสี ำ� นักงานพาณิชย์คณ
ุ ธรรม ซึง่ ได้นำ� ร่องในส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด ๑๘ จังหวัด ควบคูไ่ ปกับ
การส่งเสริมให้ข้าราชการมีคุณธรรมอันพึงประสงค์ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รวมทั้งมีการร่วมมือ
กับเครือข่ายภาคเอกชนในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาล
๔.๔ การยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางการบริหาร (ปกครองและวินยั ) โดยใช้กลไกของคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดยมีสำ� นักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อำ� นวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลไกในการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และกระตุน้ ให้สว่ นราชการด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่โดยใช้มาตรการทางการบริหาร ในกรณีที่พบว่ามีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงานอันเป็น
การด�ำเนินการตามค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ นอกจากนี้ คตช. ได้มีมติ
เห็นชอบตามข้อเสนอของส�ำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ให้ใช้มาตรการทางบริหาร (ปกครอง/ทางวินัย)
เพือ่ หยุดยัง้ หรือลดปัญหาการทุจริต โดยให้ ศปท. ๓๕ หน่วยงาน ติดตามและรายงานให้ ศอตช. ทราบเพือ่ รายงานไปยัง คตช.
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๕. การยกระดับในการประเมินความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ
๕.๑ การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส�ำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบประเมินส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และส่วนราชการ
ระดั บ จั ง หวั ด โดยปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ส ่ ว นราชการระดั บ กรมและจั ง หวั ด ที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่ ง ใสการด� ำ เนิ น งาน จ� ำ นวน ๒๒๒ หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย ส่ ว นราชการระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท่ า
จ�ำนวน ๑๔๖ หน่วยงานและส่วนราชการระดับจังหวัด จ�ำนวน ๗๖ หน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘๔.๖๖
๕.๒ การจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (The Corruption Perceptions Index: CPI) โดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ได้ ป ระกาศผลคะแนนค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งในการส�ำรวจได้อาศัยการประเมินจาก ๑๓ แหล่งดัชนี โดยประเทศไทย
ได้รับคะแนน ๓๗ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๙๖ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศ โดยเป็นระดับคะแนน
ที่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ที่มีคะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๗๖ ประเทศ และเมื่อพิจารณาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนแล้ว พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๔ รองจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ (๘๔ คะแนน) เนอการาบรูไนดารุซซาลาม
(๖๒ คะแนน) และประเทศมาเลเซีย (๔๗ คะแนน) โดยมีคะแนนและอันดับเท่ากับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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๖. การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
๖.๑ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เป็นกลไกส�ำคัญในระดับพื้นที่ที่ท�ำหน้าที่
สอดส่องและให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และมีบทบาทโดยตรงในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล สามารถช่วยผลักดันให้นโยบายของรัฐบาล
ในด้านต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�ำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการของรัฐในพื้นที่จังหวัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้งการอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชน โดยด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อติดตามสอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง ๗๖ จังหวัด/คณะ อย่างน้อยจังหวัด/
คณะละ ๓ ครั้งต่อปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถด�ำเนินการประชุมได้ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ ครั้ง
๖.๒ การสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต
ได้มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และปลูกฝังจิตส�ำนึกและค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เช่น โครงการบูรณาการเสริมพลังแนวร่วม
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างแกนน�ำเครือข่ายประชารัฐ การศึกษาและพัฒนากลไกการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินการทางวินัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม การฝึกอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยทั้ง ๓ ด้าน คือ สาธารณภัย ภัยที่เกิดจากการสู้รบ
และวิกฤตการณ์ความมั่นคง ผ่านการผลักดันจากบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communications Technology: ICT) ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมมือกันด�ำเนินการให้ภาคีเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สนับสนุนงานด้านความมั่นคงของชาติ เพื่อสร้างรากฐาน
ในการบริหารจัดการภัยในภาวะวิกฤตได้อย่างเป็นระบบ
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ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ�ำเภอใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส�ำคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมาย
เหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมี
กระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย มีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย มิฉะนัน้ จะกลายเป็นสาเหตุ
แห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ
หรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิ
มาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด�ำเนินการ
๑๑.๒ เพิม่ ศักยภาพหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ ห้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท�ำกฎหมายให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และ
ให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด�ำเนินคดีปกครอง
การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและเกือ้ กูล
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด�ำเนินคดีทุกขั้นตอน
ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน�ำไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส
คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้น
ความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาส
โดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว
๑๑.๖ น�ำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท�ำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส
การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ
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รัฐบาลเล็งเห็นความส�ำคัญของการมีกฎหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงความต้องการของประชาชน
เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และต้องมีกระบวนการยุติธรรมให้เข้าถึงได้ง่าย จึงได้เร่งรัดด�ำเนินการปรับปรุง ยกเลิก
กฎหมายที่ล้าสมัย เป็นภาระแก่ประชาชน และเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจของประชาชนในทุกมิติ โดยในปีที่ ๔
รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายทีล่ า้ สมัย ไม่เป็นธรรม และประกาศใช้บงั คับกฎหมายหลายฉบับ และมีการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
และความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ รวมทั้งได้จัดท�ำระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม มีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

๑. การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม
๑.๑ กฎหมายด้านเศรษฐกิจ
ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติระบบ
การชำ�ระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

สาระสำ�คัญ
ก�ำหนดให้การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินและบริการ
การช�ำระเงินอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน
โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ก�ำกับดูแลและมีอ�ำนาจการก�ำหนดหลักเกณฑ์
ตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแลระบบ
การช�ำระเงินและบริการการช�ำระเงินอย่างเป็นระบบ
มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว

สถานะ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๑๐ ก
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
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ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
สถานบริการ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

สาระสำ�คัญ
แก้ไขนิยามค�ำว่า สถานบริการ ประเภท
“สถานอาบน�้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า”
ให้ไม่รวมถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สถานะ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๑๓ ก
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ก�ำหนดให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีอ�ำนาจกู้ยืมเงิน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
และแก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินคืนให้แก่ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ผู้ฝากเงินในกรณีที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตอนที่ ๑๒๓ ก
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ปรับปรุงกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ ประกาศราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติ
ลูกหนี้ตามหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐)
เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสฟื้นฟูกิจการได้เร็วขึ้น โดยสามารถ ตอนที่ ๑๒ ก
พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอฟื้นฟูกิจการได้ทันต่อสถานะทางด้านการเงินของลูกหนี้ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
และก�ำหนดให้มีกลไกในการติดตาม จัดการ และรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคุ้มครอง
เจ้าหนี้มีประกันอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
รองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of
Doing Business) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (National Competitiveness)
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินการทางการคลังและ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณของรัฐ ก�ำหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
และรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตอนที่ ๒๗ ก
การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
การบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้ภาครัฐรักษาวินัยการเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัด อันจะส่งผลให้ฐานะทางการเงิน
การคลังของประเทศ มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
พระราชบัญญัติส่งเสริม
เพิ่มเติมให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการก�ำหนด
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒)
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว้างขวาง ตอนที่ ๒๗ ก
พ.ศ. ๒๕๖๑
มากขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอ�ำนาจ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
ของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ในการประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้
มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอันจะส่งเสริมให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
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ชื่อกฎหมาย

สาระสำ�คัญ

สถานะ

ก�ำหนดให้ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีการ
พระราชบัญญัติ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชัดเจนแน่นอน
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการการจัดท�ำ
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษ พัฒนาเมืองให้
มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาค
รัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่อให้การใช้ที่ดิน
ในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพและ
ศักยภาพของพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มี
การประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๓๔ ก
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติธนาคาร
ก�ำหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องมือ
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) รองรับการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเงินของสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๖๑
การเงินและรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
และระบบการเงินโดยรวม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินให้สอดคล้องกัน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๓ ก
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๙๒ ก
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานให้เหมาะสม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดท�ำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ
รายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมิน
ผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้
กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะ
ที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นส�ำคัญ
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายงบประมาณของประเทศมากยิ่งขึ้น

370 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑

ชื่อกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก�ำกับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ....

สาระสำ�คัญ

สถานะ

ปฏิรูปการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ ๑
ให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
กันยายน ๒๕๖๐
ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่ยอมรับ
ในระดับสากล โดยก�ำหนดบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้ก�ำกับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ
ให้ชัดเจน การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงาน และก�ำหนด
กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
ท�ำหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นบริษัท แทนกระทรวงการคลัง

๑.๒ กฎหมายที่ออกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติ
การตามความตกลงระหว่าง
รัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อความร่วมมือในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติ
ตามมาตรการภาษีอากร
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชกำ�หนดแก้ไขเพิ่ม
เติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

สาระสำ�คัญ

สถานะ

กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการภาษีอากร
ระหว่างประเทศและการดำ�เนินการตาม FATCA
ซึง่ ทำ�ขึน้ เมือ่ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๑๐ ก
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเรือประมง
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของเจ้าของเรือหรือ
ผู้ครอบครองเรือประมง ตลอดจนบทลงโทษ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
การทำ�การประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported
and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ให้สามารถ
ดำ�เนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ อันเป็น
การยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๑๙ ก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
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ชื่อกฎหมาย

สาระสำ�คัญ

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
การดำ�เนินงานของ
ศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
พ.ศ. ๒๕๖๑

คุ้มครองการดำ�เนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ตามที่ประเทศไทย
เข้าเป็นภาคีกฎบัตรของศูนย์ดังกล่าว และร่วมจัดตั้งศูนย์
ดังกล่าวขึ้นเป็นองค์การระหว่างประเทศโดยมีสำ�นักงาน
อยูใ่ นประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง
ภัยพิบัติและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
ดำ�รงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และป้องกันภัยพิบัติ
ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
คุ้มครองการดำ�เนินงานในประเทศไทยขององค์การสนธิ
การดำ�เนินงานขององค์การ สัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วย
สนธิสัญญาว่าด้วย
การห้ามทดลองนิวเคลียร์
การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึง่ สนธิสญ
ั ญาและพิธสี ารแนบท้ายได้กำ�หนดให้องค์การฯ
และผู้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้รับเอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันที่จำ�เป็นเพื่อประโยชน์แก่การดำ�เนินงาน
ขององค์การฯ ในรัฐภาคีนั้น
กำ�หนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมการแพร่ขยาย
ร่างพระราชบัญญัติ
อาวุธที่มีอำ�นาจทำ�ลายล้างสูง ตามที่ประเทศไทย
การควบคุมสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ต้องปฏิบัติ
ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่
อาวุธที่มีอานุภาพ
๑๕๔๐ (๒๐๐๔) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗
ทำ�ลายล้างสูง พ.ศ. ....
ที่กำ�หนดให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการป้องกันการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูงที่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืชในวงกว้าง
หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

สถานะ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๓ ก
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๓ ก
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติรับหลักการ
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑.๓ กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล�้ำ
ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

สาระสำ�คัญ

สถานะ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
ดังต่อไปนี้ (๑) เพิ่มบทบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
(๒) กำ�หนดให้เรียกเก็บเงินบำ�รุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่
เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและ
ยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและ
ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๓๑ ก
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

372 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา
พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติ
การจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม พ.ศ. ....

สาระสำ�คัญ

สถานะ

จัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อใช้
ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส
ลดความเหลื่อมลำ�ในการศึกษา และเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ทั้งนี้
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
รวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา
(สายวิชาชีพ) ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา มาจัดตั้ง
เป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีฐานะเป็นสถานศึกษา
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในกำ�กับของรัฐ เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษา สร้างความชำ�นาญในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศ โดยให้ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสายวิชาชีพมีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางในระดับปริญญา ให้การจัดการศึกษา
มีความต่อเนื่อง สามารถขยายสาขาการเรียนสายวิชาชีพ
ให้มคี วามหลากหลาย มีการผลิตกำ�ลังคนซึ่งมีความรู้
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในระดับสูง
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กำ�หนดให้มีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม เพื่อการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลำ�ทางเศรษฐกิจ
และสังคม การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืน อันจะมีผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
มีปัจจัยที่เพียงพอและสามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ รวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๓๓ ก
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๙ ก
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติรับหลักการเมื่อวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 373
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๑.๔ กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและมนุษยธรรม
ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติการบริหาร
การแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระทำ�ผิด
พ.ศ. ๒๕๖๑

สาระสำ�คัญ

กำ�หนดสิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่เด็กและเยาวชน
ควรได้รับในระหว่างการควบคุมดูแลของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กำ�หนดการจำ�แนกประเภท
เด็กและเยาวชน มาตรฐานการดำ�เนินงาน
ของเจ้าพนักงานพินิจและสถานที่ควบคุมการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย และกำ�หนดให้มีระบบสงเคราะห์
ช่วยเหลือและติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม
รวมทั้งจัดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับเอกชน
พระราชบัญญัติการกลับเป็น ให้ผปู้ ระกันตนตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึง่
ผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ที่ความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ได้รับโอกาสในการขอกลับเป็น
ผู้ประกันตนได้ เพื่อให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
จากกองทุนประกันสังคมได้อีก
พระราชบัญญัติเงินทดแทน แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับฐานะ
และความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ
และผู้รับเหมาค่าแรง การกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพในการทำ�งาน ค่าทำ�ศพ ค่าทดแทน และ
เงินเพิ่มกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบหรือจ่ายไม่ครบ
จำ�นวน รวมทั้งหลักเกณฑ์การยื่นแบบรายการ
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง การแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย
หรือสูญหาย และการยื่นคำ�ร้องขอรับเงินทดแทน
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
แรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและ
เอื้อประโยชน์ต่อการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
โดยกำ�หนดให้ลกู จ้างมีสทิ ธิลาเพือ่ กิจธุระอันจำ�เป็น
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพือ่ ตรวจครรภ์
ก่อนคลอดบุตรได้โดยให้ถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร
เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำ�งานติดต่อกันครบ
ยี่สิบปีขึ้นไป และแก้ไขให้นายจ้างกำ�หนดค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าทำ�งานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงในงานที่มี
ค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สถานะ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๑๒ ก
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๒๗ ก
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๘๐ ก
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
มีมติรบั หลักการเมือ่ วันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

374 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑
๑.๕ กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคมและวัฒนธรรม
ชื่อกฎหมาย

สาระสำ�คัญ

สถานะ

พระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับการควบรวมกองทุนกีฬามวย
และกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพเข้ากับกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๐๖ ก
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัตินโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

กำ�หนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
เพื่อทำ�หน้าที่จัดทำ�นโยบายและแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งกำ�กับ ติดตาม และขับเคลื่อน
การดำ�เนินการตามนโยบายและแผนนั้น อันจะเป็นผลให้
การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและ
มีเครือข่ายในการพัฒนาการกีฬาที่ชัดเจน เพื่อให้มีกลไก
การพัฒนานโยบายพื้นฐานสำ�หรับส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาของประเทศให้ไปสู่ความเป็นเลิศและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๑๙ ก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำ�รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) และระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้
มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่น
จากทุกภาคส่วน ในการดำ�รงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับ
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๒๗ ก
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การมีบุตร)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดากรณีมีบุตร เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตร
มากกว่าหนึ่งคน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากร
ของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ
แก้ไขปัญหาอัตราการเกิดลดลง ที่ทำ�ให้ปัญหาประชากร
วัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติเห็นสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. ....
และร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด

รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
และควบคุมยาเสพติด รวมถึงการบำ�บัดรักษาและฟื้นฟู มีมติรบั หลักการเมือ่ วันที่
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้าด้วยกันเป็นประมวล
๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
กฎหมายยาเสพติด เพื่อประโยชน์ในการใช้บังคับ
กฎหมายอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงบทบัญญัติให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 375
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๑.๖ กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ชื่อกฎหมาย

สาระสำ�คัญ

สถานะ

พระราชบัญญัติ
การถวายความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการถวายความปลอดภัยเพื่อให้
สอดคล้องกับการกำ�หนดหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์
และกำ�หนดหลักเกณฑ์ในการถวายความปลอดภัย
ให้สามารถดำ�เนินการถวายพระเกียรติ
ในการปฏิบัติภารกิจได้ตามพระราชประสงค์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๒๖ ก
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

จัดตั้งศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติรับหลักการเมื่อวันที่
ทางทะเล (ศรชล.) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบการรักษา
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีเอกภาพ
บูรณาการ และประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สามารถแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรได้อย่างครอบคลุม
ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพยากร และด้านสิ่งแวดล้อม

๑.๗ กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ชื่อกฎหมาย

สาระสำ�คัญ

สถานะ

พระราชบัญญัติมาตรการ
กำ�กับและติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราว
โดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐

กำ�หนดมาตรการกำ�กับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและ
การติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำ�เลยที่หลบหนี รวมทั้ง
การนำ�เงินค่าปรับตามคำ�พิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในมาตรการดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหา
หรือจำ�เลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลบหนีไป
อันจะทำ�ให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต้องล่าช้า

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๙๘ ก
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง การเสนอ
เรื่องต่อศาลปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดิน การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล รวมทั้งเพิ่มช่องทางการยื่นคำ�ฟ้อง
โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลหรือโทรสาร
และกำ�หนดให้มีการดำ�เนินกระบวนพิจารณา
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุม
ทางจอภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณา
ของศาลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติเห็นสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
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ชื่อกฎหมาย

สาระสำ�คัญ

สถานะ

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ เพื่อกำ�หนดความคุ้มครอง
ข้าราชการตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี และ
แก้ไขเพิ่มเติมการได้มาซึ่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่า
ข้าราชการตุลาการมีความอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี และเพื่ออำ�นวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ
และการแทรกแซงทั้งปวง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติเห็นสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดียาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณา
คดียาเสพติดมีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
กระบวนพิจารณาความอาญา การด�ำเนินคดียาเสพติด
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อ�ำนวยความยุตธิ รรม
แก่คู่ความ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติรับหลักการ เมื่อวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติรับหลักการ เมื่อวันที่
โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์การตั้งทนายความให้แก่จำ�เลย
เพื่อคุ้มครองสิทธิของจำ�เลย กำ�หนดให้จำ�เลยอาจแถลง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำ�คัญ
ที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล กำ�หนดให้คำ�สั่งของศาล
ที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
พร้อมเหตุผลประกอบ และเพิ่มเติมกรณีที่ศาลมีอำ�นาจ
พิจารณาและสืบพยานลับหลังจำ�เลยได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการอำ�นวยความยุติธรรมที่รวดเร็ว
และเป็นธรรม และส่งเสริมความเชื่อมั่นและความศรัทธา
ต่อระบบศาลยุติธรรม

๒. การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท�ำกฎหมายและ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย
๒.๑ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมในการจัดท�ำร่างกฎหมายและให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย
		
๒.๑.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัตใิ นระบบห้องสมุดดิจทิ ลั (Digital Library) โดยรวบรวม
และตรวจสอบกฎหมายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อน�ำลงเผยแพร่ในระบบห้องสมุดดิจิทัล ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป
		
๒.๑.๒ การเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศเพือ่ ก้าวทันพัฒนาการด้านกฎหมายในระดับสากล โดยน�ำ
ข้อมูลจากการประชุมมาสรุปเป็นบทความและเผยแพร่เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย
เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Commission
on International: UNCITRAL) การประชุม ASEAN Law Association และการประชุมในองค์กรวิชาการอื่น ๆ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 377
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

		
๒.๑.๓ การจัดท�ำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการด�ำเนินงานของประชาคมอาเซียนและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th
(Law for ASEAN)
๒.๒ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกาและบุคลากรด้านกฎหมายของรัฐอย่างต่อเนื่อง
		
๒.๒.๑ การสัมมนาและฝึกอบรมด้านการจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในปี ๒๕๖๑ รวม ๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ�ำนวน ๑,๔๘๖ คน
		
๒.๒.๒ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
จนถึงผู้บริหารระดับสูง ในปี ๒๕๖๑ รวม ๖ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน ๖๕๙ คน

๓. การน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาใช้ และจัดท�ำระบบฐานข้อมูล
ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อน�ำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
๓.๑ การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA)
โดยเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ร่ว มลงพื้น ที่เพื่อจัด เก็ บสารพั น ธุ ก รรม
(DNA) และได้ก�ำหนดเป้าหมายในการตรวจสารพันธุกรรม
แก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑,๖๐๐ คน
และได้ด�ำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคล ซึ่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร้องขอโดยตรงมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ
การลงพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคล จ�ำนวนทัง้ หมด
๑,๗๘๓ คน (บุคคลอ้างอิง จ�ำนวน ๗๖๔ คน และบุคคลตกหล่น
จ�ำนวน ๑,๐๑๙ คน)

จัดเก็บ DNA

เพื่อตรวจสารพันธุกรรม
ราษฎรไร้สถานะ
และมีปัญหาทะเบียนราษฎร

๑,๗๘๓ คน

๓.๒ การรวบรวมวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ได้ ด�ำเนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปั ต ตานี ยะลา
นราธิวาส และ ๔ อ�ำเภอ ของจังหวัดสงขลา จ�ำนวน ๓๖๙ ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จ�ำนวน ๒๖๗ ครั้ง
ยะลา จ�ำนวน ๗๗ ครั้ง นราธิวาส จ�ำนวน ๑๐๘ ครั้ง และพื้นที่ ๔ อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา จ�ำนวน ๑๙ ครั้ง
๓.๓ การติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม ได้ด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุน
การปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสามารถพิสูจน์ศพนิรนามได้ จ�ำนวน ๑๒๖ ราย
และได้ด�ำเนินการติดตามบุคคลสูญหายคืนญาติได้ จ�ำนวน ๑๕ ราย นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินการตรวจพิสจู น์สารเสพติดในเส้นผม
จากเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๒,๒๑๐ ตัวอย่าง

๔. การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย
๔.๑ การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนให้ เ ข้ า ถึ ง ความเป็ น ธรรม รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาแก่ ผู ้ เ สี ย หาย
และจ�ำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว จ�ำนวน ๑๗,๔๗๗ คน โดยแบ่งเป็นผู้เสียหาย จ�ำนวน ๑๖,๘๘๕ คน และจ�ำเลย จ�ำนวน ๕๙๒ คน
เป็นเงิน ๕๔๕,๐๕๑,๑๖๕.๓๑ บาท
		
นอกจากนี้ ยังได้สง่ เสริมกองทุนยุตธิ รรมเพือ่ คุม้ ครองช่วยเหลือคนจนและผูด้ อ้ ยโอกาส คุม้ ครองผูถ้ กู ล่วงละเมิด
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและเยี ย วยาผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ได้ รั บ ผลกระทบจากความไม่ เ ป็ น ธรรม โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมศาล จ�ำนวน ๙๕๘ คน เป็นจ�ำนวนเงิน ๔,๘๘๘,๕๑๙ บาท ค่าทนายความ จ�ำนวน ๒,๒๗๙ คน
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๖,๑๗๘,๐๓๑.๕๐ บาท ค่าใช้จ่ายอื่นในการด�ำเนินคดีตรวจพิสูจน์ ๕๐ คน เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๘๒,๘๔๘ บาท
ค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย จ�ำนวน ๗๒๗ คน เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๘๕,๗๘๖,๖๐๖ บาท
๔.๒ การคุ้มครองพยาน ได้มีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองพยานในคดี อ าญา พ.ศ.๒๕๔๖ โดยได้ ด�ำเนิ น การคุ ้ ม ครองพยานคดี ค วามมั่ น คง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�ำเนินการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงจ�ำนวน ๑๗ คน และคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์
จ�ำนวน ๑๐ คน
๔.๓ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีลม้ ละลายและการฟืน้ ฟูกจิ การของลูกหนี้ รัฐบาลได้ด�ำเนินการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทชัน้ บังคับคดี เพือ่ ยุตขิ อ้ พิพาทในชัน้ บังคับคดีและเพิม่ ปริมาณเงินเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส�ำคัญ
แก่หนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือนด�ำเนินกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีเพื่อลดปริมาณคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยโดยมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ�ำนวน ๓๐,๘๒๗ เรื่อง ใช้ทุนทรัพย์ จ�ำนวน ๑๐,๑๔๖,๐๙๑,๕๐๐.๖๘ บาท
ได้ ไ กล่ เ กลี่ ย ส�ำเร็ จ จ�ำนวน ๒๗,๔๒๑ เรื่ อ ง ใช้ ทุ น ทรั พ ย์ จ�ำนวน ๘,๔๒๒,๘๗๔,๖๕๐.๙๑ บาท โดยร่ ว มมื อ กั บ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการตรวจสอบหนี้เกษตรกรที่มีอยู่ในชั้นบังคับคดีซึ่งมีเกษตรกร
ในชั้นบังคับคดี ๒,๒๙๒ เรื่อง ขั้นตอน ธ.ก.ส./อชก. ช่วยเหลือจ�ำนวน ๙ เรื่อง ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย จ�ำนวน ๗๑ เรื่อง
ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ จ�ำนวน ๕๒ เรื่อง ไกล่เกลี่ยไม่ส�ำเร็จ จ�ำนวน ๒๗๑ เรื่องยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึด จ�ำนวน ๕๗๓ เรื่อง คงเหลือ
เรื่องที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน ๑๐๕ เรื่อง และเสร็จด�ำเนินการอื่น ๆ จ�ำนวน ๑,๒๑๑ เรื่อง โดยการไกล่เกลี่ยหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชั้นบังคับคดี เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ�ำนวน ๑๐,๖๗๑ เรื่อง ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ
จ�ำนวน ๙,๒๔๐ เรื่อง ไกล่เกลี่ยไม่ส�ำเร็จ จ�ำนวน ๑,๐๓๖ เรื่อง ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จ�ำนวน ๑๓๘ เรื่อง และอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๒๕๗ เรื่อง และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในชั้นบังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจ�ำนวน ๑๑๒ เรื่อง ใช้ทุนทรัพย์
จ�ำนวน ๔๑,๒๓๑,๑๐๖.๑๓ บาท ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ จ�ำนวน ๖๕ เรื่อง ทุนทรัพย์ จ�ำนวน ๒๔,๕๑๓,๕๔๗.๕๑ บาท ไม่
ส�ำเร็จ จ�ำนวน ๗ เรื่อง ทุนทรัพย์ จ�ำนวน ๒,๐๓๙,๓๔๙.๖๕ บาท ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จ�ำนวน ๑๙ เรื่อง ทุนทรัพย์
จ�ำนวน ๖,๔๗๓,๑๖๙.๒๕ บาท อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน ๒๑ เรื่องทุนทรัพย์ จ�ำนวน ๘,๒๐๕,๐๓๙.๖๕ บาท ส�ำหรับ
การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ จ�ำนวน ๑๔๗,๐๑๐,๘๕๒,๐๑๖ บาท
๔.๔ การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่คู่ความและประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้เพิ่มช่องทาง
การเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑
กด ๗๙ เพือ่ สอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้า
ของคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผู้มาใช้บริการจ�ำนวน
๑๓,๒๖๙ คน โดยมีผู้สอบถามผลคดีมากที่สุดถึง ๙,๓๐๗ คน
นอกจากนี้ ได้เปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน
กด ๓๙
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการทั้ง IOS และ Android ได้แก่
มีผู้ ใช้บริการ
๔.๔.๑ LED Property ระบบค้นหาทรัพย์ที่
อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดทั่วประเทศ โดยสามารถ
เชื่อมกับ Land map ของกรมที่ดิน เพื่อตรวจสอบรูปที่ดิน
เป็ น การเพิ่ ม ความสะดวกให้ กั บ ประชาชนในการเข้ า ถึ ง
บริ ก ารของภาครั ฐ ด้ ว ยความรวดเร็ ว สามารถค้ น หาได้
ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา มี ผู ้ ด าวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั น จ�ำนวน
๑๒,๔๐๐ ครั้ง

สายด่วน
กรมบังคับคดี
๑๑๑๑

๑๓,๒๖๙ คน
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๔.๔.๒ LED Property+ ระบบค้นหาห้องชุดใกล้แนวรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด
เพื่ อ ค้ น หาทรั พ ย์ สิ น ขายทอดตลาดที่ เ ป็ น ห้ อ งชุ ด ใกล้ แ นวเขตรถไฟฟ้ า ทุ ก สาย เพื่ อ ตอบโจทย์ ผู ้ ส นใจในวั ย ท�ำงาน
ที่ต้องการซื้อห้องชุดและเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (Digital Economy)
ระบบดังกล่าวเชื่อมกับ Google Map และสามารถดูสถานที่ตั้งทรัพย์ในแบบ street view มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
จ�ำนวน ๒,๘๙๐ ครั้ง
		
๔.๔.๓ LED Debt InFo ระบบตรวจสอบยอดเงิ น ที่ น�ำส่ ง อายั ด และยอดหนี้ ค งเหลื อ เพื่ อ อ�ำนวย
ความสะดวกให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี สามารถตรวจสอบข้อมูลการอายัดเงินในคดีของตนเองได้อย่างง่าย
ประโยชน์ที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับ คือ ให้บริการฟรี ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการอายัดได้ มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จ�ำนวน ๔,๖๒๐ ครั้ง
		
๔.๔.๔ LED ABC (Application Bankruptcy Checking) ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย ส�ำหรับ
การตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่ า งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ห รื อ ล้ มละลาย ซึ่ ง สามารถตรวจสอบได้ จ าก ชื่ อ ชื่อสกุล
หรือเลขประจ�ำตัวประชาชน เพื่อประกอบการท�ำนิติกรรม เนื่องจาก บุคคล/นิติบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่สามารถ
ท�ำนิติกรรมใด ๆ ได้ มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จ�ำนวน ๓,๓๙๔ ครั้ง
		
๔.๔.๕ LED Streaming ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด เพื่อให้ผู้ใช้บริการชมการถ่ายทอดสด
การขายทอดตลาดของส�ำนักงานบังคับคดี ๒๕ จังหวัด
๔.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิด
		
๔.๕.๑ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิดในเรือนจ�ำ ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการพัฒนาระบบการบ�ำบัด
ฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และปรับมุมมองผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย”
ที่ต้องได้รับการรักษา ประกอบกับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในระบบต่าง ๆ
ซึง่ จากผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีผตู้ อ้ งขังทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ระบบต้องโทษ จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๑,๓๑๒ คน โดยแบ่งการบ�ำบัด เป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) รูปแบบชุมชนบ�ำบัด ด�ำเนินการ
ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จ�ำนวน ๑๐๐ แห่ง ๒) รูปแบบวิวฒ
ั น์พลเมืองราชทัณฑ์ดว้ ยกระบวนการลูกเสือ ๓) รูปแบบการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมส�ำหรับกลุ่มผู้เสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ด�ำเนินการในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน ๗๖ แห่ง รวมถึงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ก�ำหนดให้นักโทษเด็ดขาดทุกราย และผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกชมรม ด�ำเนินการในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จ�ำนวน ๑๔๒ แห่ง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาหรือ
ต้องการความช่วยเหลือได้รับค�ำปรึกษาแนะน�ำที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่ผ่านการอบรม ตลอดจนเพื่อให้
ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษ/พิษภัยของยาเสพติด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ รวมถึงเพื่อให้ผู้ต้องขัง
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากกิจกรรมสร้างสรรค์
		
๔.๕.๒ ด�ำเนินการจ้างงานผู้พ้นโทษตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
			
(๑) ผู้พ้นโทษที่สามารถกลับไปด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำนวนที่ ติ ด ตามได้ ๖,๙๔๒ คน เรี ย นหนั ง สื อ /มี ง านท�ำ ๘,๖๗๑ คน มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น หลั ก แหล่ ง และปลอดภั ย
จ�ำนวน ๖,๕๙๖ คน มีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว/ชุมชน จ�ำนวน ๘,๐๗๒ คน
			
(๒) ด�ำเนินโครงการอบรมวิชาชีพ สร้างอาชีพ เพือ่ คืนคนดีสสู่ งั คม  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้ จั ด อบรมการฝึ ก วิ ช าชี พ ระยะสั้ น ในเรื อ นจ�ำ/ทั ณ ฑสถานที่ มี ก ารจ้ า งงานผู ้ พ ้ น โทษ จ�ำนวน ๔๖ แห่ ง ก�ำหนดให้
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน แต่ละแห่งจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ จ�ำนวน ๓ หลักสูตร ระยะเวลาการอบรม ๓ วันขึน้ ไป โดยมี
กลุม่ เป้าหมายเป็นผูต้ อ้ งขังทีใ่ กล้พน้ โทษ ซึง่ ผลการด�ำเนินงาน มีผตู้ อ้ งขังเข้ารับการอบรมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๓,๙๕๔ คน เพศชาย
จ�ำนวน ๒,๗๘๐ คน เพศหญิง จ�ำนวน ๑,๑๗๔ คน ด�ำเนินการอบรมในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน แห่งละ ๓-๑๓ หลักสูตร ใช้ระยะเวลา
ในการอบรม ๓-๓๐ วัน/แห่ง

380 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑
		
(๓) จ�ำนวนอั ต ราการจ้ า งงานผู ้ พ ้ น โทษ ได้ รั บ อนุ มั ติ จั ด สรรอั ต ราการจ้ า งงานผู ้ พ ้ น โทษ
จ�ำนวน ๒๐๐ อัตรา เริม่ จ้างงานผูพ้ น้ โทษตามโครงการคืนคนดีสสู่ งั คม เมือ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีผลการจ้างงานผูพ้ น้ โทษ
ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๘๕ อัตรา แบ่งเป็นพนักงานขับรถ ๑๓ อัตรา
พนักงานทั่วไป ๑๖๓ อัตรา และครูสอนนวด/เสริมสวย ๙ อัตรา ซึ่งเป็นยอดสะสมการจ้างงานผู้พ้นโทษที่มีการท�ำสัญญาจ้าง
และส่งใบสมัครการจ้างงานมายังกรมราชทัณฑ์ ดังนี้
		
๔.๕.๓ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิด เปิดโอกาสให้แก่ผู้กระท�ำความผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองในชุมชน
โดยไม่ต้องถูกควบคุมตัวไว้ ๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) งานสืบเสาะและพินิจ ด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง จ�ำนวน ๗๑,๐๕๖ คดี
แบ่งออกเป็นผู้กระท�ำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ จ�ำนวน ๔๑,๔๕๒ คดี ผู้ได้รับ
การพักการลงโทษ จ�ำนวน ๑๓,๐๙๓ คดี และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจ�ำคุก จ�ำนวน ๑๖,๕๑๑ คดี และ ๒) งานควบคุม
และสอดส่อง ด�ำเนินการคุมความประพฤติผู้กระท�ำความผิด จ�ำนวน ๑๙๐,๗๙๙ คดี แบ่งออกเป็นผู้กระท�ำความผิด
ที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ จ�ำนวน ๑๗๐,๖๔๘ คดี เด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๔,๐๔๔ คดี
ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จ�ำนวน ๔,๖๒๔ คดี และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจ�ำคุก จ�ำนวน ๑๑,๔๘๓ คดี ด�ำเนินการคุม
ประพฤติเสร็จไปแล้ว จ�ำนวน ๙๒,๒๗๓ คน โดยเป็นผูถ้ กู คุมความประพฤติทพี่ น้ ความคุมประพฤติดว้ ยดี จ�ำนวน ๑๓๕,๘๗๕ คน
พ้นความคุมประพฤติด้วยการท�ำผิดเงื่อนไข จ�ำนวน ๒๖,๔๘๙ คน และอื่น ๆ จ�ำนวน ๒,๖๑๗ คน
๔.๕.๔ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ย (เรื อ นจ�ำโครงสร้ า งเบา) จั ด ท�ำโครงการเตรี ย มความพร้ อ ม
ก่อนปล่อย โดยพบว่า ผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาต้องโทษเหลือจ�ำต่อไป ตั้งแต่ ๖ เดือน-๑ ปี ทุกคน ทุกคดี ทั้งการปล่อยตัว
แบบมีเงื่อนไข (Conditioned Release) (พักการลงโทษ
หรือลดวันต้องโทษจ�ำคุก) และการปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไข
(Non-Conditioned Release) เป็นช่วงเวลาของการเตรียม
ตัวด้านวุฒิภาวะ ทักษะทางสังคม รวมทั้งสภาวะทางจิตที่ดี
ต่อการเสริมสร้างความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างสงบสุข โดยได้ด�ำเนินการ ๒ รูปแบบ คือ ๑) การเตรียม
ที่มีโทษเหลือ ๖ เดือน-๑ ปี
ความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจ�ำหรือทัณฑสถานระบบปิด
ก่อนปล่อยตัว
ทั่วไป โดยมีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม ๔๔,๙๖๕ คน และ
๒) การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ยในศู น ย์ เ ตรี ย มการ
ปลดปล่อยในเรือนจ�ำชัว่ คราวหรือทัณฑสถานเปิด โดยมีผตู้ อ้ งขัง
ที่ผ่านการอบรมจากเรือนจ�ำโครงสร้างเบา ๑,๔๑๓ คน
๔.๕.๕ บ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบต่อเนื่อง (Individual Routing Counselor: IRC)
โดยการน�ำโปรแกรมบ�ำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (Individual Routing Counselor: IRC)
ไปใช้ ใ นศู น ย์ ฝ ึ ก และอบรม เป็ น การบ�ำบั ด แก้ ไ ขฟื ้ น ฟู เ ด็ ก และเยาวชนเฉพาะรายแบบต่ อ เนื่ อ ง โดยทดลองน�ำร่ อ ง
การปฏิบตั หิ น้าที่ ณ ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง มีเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝกึ และอบรมฯ จ�ำนวน ๗๕ คน
อยู่ในความดูแลของผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC ๑ คน ต่อเด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๑๕ คน และเด็กและเยาวชนก่อนศาลเยาวชน
จะพิ พ ากษาตั ด สิ น ตามมาตรา ๑๓๒ จ�ำนวน ๒๐ คน ต่ อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ IRC ๑ คน ทั้ ง นี้ ได้ ด�ำเนิ น การขยาย
ผลการด�ำเนินงานการบ�ำบัดแก้ไขฟื้นฟูไปยังศูนย์ฝึกและอบรมฯ อีก ๑๗ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ IRC ศูนย์ฝกึ และอบรมฯ แห่งละ ๒ คน ดูแลเด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๑๖ คน/ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ IRC จ�ำนวน ๑ คน
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในความดูแลของผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC จ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๗๗ คน ปล่อยตัวแล้ว ๓๔๒ คน

เตรียมความพร้อม
ผู้ต้องขัง

๔.๖ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ได้เปิดคลินิกให้ค�ำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่นด้านพฤติกรรม
เด็กและเยาวชน ปัญหาด้านครอบครัวและปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ แก่บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งได้ด�ำเนินการไปแล้วในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ทัว่ ประเทศ จ�ำนวน ๗๗ แห่ง ศูนย์ฝกึ และอบรมจ�ำนวน ๑๘ แห่ง มีผลการด�ำเนินงานสะสมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีผู้ขอรับการบริการทั้งสิ้น ๒,๐๔๗ ราย แบ่งเป็นการบริการด้วยตัวเองที่คลินิค จ�ำนวน ๓๕๙ ราย บริการทางโทรศัพท์
จ�ำนวน ๔๗ ราย และอื่น ๆ จ�ำนวน ๑,๖๔๑ ราย
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382 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
รัฐบาลให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการวางรากฐานการพัฒนาให้กับประเทศในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๖๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ ก�ำหนด
กระบวนการจัดท�ำและการรับฟังความคิดเห็นในการจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทัง้ เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน และผลักดันร่วมกันไป
สูเ่ ป้าหมายดังกล่าว โดยมีกระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ สาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ในระยะต่อไป ดังนี้

๑. กระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) คณะกรรมการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) คณะกรรมการจัดท�ำ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
๕) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ   ๖) คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เพื่ อ จั ด ท� ำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่รับผิดชอบ ด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ได้จดั การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ ภูมภิ าค ประกอบด้วย
๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ๒) ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
๓) ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร และ ๔) ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งคณะกรรมการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติได้น�ำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ และได้เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติพิจารณตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยร่างยุทธศาสตร์ชาติได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑ และนายกรัฐมนตรีได้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มี
พระราชโองการประกาศ เรือ่ ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
เป็นยุทธศาสตร์ชาติ

ฉบับแรก
ของประเทศไทย
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๒. สาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ก�ำหนดเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจะ
มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ย ๖ ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิตแิ ละในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพือ่ ประชาชนและประโยชน์สว่ นรวม โดยการประเมินผล
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียม
และความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิง่ แวดล้อม และความยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และ ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

๓. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระยะต่อไป
รัฐบาลได้เตรียมการจัดท�ำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ต่อจากยุทธศาสตร์ชาติ
โดยคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติรว่ มกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการก�ำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ เป้าหมายและตัวชีว้ ดั รวมทัง้ จัดล�ำดับความส�ำคัญแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยคาดว่าจะสามารถด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จได้
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

384 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
รัฐบาลให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในหมวด ๑๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อก�ำหนดวิธีการจัดท�ำแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอน
ในการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด�ำเนินการ และระยะเวลาด�ำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้านให้มีความชัดเจน
ทั้งนี้ ในการเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑. การจัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อด�ำเนินการจัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๑ ด้าน ทั้งนี้ ส�ำหรับอีก ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา
และด้านกระบวนการยุติธรรม (ต�ำรวจ) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีกรอบระยะเวลาการด�ำเนินการให้เป็นตามที่
ในรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ การจัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนของ
พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ (๑๓
มีนาคม ๒๕๖๑) เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศและ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อมาได้มีประกาศส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้ ง นี้
๑๑ ด้าน
แผนการปฏิ รู ป ประเทศมี ร ะยะเวลาด� ำ เนิ น การ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และมีเป้าหมาย ประเด็นการปฏิรูป
ที่ส�ำคัญ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงาน
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศให้ดียิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ
ประกาศใช้
๖ เม.ย. ๖๑

๑.๑ ด้านการเมือง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีสว่ นร่วม รูจ้ กั ยอมรับความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ให้พรรคการเมืองด�ำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผย
และตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ก�ำหนดกลไกความรับผิดชอบของพรรคการเมือง
ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน และให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน มีโครงสร้างองค์กร
กะทัดรัดแต่แข็งแรง ท�ำงานเพือ่ ประชาชนโดยยึดพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจทิ ลั จัดระบบ
บุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหาและรักษาไว้ซึ่งก�ำลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจาก
ผู้มีอ�ำนาจและอิทธิพล
๑.๓ ด้านกฎหมาย ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เป็นเครื่องมือส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
การจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และ
ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 385
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๑.๔ ด้านกระบวนการยุติธรรม ให้การด�ำเนินงานในทุกขั้นตอนมีการก�ำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหาร
งานยุติธรรม ระบบสอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน มีวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งอ�ำนวยความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
๑.๕ ด้ า นเศรษฐกิ จ มี ผ ลิ ต ภาพสู ง ขึ้ น มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ในระดั บ ประเทศสู ง ขึ้ น มี ก ารเติ บ โต
อย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง
๑.๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้รบั การรักษา ฟืน้ ฟูให้สมบูรณ์
และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก
(ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่) ทรัพยากรน�้ำ  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๗ ด้านสาธารณสุข ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงิน
การคลังและการบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ มีการ
กระจายอ�ำนาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างน�ำซ่อม
และผู้ที่ไม่ใช่คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็นอย่างมีคุณภาพ
๑.๘ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�ำหน้าที่ของสื่อ
บนความรับผิดชอบกับการก�ำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด�ำรงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน
ตามแนวทางประชาธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี
๑.๙ ด้านสังคม ให้ประชาชนมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ให้ภาครัฐ
มีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเอง
๑.๑๐ ด้านพลังงาน ในระยะสั้น (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) ให้ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้างแผนจัดหา
ที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก�ำหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยี
ใหม่ของประเทศ และในระยะปานกลาง (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
๑.๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙ ให้มีมาตรการควบคุม ก�ำกับ
ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินยั มาตรการทางปกครอง ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน และให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอด
ทุจริต
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การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

๒. การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศมี
แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะมีระยะเวลาด�ำเนินการ
รวม ๕ ปี และประกอบด้วยประเด็นปฏิรปู รวม ๑๓๓ ประเด็น
โดยมี ๔๘๒ กิจกรรม รวมทั้งครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ
เป็นจ�ำนวนมาก แต่รฐั บาลได้เร่งรัดการด�ำเนินการในการปฏิรปู
เรื่องต่าง ๆ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนผลักดันกิจกรรมและ
กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่ส�ำคัญและเร่งด่วน
ให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม และน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ รู ป ประเทศใน
ทุ ก ด้ าน โดยคณะกรรมการขับ เคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ
ได้ท�ำหน้าที่ในการประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขจัดปัญหาหรือ
อุปสรรคต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักการที่คณะรัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ คือ การจัดล�ำดับกิจกรรมในประเด็นปฏิรูปด้านต่าง ๆ ที่ส�ำคัญเร่งด่วน ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนในวงกว้าง แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐเป็นล�ำดับแรก และน�ำกิจกรรม
ปฏิรูปดังกล่าวมาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยแบ่งกิจกรรม/โครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
ความจ�ำเป็นเร่งด่วน ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่

๑๓๓ ประเด็น
ปฏิรูป
๔๘๒ กิจกรรม

๒.๑ กิ จ กรรม/โครงการที่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ ทั น ที (Quick-win) คือ กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน สามารถด�ำเนินการและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในระยะเวลา ๒-๘ เดือน โดยรวมประมาณ
๔๐ เรือ่ ง เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายให้คณะกรรมการขับเคลือ่ นฯ ประสานหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบและคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ
ในการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
๒.๒ กิจกรรม/โครงการปฏิรูปที่ส�ำคัญ (Flagship) คือ กิจกรรม/โครงการที่ส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการปฏิรูป
ประเทศ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ คณะ ได้คัดเลือกไว้ด้านละประมาณ ๑๐ กิจกรรม/โครงการ รวมประมาณ
๑๑๐ กิจกรรม/โครงการ
๒.๓ กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศอื่น ๆ กิจกรรม/โครงการนอกเหนือจาก Quick-win และ Flagship โดย
กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จัดท�ำความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างการด�ำเนินงานของหน่วยงานในช่วงที่ผ่านมาและ
แผนการด�ำเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) กับแผนการปฏิรูปประเทศ
๒.๔ กฎหมายที่ต้องจัดท�ำใหม่หรือทบทวน ประมาณ ๒๐๐ เรื่อง โดยคณะกรรมการด�ำเนินการประสาน จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ และตรวจสอบความพร้อมในการเสนอร่าง
กฎหมายดังกล่าวตามขั้นตอน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตาม
เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
ส่ ว นกลไกการท� ำ งาน คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปประเทศจะได้ด�ำเนินการร่วมกับคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ประเทศ คณะท� ำ งานพิ เ ศษระดั บ กระทรวง และ
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม/โครงการที่ ไ ด้ จั ด ล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญไว้เพื่อขับเคลื่อน ประสาน ขจัดอุปสรรคในการ
ด�ำเนินการ ให้กิจกรรม/โครงการส�ำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม
และเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม/โครงการ
Quick-Win
๖ กลุ่ม
คือ แก้จน แก้เหลื่อมล�้ำ แก้โกง
ปฏิรูปราชการ การมีส่วนร่วม
และการสร้างอนาคตไทย
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ในส่วนกิจกรรม/โครงการ Quick-win ได้ก�ำหนดประเด็นเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้และเร่งรัดขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศในกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ ทีป่ ระชาชนต้องการ จ�ำนวน ๖ กลุม่ และมีผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ประกอบด้วย
		 (๑) การแก้จน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เช่น การเร่งรัดกฎหมายการปลูกและตัดไม้มีค่า เพื่อส่งเสริม
การปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงให้เป็นการออมรูปแบบหนึ่ง การจัดตั้งกองทุนสร้างผู้น�ำชุมชน และการจัดการที่ดินแปลงใหญ่
เพื่อการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การมีอาชีพแหล่งท�ำกินที่เหมาะสม ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้
		 (๒) การแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ โดยนอกจากตัง้ ส�ำนักงานบูรณาการเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ ยังจะมีโครงการ
พัฒนารูปแบบบริการ (Service Model) ในคลินิกหมอครอบครัว เพื่อสร้างสวัสดิการที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นกับประชาชน
เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ และส่งเสริมการออมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม มีการช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
รวมทัง้ การปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบภาษี และการถือครองทรัพย์สนิ เพือ่ ให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
มากขึน้ และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนกลุม่ ต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนจะได้รบั การดูแลด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง
(๓) การแก้โกง เพื่อเป็นรากฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการ
ป้องปรามการลดการใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าพนักงานของรัฐ และเร่งรัดการด�ำเนินคดีการทุจริตและประพฤติมชิ อบ โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สร้างความโปร่งใส โดยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของภาครัฐ เช่น การใช้แอปพลิเคชันแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ และเพิม่ อ�ำนาจให้กบั ภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริตในโครงการ Watch Dog ส�ำหรับให้ประชาชนรายงานพฤติกรรมทุจริตแบบออนไลน์ การแก้ไขพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เข้าถึงได้ง่ายและตรวจสอบได้ดีขึ้น การท�ำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ
การเชื่อมโยงระบบสวัสดิการของรัฐ
(๔) การปฏิรูประบบราชการเพื่อประชาชน เช่น เร่งรัดการใช้ Big Data ภาครัฐ พัฒนาและให้บริการ
แพลตฟอร์มส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ และทบทวนกฎหมายล้าสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับบริการ
จากรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งใน
กรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน โดยไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินความจ�ำเป็น กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจะได้รับการ
ปรับปรุงเข้าสู่การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและศูนย์บริการร่วม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ประชาชน
(๕) การสร้างการมีส่วนร่วมในการปกครองเพื่อส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย ได้แก่ การสร้างจิตอาสา
พัฒนาเมือง การตั้งสภาประชารัฐท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญของวัฒนธรรม
ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัยเรียนที่จะต้อง
ส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนประชาธิปไตย รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย ยอมรับในกฎ กติกา เสรีภาพส่วนบุคคล
ที่ต้องอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดในสังคมโดยสันติวิธี รวมถึงการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับ
(๖) การสร้างอนาคตไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นการเร่งรัดโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นการต่อยอดจากฐาน
อุตสาหกรรมเดิม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรม
สุขภาพ

388 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

๓. การเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนผ่านรายการเดินหน้าปฏิรูป
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพือ่ การปฏิรปู ได้ดำ� เนินโครงการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ความมัน่ คง เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชน โดยด�ำเนินรายการเดินหน้าปฏิรูปออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา ๒๑.๐๐–๒๒.๐๐ น. ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก (ช่อง ๕) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) และไทยทีวี โกลบอลเน็ตเวิร์ค ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
โดยได้น�ำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งทิศทาง
การขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านต่าง ๆ มุง่ เน้นการน�ำเสนอผลการปฏิบตั งิ านของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีเ่ ป็นรูปธรรมทัง้ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การต่างประเทศ และเรือ่ งเร่งด่วนตามสถานการณ์
บ้านเมือง รวมถึงผลการด�ำเนินงานของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศทัง้ ๑๑ ด้าน ซึง่ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน
๒๕๖๑ ได้น�ำเสนอเรื่องในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ กลุ่มงานด้านความมั่นคง น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้านการจัดระเบียบสังคมและพื้นที่สาธารณะ การแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดสรรที่ดินท�ำกินให้กับประชาชน การจัดระเบียบพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมการปกครอง
ในระดับท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น�้ำ การด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาป่าไม้ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการทรัพยากรน�้ำ และการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
๓.๒ กลุม่ งานด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม น�ำเสนอผลงานด้านการเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตย
ให้เข้าถึงประชาชน โครงร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย การปฏิรูปกระบวนการออกกฎหมาย และการบังคับใช้
กฎหมายให้มีความเสมอภาค การขจัดผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากสังคมไทย แนวทางการบังคับใช้กฎหมายมาตรา ๔๔ และ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๓.๓ กลุ่มงานด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และกิจการอื่น น�ำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยว การส่งเสริม
พระพุทธศาสนา การต่อยอดมรดกและภูมิปัญญาไทย ให้เป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม การสร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ไทย
การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งน่าอยู่ และมีความสุข
๓.๔ กลุ่มงานด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน น�ำเสนอผลงานด้านการลดความเหลื่อมล�้ำและ
การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการปฏิรูประบบการศึกษาไทย การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การยกระดับอาชีวศึกษา และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ การน�ำกฎหมาย
มาตรา ๔๔ มาใช้ในการพัฒนาระบบและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารด้านการศึกษา และแนวทางการปฏิรูปสื่อและ
การก�ำกับดูแล
๓.๕ กลุ่มงานด้านสังคม น�ำเสนอผลงานด้านการปฏิรูประบบประกันสังคม หลักประกันสุขภาพ การพัฒนาชุมชน
การดูแลพลเมืองทุกเพศทุกวัย แนวทางการรับมือกับสังคมสูงวัยในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาการจราจรในเมือง และ
การพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
๓.๖ กลุม่ งานด้านเศรษฐกิจ น�ำเสนอผลงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย
ในเวทีโลก แนวทางการรับมือกับสงครามการค้าโลก การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยในเวทีอาเซียน การแก้ไขปัญหาราคา
สินค้าเกษตรตกต�่ำ การขับเคลื่อนภาคธุรกิจ SME การส่งออก การส่งเสริมการท่องเที่ยว การปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
และการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (ประเทศไทย ๔.๐)

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 389
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

390 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ก

รายงานผลการด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๑

พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๒๖ ก
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒

พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๘๘ ก
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นโยบายข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๑

พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอนที่ ๑๑๐ ก
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๔ ก
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

๓

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานขององค์การสนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๓ ก
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔

พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำ�หรับองค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๙๗ ก
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕

ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๑

๖

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำ�เนินการ
๑. อยู่ระหว่างการดำ�เนินงานของสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒. อยู่ระหว่างการเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
๓. อยู่ระหว่างการดำ�เนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามคำ�สั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
๔. อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖. บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๘. อยู่ระหว่างการดำ�เนินการของสำ�นักราชเลขาธิการ
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ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๗

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๘

ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓

๙

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
พ.ศ. ....

๔

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....

๔

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๑๒/๑ (๑๔) เป็น นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอกฯ
ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.๙)

๗

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

๗

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

๗

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๑๖ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

๗

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง พ.ศ. ....
นโยบายข้อ ๓ การลดความเหลื่อมลำ�้ ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

๗

๑

พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๑๓ ก
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๒๓ ก
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๓

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๓๑ ก
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๔

พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำ�ผิด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๑๒ ก
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

392 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ก
ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๕

พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๒๗ ก
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

๖

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๓๓ ก
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๘๐ ก
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

๘

ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ....

๑

๙

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทำ�แห่งชาติ พ.ศ. ....

๓

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....

๓

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....

๔

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

๔

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพิ่มเติมนิยามคำ�ว่า “ค่าตอบแทน”)

๗

นโยบายข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำ�รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
(ควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๐๖ ก
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒

พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๓๑ ก
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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๓

พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๑๙ ก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๔

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๓๓ ก
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๕

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๐ ก
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๖

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๙ ก
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๗

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....

๑

๘

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....

๔

๙

ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

๔

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

๔

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

๔

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

๔

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม)

๔

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔
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๑๗ ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

๔

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....

๔

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๒๐ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....

๗

๒๑ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๗

๒๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....

๗

๒๓ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘

นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๑

พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
(จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๙๗ ก
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒

ร่างพระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑

๓

ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

๓

๔

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำ�ว่า “บริการสาธารณสุข”)

๓

๕

ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๖

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์
และแนวปฏิบัติสากล)

๔

๗

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๘

ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

๔

๙

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔
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นโยบายข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๑

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๐๑ ก
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒

พระราชบัญญัติระบบการชำ�ระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๑๐ ก
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓

พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๒๓ ก
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๔

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
(แก้ไขนิยามคำ�ว่าหนี้สาธารณะ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๓๑ ก
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๕

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๑๒ ก
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๖

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
(เพิ่มเติมอำ�นาจให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๑๙ ก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๗

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
(เพิ่มเติมบทบัญญัติให้กระทรวงการคลังสามารถสั่งจ่ายเงิน
จากบัญชีเงินคงคลัง)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๑๙ ก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๘

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๒๗ ก
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
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พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๒๗ ก
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

๑๐ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๓๓ ก
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๑ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๓๔ ก
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๒ พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๐ ก
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๓ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
(การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน ตามมาตรา ๑๙)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๓ ก
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๔ พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๓ ก
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๕ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๖ ก
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๖ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๗๑ ก
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๗ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
(ปรับปรุงการหักลดหย่อนสำ�หรับบุตร)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๙๒ ก
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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๑๘ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๙๒ ก
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๙ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
(ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำ�หรับคนพิการ
เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๙๒ ก
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒๐ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๙๗ ก
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
[มาตรการป้องกันการกำ�หนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๙๗ ก
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒๒ ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม พ.ศ. ....

๑

๒๓ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ของสถาบันการเงิน พ.ศ. ....

๑

๒๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....

๑

๒๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑

๒๖ ร่างพระราชบัญญัติสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๑

๒๗ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

๑

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑

๒๙ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๓๐ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๓๑ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....
(รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เข้าด้วยกัน)

๒

๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

๓

๓๓ ร่างพระราชบัญญัติปาล์มนำ�มันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มนำ�มัน พ.ศ. ....

๓
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๓๔ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๓๕ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๓๖ ร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....

๔

๓๗ ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ....

๔

๓๘ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำ�รุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....

๔

๓๙ ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๔๐

๔

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....

๔๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....

๔

๔๒ ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. ....

๔

๔๓ ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ....

๔

๔๔ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกระดับการกำ�กับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล)

๔

๔๕ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน พ.ศ. ....

๔

๔๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(e-Business) ในต่างประเทศ]

๔

๔๗ ร่างพระราชบัญญัติการกำ�กับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....

๔

๔๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)

๔

๔๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
อำ�นาจหน้าที่ของผู้ทำ�การแทน ผู้รักษาการแทน
หรือผู้รักษาการในตำ�แหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

๔

๕๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำ�ขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อัตโนมัติระหว่างประเทศ)

๔

๕๑ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....

๔

๕๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....

๔
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๕๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำ�กัดดำ�เนินการได้ในประเด็น
หุ้นกู้แปลงสภาพ การทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคา
ที่กำ�หนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ]

๔

๕๔ ร่างพระราชบัญญัติกำ�หนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด บริษัทจำ�กัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๕๕ ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะการอุดหนุน
ที่เจาะจงตามมาตรา ๖๔)

๔

๕๖ ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๕๗ ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๕๘ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิ
สัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO Copyright Treaty)]

๔

๕๙ ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑)

๔

๖๐ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนำ�ตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๖๑ ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

๔

๖๒ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕

๖๓ ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการกำ�หนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำ�นวณรายได้
รายจ่าย และกำ�ไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)

๕

๖๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กำ�หนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

๖

๖๕ ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖

๖๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศ
ในการคำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคล)

๗
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๖๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำ�ระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)]

๗

๖๘ ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๖๙ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของสำ�นักงานเศรษฐกิจ
และการค้าฮ่องกงประจำ�ประเทศไทย พ.ศ. ....
(จัดตั้งสำ�นักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำ�ประเทศไทย)

๗

๗๐ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนนำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

๗

๗๑ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๗๒ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๗๓ ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)

๘

๗๔ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘

นโยบายข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายข้อ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
๑

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๔

๒

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

๔

๓

ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....

๔

๔

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ....

๔

๕

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๖

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม)

๗

นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ ยืน
๑

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๒๗ ก
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 401
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑ [การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิ
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster
Preparedness Center: ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ]

๓

ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔

๔

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

๔

๕

ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๖

ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๗

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

๗

๘

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๙

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....

๗

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ� พ.ศ. ....

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๓ ก
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๘

นโยบายข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๓๓ ก
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๕๒ ก
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๙๓ ก
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

๔

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๖๘ ก
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

๕

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๖๘ ก
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

402 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ก
ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๖

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๐๕ ก
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑

๘

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. ....

๑

๙

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

๒

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำ�เหน็จบำ�นาญแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

๔

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ....

๔

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำ�ตำ�แหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๒๐ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๒๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๒๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๒๓ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 403
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๒๔ ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ....

๔

๒๕ ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
(การจัดทำ�มาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐)

๔

๒๖ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

๔

๒๗ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำ�สัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....

๔

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ....

๕

๒๙ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ....

๗

๓๐ ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๓๑ ร่างพระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

๗

๓๒ ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๓๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

๗

๓๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๓๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘

๓๖ ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

๘

นโยบายข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
(เกี่ยวกับการพ้นจากราชการ ของข้าราชการอัยการ
การกำ�หนดให้ข้าราชการอัยการไปดำ�รงตำ�แหน่งอัยการอาวุโส
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๙๓ ก
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

๒

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๙๘ ก
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

๓

พระราชบัญญัติมาตรการกำ�กับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี้
การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๙๘ ก
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

404 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ก
ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๔

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๙๙ ก
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๕

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔
ตอนที่ ๑๓๑ ก
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๖

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑

๗

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๑๒ ก
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพื่ออนุวัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ปรับปรุงการพิจารณาพิพากษา และการบริหารจัดการคดีของศาลปกครอง) ตอนที่ ๙๗ ก
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๙

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๑ (กำ�หนดหลักการคุ้มกันตุลาการและปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๙๗ ก
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
(ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอัยการและกำ�หนดมาตรการ
ในการดำ�รงตำ�แหน่งของพนักงานอัยการ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๙๗ ก
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๑๐ ก
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับอำ�นาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)

๑

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติตำ�รวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำ�รวจ)

๑

๑๓ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....

๑

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 405
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหา
โดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา)

๑

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เพื่อออกระเบียบกำ�หนดเบี้ยประชุมสำ�หรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา)

๑

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....

๓

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

๔

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำ�นาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำ�รวจศาล พ.ศ. ....

๔

๒๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนฟ้องคดี เพิ่มมาตรา ๒๐ ตรี)

๔

๒๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าถึงและได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับการกระทำ�ความผิด)

๕

๒๒ ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖

๒๓ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....

๗

๒๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว)

๗

๒๕

๗

ร่างพระราชบัญญัติสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ....

๗

๒๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

๗

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน)

๗

๒๙ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน)

๗

406 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๓๐ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย
แก่ผู้ที่พ้นจากราชการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน)

๗

๓๑ ร่างพระราชบัญญัติตำ�รวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน)

๗

๓๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย
แก่ผู้ที่พ้นจากราชการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน)

๗

๓๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและ
สืบพยานลับหลังจำ�เลย และค่าธรรมเนียม)

๗

๓๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ....

๘

๓๕ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘

๓๖ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำ�ตำ�แหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

๘

๓๗ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำ�ตำ�แหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

๘

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 407
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

408 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ข
๑.๑๓
๑.๑๔
๑.๑๕
๑.๑๖
๑.๑๗
๑.๑๘
๑.๑๙
๑.๒๐
๑.๒๑
๑.๒๒
๑.๒๓
๑.๒๔
๑.๒๕
๑.๒๖
๑.๒๗
๑.๒๘
๑.๒๙
๑.๓๐
๑.๓๑
๑.๓๒
๑.๓๓
๑.๓๔
๑.๓๕
๑.๓๖
๑.๓๗
๑.๓๘

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้แทนกระทรวงการการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ได้รับมอบหมาย
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประสานและติดตามนโยบาย
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายจ�ำนวนไม่เกินสองคน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการร่วม
กรรมการและเลขานุการร่วม
กรรมการและเลขานุการร่วม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 409
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๒. อ�ำนาจหน้าที่
๒.๑ ขับเคลื่อนและเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้น�ำนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ เพื่อให้
การด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาลบรรลุผลส�ำเร็จ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
๒.๒ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
๒.๓ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน
๒.๔ ก�ำหนดรูปแบบและจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน
๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจ�ำเป็น
๒.๖ ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของ กขร.
๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท�ำหน้าที่สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ส�ำหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้เบิกจ่ายจากส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

410 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ข

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 411
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

412 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ข

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 413
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

414 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ข

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 415
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๘. ผู้แทนเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๖
๙. รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (นางสาวหิรัญญา บุญจ�ำรูญ)

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

416 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ข

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 417
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ค�ำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ที่ ๙/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบการจัดท�ำ
รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๔
ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีได้มคี ำ� สัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นั้น
เพื่อให้การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามข้อ ๒.๕ ของค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ จึงแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบ
การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๔ โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
ประธานอนุกรรมการ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
๑.๒ โฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
รองประธานอนุกรรมการ
๑.๓ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
อนุกรรมการ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
๑.๔ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
อนุกรรมการ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๕ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�ำ
ด้านยุทธศาสตร์
๑.๖ นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๗ ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
อนุกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
๑.๘ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโฆษก
อนุกรรมการ
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๙ ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ
๑.๑๐ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
อนุกรรมการ
๑.๑๑ นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร
อนุกรรมการ
๑.๑๒ พลตรี เฉลิมชนม์ ดวงกลาง
อนุกรรมการ
๑.๑๓ พันเอก ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์
อนุกรรมการ

418 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ค
๑.๑๔ ผู้แทนส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อนุกรรมการ
(องค์การมหาชน)
๑.๑๕ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว
อนุกรรมการ
กรมประชาสัมพันธ์
๑.๑๖ ผู้อ�ำนวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑๗ นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๑๘ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑๙ นางสาวพูลสุข งามระเบียบ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๒๐ นางดารารัตน์ อินทโสภา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๒๑ นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๒๒ นางสาวทัศน์ศุภางค์ ทัยประสิทธิพร
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๒๓ นายธีรวัฒน์ อ�่ำเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๒๔ นางสุภัตตรา โมสิแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒. อ�ำนาจหน้าที่							
๒.๑ พิจารณารวบรวม กลั่นกรอง ตรวจสอบ และเรียบเรียงปรับปรุงเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๔
๒.๒ รายงานผลการด�ำเนินการตามข้อ ๒.๑ ต่อคณกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�ำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล
๒.๓ ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำ� นาจเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ได้
๒.๔ ด�ำเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 419
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี อ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ส�ำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาเบีย้ ประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการอืน่ ๆ
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายจากส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กอบศักดิ์ ภูตระกูล
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล

420 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคผนวก ง

ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รัฐมนตรีลาออก
ด้วยนายอุตตม  สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอลาออกจากต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ความเป็นรัฐมนตรีของนายอุตตม  สาวนายน จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๙ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 421
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รัฐมนตรีลาออก
ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน ๒ ราย คือ
๑. พลเอก ไพบูลย์  คุม้ ฉายา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ได้ขอลาออกจากต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอก ไพบูลย์  คุม้ ฉายา จึงสิน้ สุดลงตัง้ แต่วนั ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง
ประกอบกับมาตรา ๙ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอลาออกจากต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๙ ความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอก ดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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