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สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑ 

 
 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
---------------------------- 

ส่วนที่ ๑ ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
                    ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเรํงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)       
ได๎มอบหมายให๎กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงมหาดไทย            
เป็นเจ๎าภาพหลักในการสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑  
                         กระทรวงมหาดไทย ได๎ปฏิบัติงานตามนโยบายการสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑
รํวมกับศูนย๑ปรองดองสมานฉนัท๑เพ่ือการปฏิรูป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.
กอ.รมน.) โดยกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบหลักในการสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ในระดับพ้ืนที่
ตําบล หมูํบ๎าน และศูนย๑ปรองปรองดองสมานฉันท๑เพ่ือการปฏิรูป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ศปป.กอ.รมน.) รับผิดชอบการสร๎างความปรองดองในพ้ืนที่ชุมชนเมืองและในภาพรวม     
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้                           
                1. ผลความคืบหน้าในการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
                    สําหรับผลการดําเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยดําเนินการ เพ่ือสนับสนุนนโยบายการ
สร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ เพ่ือการปฏิรูป ตั้งแตํวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 
2558 สรุปได๎ดังนี้ 
                  1.1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
ระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น  
                        กระทรวงมหาดไทยได๎แจ๎งให๎ ศูนย๑ปรองดองสมานฉันท๑เพ่ือการปฏิรูประดับจังหวัด/ 
อําเภอ/ท๎องถิ่น  ดําเนินการ ดังนี้ 
                      1) การชี้แจงทําความเข๎าใจการบริหารราชการแผํนดินของรัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบแหํงชาติ  (คสช. ) จํานวน 55,548 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 
5,755,348 คน 
                       2) การจัดกิจกรรมเพื่อสร๎างบรรยากาศความปรองดอง สํงเสริมความสามัคคี
สมานฉันท๑ในพ้ืนที่ โดยการจัดงานประเพณี  การจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมพัฒนาตํางๆ  
จํานวน 52,775 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 6,995,284 คน 
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                       3) การแก๎ไขป๓ญหาความขัดแย๎งมีความขัดแย๎งเกิดขึ้นในพ้ืนที่จํานวน 148 เรื่อง แก๎ไข
ได๎ จํานวน 123 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 83.10 สํวนใหญํเป็นป๓ญหาที่สาธารณะประโยชน๑ ที่ดินทํากิน 
หนี้สิน            
                    1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)  
                          กระทรวงมหาดไทยได๎ให ๎ทุกอําเภอกําหนดหลักสูตรหมู ํบ ๎านปรองดอง
สมานฉันท๑ของโรงเรียนกรรมการหมูํบ๎านระดับอําเภอ และดําเนินกิจกรรมจํานวน 1 หลักสูตรทั้ง 877 
อําเภอที่มีคณะกรรมการหมูํบ๎าน (ยกเว๎นอําเภอเกาะสมุย) เมื่อผํานการอบรมจะต๎องไปขยายแนวคิดการ
ปลูกฝ๓งความรักสามัคคี ขณะนี้มีอําเภอที่กําหนดหลักสูตรแล๎ว 563 อําเภอ คงเหลือ 314 อําเภอ มี
การนําแกนนํา กม. เข๎ารับการอบรม จํานวน 219,536 คน มีการจัดกิจกรรมสร๎างความปรองดอง
สมานฉันท๑โดยคณะกรรมการหมูบํ๎าน จํานวน 122,931 ครั้ง ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 5,828,467 
คน เชํน การแสดงกิจกรรมพ้ืนบ๎านเพ่ือปลูกฝ๓งความสามัคคี  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ พัฒนา
หมูํบ๎าน ลงนามเสริมสร๎างความรักสามัคคี กิจกรรมปรองดองสามัคคีรํวมทําความดีรักษาปุา  
                      1.3  โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์   
                         อบรมแกนนําอาสาสมัครต๎นแบบประชาธ ิปไตย อําเภอละ 1 คน และ
ตํางจังหวัดๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 954 คน ระหวํางเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ๑ เสร็จสิ้นแล๎ว 
เพื่อมอบหมายภารกิจให๎อําเภอรํวมกับวิทยากรแกนนําระดับอําเภอ ขยายผลการดําเนินการไปยัง
แกนนําอาสาสมัครต๎นแบบประชาธิปไตย อําเภอละ 10 คน และอาสาสมัครต๎นแบบประชาธิปไตย 
หมูํบ๎านละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 87,800 คน และได๎มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
เชํน กิจกรรมการประชุมรับฟ๓งความคิดเห็นในหมูํบ๎าน การริเริ ่มในการรํวมกันจัดกิจกรรมพัฒนา
หมูํบ๎าน โดยอาสาสมัครต๎นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) จ านวน 35,715 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 2,118,273 คน  
                   1.4 การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากเวทีเสวนา ตั้งแต่วันที่  
22 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2557  
                        กระทรวงมหาดไทยแจ๎งให๎จังหวัด อําเภอ รวบรวมข๎อมูลและแก๎ไขป๓ญหาความ
ต๎องการของประชาชนที่เกิดจากเวทีเสวนาตั้งแตํวันที่ 22 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2557 ที่จังหวัด 
อําเภอ สามารถดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาเองได๎ ให๎ได๎ร๎อยละ 90 ภายในเดือนกันยายน 2558 ผลการ
ดําเนินการที่ผํานมา ตรวจพบสภาพป๓ญหาที่ต๎องแก๎ไขทั้งสิ้น จํานวน 10,328 เรื่อง แก๎ไขได๎แล๎ว 
จํานวน 7,086 เรื่อง คิดเป็น ร๎อยละ 68.06 สํวนใหญํเป็นป๓ญหา ความต๎องการสิ่งสาธารณประโยชน๑/
โครงสร๎างพ้ืนฐาน การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล๎อม การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค การ
ประกอบอาชีพ คาดวําจะดําเนินการได๎ตามเปูาหมายร๎อยละ 90 ภายในเดือนกันยายน 2558  
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    1.5  การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  
                         มีประชาชนเข๎ารับบริการศูนย๑ดํารงธรรมทั่วประเทศ มีประชาชนเข๎ารับบริการ
ศูนย๑ดํารงธรรมทั่งประเทศ 1,061,998 เรื่อง แยกตามประเภทการให๎บริการ เชํน ร๎องเรียน ร๎องทุกข๑ 
จํานวน 62,459 เรื ่อง แก๎ไขแล๎วเสร็จ 25,071 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 40.14 บริการเบ็ดเสร็จ 
758,481 ดําเนินการแล๎วเสร็จทุกเรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 100 สํวนใหญํเป็นการขอความชํวยเหลือร๎อย
ละ 35.53 ร๎องเรียนหนํวยงาน/เจ๎าหน๎าที่รัฐ ร๎อยละ 28.95 ป๓ญหาที่ดิน ร๎อยละ 17.11 ป๓ญหา
ความเดือดร๎อน   ร๎อยละ 10.53 เรื่องทั่วไปและแจ๎งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย ร๎อยละ 7.90 
      2.ประเด็นที่ควรจะขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินการ 
                        ป๓จจุบันมีความขัดแย๎งเกิดขึ้นในพ้ืนที่อยํางตํอเนื่องซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอความมั่นคง
ของประเทศ ที่ผํานมากระทรวงมหาดไทยได๎สั่งการให๎จังหวัด/อําเภอได๎ชี้แจงทําความเข๎าใจ แก๎ไขป๓ญหากับ
ประชาชนในพ้ืนที่และติดตามสถานการณ๑อยํางใกล๎ชิด  
                         การขับเคลื่อนห๎วงตํอไปจะให๎ความสําคัญเพ่ือสร๎างบรรยากาศสนับสนุน กระบวนการ
ปฏิรูป และการบริหารราชการแผํนดิน รวมทั้งดําเนินการสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑อยํางตํอเนื่อง 
เพ่ือลดความขัดแย๎ง และปูองกันไมํให๎เกิดความขัดแย๎งขึ้นใหมํ ด๎วยการให๎ประชาชนทุกภาคสํวนได๎มี
สํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นและตกผลึกแนวความคิดตามกรอบการปฏิรูปประเทศไทย ทั้ง 11 
ด๎าน โดยจะดําเนินการติดตามประเมินผลทัศนคติประชาชนทุกภาคสํวน และองค๑กรตําง ๆ ในสังคมที่มี
ตํอการปฏิรูปประเทศและการบริหารงานของภาครัฐ โดยที่ยังคงไว๎ซึ่งกลไกในการรวบรวมข๎อมูล 
รับทราบป๓ญหาความเดือดร๎อน และความต๎องการของประชาชน เพ่ือนําไปสูํการแก๎ไขได๎อยํางรวดเร็ว 
และเกิดความปรองดองอยํางยั่งยืนตํอไป 
                        นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังรํวมกับศูนย๑ปรองดองสมานฉันท๑เพ่ือการปฏิรูปใน
การชํวยเหลือแกํผู๎ได๎รับผลกระทบจากเหตุการณ๑ความรุนแรงจากการชุมนุมทางการเมืองของทุกฝุาย 
ตั้งแตํ พ.ศ. 2548 – 2557 

3.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
              ความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย๎งทางการเมืองและโครงสร๎างระดับนโยบายที่
ประชาชนมีความเชื่อตํางกันซึ่ งจะเกิดในระดับแกนนําแนวคิดแตํในการปฏิบัติหน๎าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการในระดับชุมชน หมูํบ๎าน ซึ่งขณะนี้ไมํมีป๓ญหาความขดัแย๎งรุนแรงทําให๎การ
ดําเนินการในระดับพื้นที่ไมํมีป๓ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานถึงแม๎วําได๎มีการยกเลิกการประกาศใช๎กฎ
อัยการศึกไปแล๎ว แตํยังมีคําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
44 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ควบคุมการชุมนุมอยูํซึ่ง
เห็นวํายังมีความจําเป็นเพราะหากมีการปลํอยให๎มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือมีการปลุ ก
ระดมก็อาจจะมีความขัดแย๎งเกิดขึ้นอีกเพราะกลุํมแกนนํายังมีแนวคิดเดิม ในการแก๎ไขป๓ญหาอยํางยั่งยืน
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ต๎องแก๎ไขที่แนวคิดของประชาชนและแกนนําให๎มีความคิดรํวมที่จะทําเพ่ือประเทศชาติสํวนรวมไมํยึด
ผลประโยชน๑สํวนตัวเป็นใหญํ 

4.แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
              ในการดําเนินงานระยะตํอไปยังคงเนน๎การประชาสัมพันธ๑ทําความเข๎าใจกับประชาชน
ในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะการแก๎ไขป๓ญหาความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นตามสถานการณ๑และประชาสัมพันธ๑ทําความ
เข๎าใจกับประชาชนในประเด็นขัดแย๎งที่สําคัญ และการจัดเวทีรับฟ๓งความเห็นประชาชนเพ่ือการปฏิรูป
ประเทศในภาพรวม รวมทั้งรํวมกับหนํวยตําง ๆ เชํน สภาปฏิรูปแหํงชาติในการจัดเวทีเพ่ือรับฟ๓งความ
คิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ 

5.การประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
                        การประเมินผลศูนย๑ปรองดองสมานฉันท๑เพ่ือการปฏิรูปรํวมกับสถาบันการศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติในการสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ ในสํวนกระทรวงมหาดไทยได๎มอบหมาย
ผู๎ตรวจราชการกระทรวง ผู๎ตรวจราชการกรมในสังกัด ได๎ออกไปประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานใน
ระดับพื้นที่อยํางตํอเนื่องซึ่งพบวําในระดับพื้นที่ประชาชนสํวนใหญํไมํมีความขัดแย๎ง 
                   ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือ
การปฏิรูป ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน. 
          ศูนย๑ปรองดองสมานฉันท๑เพ่ือการปฏิรูป ได๎มีการประสานงานและติดตามงานกับ
สํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง ตามนายกรัฐมนตรีสั่งการให๎ศูนย๑ปรองดองสมานฉันท๑เพ่ือการปฏิรูป รํวมกับ
กระทรวงพัฒนาความมั่งคงของมนุษย๑ ให๎เยียวยาผู๎ที่ได๎รับผลกระทบทางการเมืองโดยป๓จจุบันมีกรอบ
การดําเนินการ 2 ประเด็นหลัก คือ กรอบการเยียวยาด๎านมนุษยธรรมในกระบวนการสร๎างความ
ปรองดอง และกรอบแนวทางการดําเนินงานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะครอบคลุมกิจกรรมเยียวยา
อยํางไร สําหรับในด๎านการสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ที่ผํานมาได๎รํวมกับกระทรวงมหาดไทยและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎ดําเนินกิจกรรมเพื่อสร๎างความปรองดอง และแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนให๎กับ
ประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้  
                      1. โครงการที่ส าคัญ  
                         1.1 โครงการเว็บไซต๑ประชาสัมพันธ๑และติดตามผลการแก๎ไขข๎อร๎องเรียนของ
ประชาชน : ศปป ปฏิบัติการขําวสารบน Website ประชาสัมพันธ๑ และติดตามผลการแก๎ไขข๎อร๎องเรียน
ของประชาชนผํานทาง www.crr-thai.org และเบอร๑โทรศูนย๑รับเรื่องร๎องทุกข๑หมายเลข 1152 เพ่ือ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องสูํสาธารณะ และชี้แจงขําวสารที่เป็นประเด็นสําคัญซึ่งสังคมให๎ความ
สนใจรวมถึงใช๎เป็นชํองทางให๎สามารถประชาชนติดตามเรื่องราวร๎องเรียนผํานมายังศูนย๑ดํารงธรรม  

             1.2 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ๑ แผนการดําเนินการปีงบประมาณ 2558 รวม
จํานวน 392 เวที รวมผลการดําเนินการรวมจํานวนทั้งสิ้น 234 เวที คิดเป็นร๎อยละ 59.69  
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                         1.3 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ๑ แผนการดําเนินการปีงบประมาณ 2558 
รวมจํานวน 180 ครั้ง รวมผลการดําเนินการ รวมจํานวนทั้งสิ้น 102 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 56.66 
                         1.4 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งตํอการปฏิรูปสังคม แผนการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2558 รวมจํานวน 392 เวที รวมผลการดําเนินการตั้งแตํ ธ.ค.57 ถึงห๎วงสัปดาห๑
ป๓จจุบัน รวมจํานวนทั้งสิ้น 218 เวที คิดเป็นร๎อยละ 55.61 
                        1.5 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน แผนการดําเนินการปีงบประมาณ 2558 รวม
จํานวน 4,268 เวที รวมผลการดําเนินการตั้งแตํ ธ.ค.57 ถึงห๎วงสัปดาห๑ป๓จจุบัน รวมจํานวนทั้งสิ้น 
3,347 เวที คิดเป็นร๎อยละ 78.42 โดยมีกลุํมเปูาหมายระดับองค๑การบริหารสํวนตําบล และ
สถาบันการศึกษา เพ่ือรับฟ๓งความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปด๎านตํางๆ อาทิ การบริหาร
ราชการ การทุจริต ความเหลื่อมล้ําทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และ
รับทราบป๓ญหาความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
                     1.6 แผนงานสร๎างคํานิยม การสร๎างจิตสํานึกพลเมือง และความรักสามัคคีแผนการ
ดําเนินการปีงบประมาณ 2558 รวมจํานวน 16 ครั้ง รวมผลการดําเนินการตั้งแตํ ธ.ค.57 ถึงห๎วง
สัปดาห๑ป๓จจุบัน รวมจํานวนทั้งสิ้น 11 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 62.50 
                1.7 แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนและสถานที่
ราชการโครงการฝึกอบรมทดสอบ อส. , อปพร. , เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานความมั่นคงภาครัฐ และมูลนิธิตําง 
ๆ ของภาคเอกชน ศปป. วางแผนการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตําง ๆ ในพ้ืนที่ ศปป.กอ.
รมน.ภาค 1-4 แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนและสถานที่ราชการ 
แผนการดําเนินการปีงบประมาณ 2558 รวมจํานวน 46 ครั้ง รวมผลการดําเนินการตั้งแตํ ธ.ค.57 ถึง
ห๎วงสัปดาห๑ป๓จจุบัน รวมจํานวนทั้งสิ้น 46 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 100 
                2. ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนท่ีส าคัญ 
                       ป๓ญหาความเดือดร๎อน และความต๎องการของ ประชาชนในพ้ืนที่สํวนใหญํยังเป็นป๓ญหา
ใกล๎ตัวที่ประชาชนประสพอยูํโดยสํวนใหญํจะได๎รับการแก๎ไขเยียวยา โดยประสานกับหนํวยงานในพ้ืนที่ ที่
เกี่ยวข๎องเข๎าชํวยเหลือเยี่ยวยาแตํป๓ญหาที่ต๎องแก๎ไขในภาพรวมจะนําเสนอให๎กับรัฐบาลเข๎าดําเนินการเข๎า
ชํวยเหลือตํอไป ดังนี้ 
                     2.1 ป๓ญหาสินค๎าอุปโภค บริโภคที่จําเป็น สําหรับประชาชน ยังมีราคาสูง ที่ซึ่งจากการเปิด
เวทีเสวนา ประชาชนและชาวบ๎านในระดับรากหญ๎า ยังมีการเสวนาเรื่องนี้กันอยูํจํานวนมากในชั้นต๎นได๎
ทราบวํารัฐบาลได๎พยายามระดมความคิด และหาแนวทางการแก๎ไขป๓ญหานี้อยูํ ซึ่งมีภาคราชการที่เกี่ยวข๎อง 
เชํนกระทรวงพาณิชย๑ ประสานภาคเอกชนเข๎ามาชํวยเหลือ เชํน โครงการธงฟูาของรัฐบาล 
                      2.2 จากการเสวนาในเวทีความคิดสูํการปฏิรูป “คนไทยหัวใจเดียวกัน” ประชาชนในพ้ืนที่
ต๎องการให๎รับบาลชํวยเหลือระบบชลประทาน ต๎องการน้ําให๎เข๎าถึงในพ้ืนที่ เพ่ือใช๎น้ําในการทําเกษตรกรรม
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ตํางๆ ได๎ทั้งปี สามารถใช๎น้ําในการเลี้ยงชีพของตนเองได๎หลายๆด๎าน สํงผลให๎ระบบเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น 
และต๎องการให๎มีเส๎นทางคมนาคมเข๎าถึงหมูํบ๎าน มีไฟฟูาอยํางทั่งถึงโดยเฉพาะความสวํางบนท๎องถนน  
           3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จากการเปิดเวทีปฏิรูป
ประเทศ 
         3.1 ควรมีการจัดทําเวทีประชาคมสร๎างความปรองดอง อบรมสร๎างความเข๎าใจ เด็ก 
เยาวชน ให๎เข๎าใจสถานการณ๑ป๓จจุบันเพ่ือการแก๎ไขป๓ญหาที่ถูกต๎องในอนาคต  
                3.2 สร๎างกิจกรรมความปรองดองของเด็ก เยาวชนระดับหมูํบ๎าน ชุมชน เชํน การเข๎าคําย
เพื่อให๎เกิดความสามัคคีชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
                3.3 ให๎มีการจัดเวทีพบปะระหวํางผู๎นําชาวบ๎านให๎บํอยขึ้นเริ่มปลูกฝ๓งความสําคัญลําดับ
อาวุโส สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 
                3.4 ให๎มีการจัดเวทีพบปะระหวํางแกนนําทางการเมืองทุกพรรคให๎สํานึกรักชาติมากกวํา
ผลประโยชน๑ของกลุํมบุคคล  
                3.5 ควรมีคนกลางที่แท๎จริงในการประสานด๎านความคิดการสร๎างความสมานฉันท๑          
มีกิจกรรมบางสํวนถูกบังคับให๎ทํา/เข๎ารํวมกิจกรรม หรือความคิดเห็นที่ถูกนําเสนอไมํถูกปฏิบัติ ไมํมีการ
สานตํอแก๎ไข หรือนําไปใช๎ประโยชน๑ จึงไมํเกิดการมีสํวนรํวม 
                3.6 ภาคการเมือง ภาครัฐบาล ต๎องมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท๑ยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันและชํวยแก๎ไขป๓ญหาในความคิดแตกตํางความขัดแย๎งถ๎าแก๎ป๓ญหาได๎ ประชาชนจะ
รักใครํสามัคคีปรองดองสมานฉันท๑กันเอง 
                3.7 ความสมานฉันท๑เกิดได๎จากทุกฝุายให๎ความรํวมมือกัน พัฒนาแก๎ไขป๓ญหาผู๎นํา
แตกแยก ต๎องแก๎ไขเป็นอันดับแรก 
                3.8 สร๎างจิตสํานึกให๎ประชาชนได๎ตระหนักถึงการรู๎จักหน๎าที่ของตนเองทํากิจกรรมรํวมกัน
บํอยๆ 
                3.9 รัฐบาลต๎องมีความจริงใจในการแก๎ไขป๓ญหาอยํางจรงิจัง นักวิชาการจะต๎องรับฟ๓งความ
คิดเห็นของประชาชนผู๎ที่ได๎รับผลกระทบโดยตรง อยําอิงทฤษฎีอยํางเดียว 
                3.10 สร๎างวัฒนธรรมเด็กเคารพผู๎ใหญํ สร๎างระบบเศรษฐกิจให๎คนอยูํดีกินดีโดยทั่วหน๎า 
สร๎างความเสมอภาค กฎหมายให๎ได๎รับความเป็นธรรมในทกุฝุายทุกคนมสีิทธิแสดงความคิดเห็นไมํปฏิบัติ
แบบเลือกพรรคเลือกพวก 
           4. การด าเนินการในระยะต่อไป 
                         ศูนย๑ปรองดองสมานฉันท๑เพ่ือการปฏิรูปจะกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการตํางๆ ที่ ศปป.กอ.รมน. ภาค 1 – 4 ดําเนินการ และรํวมแก๎ไขป๓ญหา/ข๎อ
ร๎องเรียนตํางๆจากประชาชน เพ่ือให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์และสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ให๎เกิดขึ้นใน
ชาติ รวมทั้งประสานงานติดตามเรื่องการเยียวยาผู๎ที่ได๎รับผลกระทบทางการเมืองจากเหตุการณ๑ความ
รุนแรงจากการชุมนุมทางการเมืองของทุกฝุาย ตั้งแตํ พ.ศ. 2548 – 2557  
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๗ 

 
 

ส่วนที่ ๒ ด้านการปฏิรูปประเทศ 
 รัฐบาลได๎มีความมุํงมั่นและเน๎นย้ําให๎ดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือก๎าวเข๎าสูํระยะที่ ๒ ตาม
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย (Road Map) โดยได๎มีการจัดตั้งสภาปฎิรูปประเทศไทย (สปช.)     
ขึ้น ทําหน๎าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให๎เกิดการปฏิรูปในด๎านตําง ๆ ๑๑ ด๎าน ได๎แกํ การเมือง การ
บริหารราชการแผํนดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท๎องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ 
พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม สื่อสารมวลชน สังคม และด๎านอื่นๆ  ซึ่งได๎แตํงตั้งสมาชิก สปช. 
จํานวนไมํเกิน ๒๕๐ คน เรียบร๎อยแล๎ว เพ่ือออกแบบและวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมให๎
มีความมั่นคงเข๎มแข็งโดยการสนับสนุนการดําเนินการของสภาปฏิรูปแหํงชาติ (สปช.)  และ
คณะกรรมาธิการยกรํางรัฐธรรมนูญ 

1. การสนับสนุนการด าเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให๎ สศช. นําข๎อเสนอการปฏิรูป    

ประเทศไทยไปพิจารณาจัดลําดับประเด็นที่สําคัญเรํงดํวน และคัดเลือกประเด็นที่สามารถดําเนินการได๎
อยํางเป็นรูปธรรม แล๎วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ ๙ ธันวาคม 2557 กํอนที่จะเสนอ 
สปช. เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นหรือข๎อเสนอแนะตํอคณะกรรมาธิการยกรําง
รัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตํอไป  ซึ่ง สศช. ได๎เสนอ ครม.เห็นชอบแล๎วเมื่อวันที่ 6 
มกราคม ๒๕๕๘ และได๎สํงให๎ สปช. ด๎วยแล๎ว  และสภาปฏิรูปแหํงชาติรับทราบรายงานข๎อเสนอการ
ปฏิรูปประเทศไทยของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  และให๎สํง
รายงานฉบับดังกลําวไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญประจําสภา ๑๘ คณะ เพ่ือพิจารณาดําเนินการใน
สํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป 

2. การติดตามความคืบหน้าการด าเนินการของ สปช. 
คสช. และรัฐบาล ได๎มีการเชื่อมโยงประสานติดตามความคืบหน๎าในการดําเนินงานรํวมกับ  

สภาปฏิรูปแหํงชาติ  ซึ่งในห๎วงเดือนมกราคม 2558 ได๎มีการดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ มอบหมายให๎รองนายกรัฐมนตรี     
(นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ๑  ตันยุวรรธนะ) ประสาน
สภาปฏิรูปแหํงชาติ ดังนี้ 

   ๑ )  ให๎ สภาปฏิ รู ปแหํ งชาติ พิจ ารณากํ าหนดแนวทางการดํ า เนิ นการของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแหํงชาติของแตํละคณะที่นําไปสูํการปฏิบัติได๎
อยํางแท๎จริง และให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน โดยให๎มีการกําหนดประเด็นหลักและประเด็น
รองที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการที่สอดคล๎องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๘ 

 
 

คณะรักษาความสงบแหํงชาติ ตลอดจนให๎มีการสร๎างรับรู๎ ความเข๎าใจกับประชาชนเป็นระยะ ๆ อยําง
ตํอเนื่องเกี่ยวกับผลงานที่ดําเนินการไปแล๎ว  ผลงานที่อยูํระหวํางดําเนินการ หรืองานที่จะทําในระยะตํอไป 

 2) กรณีคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแหํงชาติพิจารณาใน
เรื่องที่มีผลกระทบตํอประชาชนสํวนใหญํ  เชํน พลังงาน ไฟฟูา น้ํามัน ขยะ เห็นควรให๎เชิญหนํวยงาน 
หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องไปชี้แจงหรอืแสดงความคิดเหน็ประกอบการพิจารณาด๎วย เพื่อขับเคลื่อนงานกับรัฐบาล
ให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นควรให๎มีการประชุมรํวมกัน
ระหวํางคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ  คณะรัฐมนตรี  สภานิติบัญญัติแหํงชาติ  สภาปฏิรูป
แหํงชาติ และคณะกรรมาธิการยกรํางรัฐธรรมนูญ โดยให๎มีการประชุมรํวมกันทุกเดือน เพ่ือให๎มีการ
รายงานผลความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานของแตํละสํวน รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือในเรื่องอื่นใดก็
ได๎ ซึ่ง คสช.และ ครม. พิจารณาแล๎วลงมติมอบหมายให๎สํานักงานเลขาธิการ คสช. ทําหน๎าที่เป็นฝุาย
เลขานุการดําเนินการจัดการประชุมรํวมดังกลําว   

2.3 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ๑ ตันยุวรรธนะ) รายงานวํา ตามที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๕๘ รับทราบ เรื่อง การชี้แจงตํอคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแหํงชาติ วําในการเชิญหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องไปชี้แจงตํอคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแหํงชาติ ประธานหรือรองประธานสภาปฏิรูปแหํงชาติ
ที่ประธานสภาปฏิรูปแหํงชาติมอบหมายจะเป็นผู๎ลงนามถึงรัฐมนตรีวําการกระทรวง นั้น ได๎รับการ
ประสานจากสภาปฏิรูปแหํงชาติแจ๎งวํา เพ่ือให๎สอดคล๎องกับข๎อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแหํงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอแก๎ไขผู๎ลงนามถึงรัฐมนตรีวาํการกระทรวง จาก “ประธานหรือรองประธานสภาปฏิรูป
แหํงชาติที่ประธานสภาปฏิรูปแหํงชาติมอบหมาย” เป็น “ประธานกรรมาธิการ” แทน ทั้งนี้ ได๎หารือกับ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมด๎วยแล๎ว 

2.4 คณะรัฐมนตรไีดม๎ีมตเิมือ่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบตามที่สภาปฏิรูปแหํงชาต ิ
(สปช.) เสนอและมอบหมายให๎กระทรวงพลังงานเป็นหนวํยงานหลักรบัรายงานของคณะกรรมการปฏิรูป
พลังงาน เรื่องการสํงเสริมยานยนต๑ไฟฟูาในประเทศไทย พร๎อมสรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะของ 
สปช. ไปพิจารณารํวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการตํางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือประชุมหารือกําหนดวิธีการและ
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให๎สามารถตอบสนองตํอการปฏิรูปพลังงานอันจะเป็นการชํวยลดการพ่ึงพา
เชื้อเพลิงนําเข๎าจากตํางประเทศ  เพ่ิมทางเลือกการใช๎พลังงานของประเทศและยังเป็นผลดีตํอ
สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล  และให๎กระทรวงพลังงานจัดทํารายงานผล      
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การพิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลําวในภาพรวมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งคําสั่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล๎ว สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะได๎แจ๎งผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตํอสภาปฏิรูปแหํงชาติ
ตํอไป 

2.5 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบข๎อเสนอแนะเพ่ือการ
ปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (เรื่อง ข๎อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัยของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทย)  
ตามที่สภาปฏิรูปแหํงชาติเสนอและมอบหมายให๎กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑
เป็นหนํวยงานหลักรับรายงานข๎อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของ
คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุไปพิจารณารํวมกับกระทรวงการคลัง  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย๑ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือประชุมหารือ
กําหนดวิธีการและหนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให๎สามารถตอบสนองตํอการปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคม
สูงวัยอยํางเป็นรูปธรรมและสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล และให๎กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑จัดทํารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลําวใน
ภาพรวมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งคําสั่ง เมื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาและมีมติแล๎วให๎สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ๎งผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีตํอสภาปฏิรูปแหํงชาติตํอไป 

2.6 คณะรัฐมนตรีมีมติ 19 พ.ค. 2558 รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) รายงานวํา ตามที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) มอบหมายให๎รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประสานคณะทํางานตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ ๔/
๒๕๕๘ เรื่อง การดําเนินการเพ่ือประโยชน๑แกํการจัดทํารัฐธรรมนูญและการปฏิรูป ลงวันที่ ๙ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพ่ือดําเนินการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากตํางประเทศมาให๎ประสบการณ๑ในการแก๎ไข
ป๓ญหาความขัดแย๎งและการจัดทํารัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศเหลํานั้น สถาบันพระปกเกล๎าในฐานะ
ฝุายเลขานุการของคณะทํางานจะจัดให๎มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ถอดบทเรียนการคลี่คลาย
วิกฤตการณ๑ทางการเมืองสูํการปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย” ในวันที่ ๒๒, ๒๖ และ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตํางประเทศ ดังนี้ 
                     - กรณีศึกษา การรํางรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย Prof. Dominique 
Rousseau ในวันศุกร๑ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
                     - กรณีศึกษา การรํางรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย Prof. Michel Troper         
ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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                     - กรณีศึกษาการรํางรัฐธรรมนูญของสหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนี โดย Prof. Ulrich 
Kaarpen ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
                    โดยให๎ เชิญคณะกรรมาธิการยกรํางรัฐธรรมนูญ และองค๑กรที่ เกี่ยวข๎อง เชํน 
คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแหํงชาติ สภาปฏิรูปแหํงชาติ รวมทั้งหนํวยงานภาครัฐเข๎ารํวมรับฟ๓งการ
บรรยายพิเศษดังกลําว ทั้งนี้ หนํวยงานภาครัฐที่เข๎ารํวมควรจัดเตรียมประเด็นที่เกี่ยวข๎องเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑กับผู๎ทรงคุณวุฒิด๎วย 

2.7 การเสนอความเห็นเพื่อแก๎ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีมีมติ 25 พ.ค. 2558 
                2.7.๑ เห็นชอบหลักการ 
                         ๑) ข๎อเสนอตํอคณะกรรมาธิการยกราํงรฐัธรรมนูญ โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ (๑) 
รัฐบาลชุดตํอไปสามารถสานตํอผลงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ทําไปแล๎ว (๒) ประเทศชาติในอนาคตจะต๎องไมํ
กลับมาขัดแย๎ง และ (๓) การเมืองในอนาคตได๎พัฒนา ก๎าวหน๎า ให๎ความเป็นธรรมและเป็นที่พอใจ 
ตลอดจนจะต๎องไมํเปิดโอกาสให๎ทุจริต ใช๎อํานาจผิดครรลองครองธรรม หรือใช๎ประชานิยมอยํางไมํ
ถูกต๎อง ทั้งนี้ เพ่ือให๎บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล๎องกับสถานการณ๑และบริบท
ของสังคมไทย และสามารถแก๎ไขป๓ญหาของประเทศได๎อยํางแท๎จริง อันจะชํวยนําพาประเทศชาติไปสูํ
ความปรองดองและสมานฉันท๑อยํางยั่งยืนตํอไป ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ 
                          ๒) คําขอแก๎ไขเพ่ิมเติมรํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ที่ได๎มีการปรับแก๎ไข
เพิ่มเติมตามความเห็นหรือข๎อสังเกตของคณะรัฐมนตรี สํวนราชการ องค๑กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
องค๑กรตามรัฐธรรมนูญ โดยให๎เพ่ิมเติมข๎อเสนอของนายกรัฐมนตรีข๎างต๎นกํอนสํงความคิดเห็นและคําขอ
แก๎ไขเพ่ิมเติมรํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยของคณะรัฐมนตรีตํอคณะกรรมาธิการยกรําง
รัฐธรรมนูญตํอไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
               2.7.๒ มอบให๎รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไป
พิจารณาดําเนินการตํอไป ดังนี้ 
                         ๑) เพื่อให๎การปฏิรูปประเทศเป็นไปอยํางตํอเนื่องและบรรลุผล ให๎มีคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งทําหน๎าที่กําหนดยุทธศาสตร๑การปฏิรูปและสร๎างความปรองดอง เพื่อให๎ฝุายบริหาร ฝุายนิติ
บัญญัติ และฝุายตุลาการ มีเปูาหมายรํวมกัน รวมทั้งมีอํานาจเสนอแนะ สั่งการ เพ่ือดําเนินการแก๎ไข
ป๓ญหาข๎อขัดแย๎ง รักษาความสงบ ความมั่นคงของประเทศ และขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให๎เป็นไป
ตามยุทธศาสตร๑ชาติ 
                         ๒) กรณีการแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนระดับปลัดกระทรวงหรือหัวหน๎าสํวน
ราชการที่เทียบเทํา เห็นสมควรนําแนวทางการแตํงตั้งข๎าราชการทหารตามกฎหมายวําด๎วยการจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมมาพิจารณาประกอบด๎วย โดยให๎มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งใน
ลักษณะเดียวกับสภากลาโหม ทําหน๎าที่กลั่นกรองบุคคลผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถที่เหมาะสมใน
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ตําแหนํง ปราศจากการแทรกแซงจากฝุายการเมือง โดยให๎องค๑ประกอบและอํานาจหน๎าที่ของ
คณะกรรมการดังกลําวเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

2.8 คณะรัฐมนตรีมีมติ 26 พ.ค. 2558 รับทราบรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
ยกรํางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙ (การประชุมครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๘) ตามที่สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                ๑) การประชุมครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการฯ ได๎
พิจารณาทบทวนรํางรัฐธรรมนูญ “บทสุดท๎ายการแก๎ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ” และ “บทเฉพาะกาล”  
รวม ๑๘ มาตรา และพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ๎งสมบูรณ๑ของเจตนารมณ๑ของรํางรัฐธรรมนูญแตํละมาตรา 
                ๒) การประชุมครั้งที่ ๘๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการฯ ได๎
พิจารณารํางแบบสํารวจโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตํอรํางรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย และพิจารณาทบทวนรํางมาตรา ๒๔๒ (๘) รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบความถูกต๎อง
สมบูรณ๑ของเจตนารมณ๑ของรํางรัฐธรรมนูญแตํละมาตรา 
                ๓) การประชุมครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการฯ ได๎
พิจารณารายงานและรํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พร๎อมพิจารณากําหนดกรรมาธิการ
ผู๎รับผิดชอบเพ่ือชี้แจงรํางรัฐธรรมนูญตํอสภาปฏิรูปแหํงชาติ 

 
บทวิเคราะห์ 
คสช. และรัฐบาล ได๎มีการเชื่อมโยง ประสานติดตามความคืบหน๎าในการดําเนินงานรํวมกับ  สภาปฏิรูป
แหํงชาติ  โดยคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ มอบหมายให๎รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ 
เครืองาม) และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ๑  ตันยุวรรธนะ) ประสานสภาปฏิรูป
แหํงชาติ  ทั้งนี้ จากการติดตามการปฏิรูปประเทศ โดยสภาปฏิรูปแหํงชาติ (สปช.) พบวํา สปช. ได๎มีการ
พิจารณาเรื่องที่สําคัญและเป็นประโยชน๑กับประเทศชาติและประชาชนในหลายเรื่อง  นอกจากนี้ ความ
คืบหน๎าในการด าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปตามแผนการดําเนินงานตาม Road Map ของ คสช.
และรัฐบาล  ซึ่งในระยะตํอไป สปช.จะได๎จัดให๎มีการรับฟ๓งความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน ทุกกลุํมในสังคม 
ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมาธิการการสํวนรํวมและรับฟ๓งความคิดเห็นประจํา
จังหวัด จํานวนทั้งสิ้น ๗๗ คณะ และได๎มีการเผยแพรํการจัดเวทีรับฟ๓งความคิดเห็น และรายการจุด
เปลี่ยนประเทศไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย ชํอง ๑๑  ซึ่งรัฐบาลควรจะต๎องให๎สํวน
ราชการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎การสนับสนุนการดําเนินการที่ผํานการพิจารณาของ สปช. และการ
จัดเวทีรับฟ๓งความคิดเห็น เพื่อสร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจ รวมถึงได๎มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ให๎เป็นไปอยํางกว๎างขวาง ทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคสํวนตํอไป 
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ส่วนที่ ๓ การบริหารราชการแผ่นดิน 
 

นโยบายที่ ๑  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๗ ประเด็นหลัก คือ 
๑.๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรม “เยาวชนไทย เทิดทูนสถาบัน” รุ่นที่ ๕ ใน
พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ระหวําง ๖ ถึง ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเปูาหมายเพ่ือปลูกฝ๓งให๎เยาวชนมี
ความรู๎ความเขา๎ใจเกี่ยวกับสถาบนัหลักของชาต ิมีทัศนคติที่ดีตอํเพื่อนมนุษย๑ในการอยูํรํวมกันในสังคม มี
ความคิดสร๎างสรรค๑ที่จะทําประโยชน๑แกํตนเอง และสังคม มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามคํานิยม
หลัก ๑๒ ประการของรัฐบาล   
 ๑.๒ เชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยได๎
ดําเนินการใน ๓ สํวนดังนี้ 

      ๑.๒.๑ การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได๎มีการดําเนินการ ดังนี้ 

                - การปิดกั้นเว็บไซต๑ที่ไมํเหมาะสมที่ที่เป็นความผิดตามกฎหมาย ในชํวงเดือนที่
ผํานมา (วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎รับแจ๎ง
การกระทําความผิดพร๎อมสํงเรื่องให๎ฝุายกฎหมายดําเนินการในเรื่องเว็บไซต๑หมิ่นสถาบันและเว็บไซต๑
ลามกอนาจาร จํานวน ๑,๐๐๑ URLs 

                - มีคํ าสั่ งศาลอาญา (หมายเลขคดีดํา )  ให๎ระงับการทําให๎แพรํหลายซึ่ ง
ข๎อมูลคอมพิวเตอร๑ จํานวน ๗๙๘ URLs 

                ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ป๓จจุบันเทคโนโลยีของเว็บไซต๑หรืออินเทอร๑เนต็
ได๎มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว โดยมีการเข๎ารหัสข๎อมูล ซึ่งเครื่องมือหรืออุปกรณ๑ที่มีอยูํในการ
ตรวจสอบหรือการระงับการแพรํหลายของเว็บไซต๑ไมํสามารถดําเนินการได๎รวดเร็วทันที นอกจากนี้ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต๎องดําเนินการตามมาตรา ๒๐ ตาม พรบ. คอมพิวเตอร๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กํอนสํงคําสั่งศาลอาญา อีกทั้งป๓ญหาเกี่ยวกับการติดตํอประสานงานกับผู๎ให๎บริการใน
ตํางประเทศ ที่มิใชํผู๎ให๎บริการที่อยูํภายใต๎บังคับ แหํง พรบ. คอมพิวเตอร๑ ที่ไมํสามารถบังคับใช๎ได๎ใน
ตํางประเทศ 

      ๑.๒.๒ การใช้มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             ๑) ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยกองทัพบก 

จํานวน ๑๘๘,๔๑๘ ยูอาร๑แอล (URL) และดําเนินการชี้แจงข๎อเท็จจริงตํอประเด็นขําวสารที่บิดเบือน/
บํอนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย๑ จํานวน ๘๙๕,๙๑๕ ครั้ง/เดือน พ.ค. ๒๕๕๘ โดยหนํวยขึ้นตรงของ
กองทัพบกทั่วประเทศ 
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               ๒) โครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหนํวยงานใน
สังกัดทั้ง 5 หนํวยงาน รํวมลงนามบันทึกความตกลงการดําเนินงานรํวมกันในการจัดกิจกรรมถวายพระ
พรออนไลน๑ ระหวําง สํานักงานใต๎รํมพระบารมี ตามหลักสูตรเสาหลักเพ่ือแผํนดิน “เกียรติยศ” ใต๎รํม
พระบารมีกับกระทรวงแรงงาน เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีประชาชนและข๎าราชการรํวมลงนามถวายพระพรรวมทั้งสิ้น 
๑๗๕,๕๓๔ ครั้ง  

      ๑.๒.๓ การใช้มาตรการทางสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมมีกิจกรรม อาทิ 
              โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
  ๑) “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือเชิญชวนให๎ชาวไทยตั้งปณิธานที่จะ
ทําความดีอยํางน๎อย ๑ อยํางที่เป็นประโยชน๑ทั้งแกํตนเองและสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และในโอกาสที่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ใน
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  กอปรกับในระหวํางปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เป็นชํวงปีมหามงคลเกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย๑ ได๎แกํ ในปี ๒๕๕๙ เป็นวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงสิริราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และใน
ปี ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษาและสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  
                    ผู๎สนใจเข๎ารํวมโครงการฯ สามารถเลือกตั้งปณิธานได๎ใน ๓ ระดับ ได๎แกํ ระดับ
บุคคล ระดับหนํวยงาน และระดับชุมชนได๎ตั้งแตํบัดนี้ผํานทางเว็บไซต๑ www.panithand.com และ 
www.facebook.com/panithand 
                    - กระทรวงการตํางประเทศเสนอโครงการ “มูลนิธิยุวทูตความดี” รํวมใน 
“โครงการปณิธานความด ีปีมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลในวโรกาสดังกลําว โดยมีจุดมุํงหมาย
เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให๎เป็นผู๎ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสํงเสริมให๎ทุกคนในองค๑กร
รํวมมือกันสร๎าง "พลังของการให๎" เพ่ือสังคมที่เข๎มแข็ง ก๎าวทันโลกและแขํงขันได๎อยํางเต็มภาคภูมิ 
                    - กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวศูนย๑อาชีวะอาสา ๕๐ เขต ใน กทม. เพ่ือรํวม
โครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ทุกศูนย๑จะให๎บริการเปลี่ยนถํายน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต๑
ฟรี ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาในครัวเรือนฟรี และมีภาคเอกชน รํวมมอบเงินจัดซื้อน้ํามันเครื่อง และมอบ
น้ํามันเครื่อง ได๎แกํ สมาคมผู๎ประกอบการรถจักรยานยนต๑ไทย บริษัท เอ.พี.ฮอนด๎า จํากัด และ บริษัท

http://www.facebook.com/panithand
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ไทยยามาฮํา มอเตอร๑ ประเทศไทย จํากัด นอกจากนี้ ได๎จัดตั้งศูนย๑ซํอมสร๎างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
๕๐ เขต ใน กทม. ระหวํางวันที่ ๓ – ๕ มี.ค. ๕๘ มีสถานศึกษาเข๎ารํวม ๒๔ แหํง ครูผู๎สอน นักศึกษา 
และเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวม ๑,๕๐๐ คน และประชาชนเข๎ารับบริการทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐ คน และตํางจังหวัด ณ 
ศาลากลางจังหวัด ๗๖ จังหวัด ระหวํางวันที่ ๙-๑๑ มี.ค. ๕๘ มีสถานศึกษาเข๎ารํวม ๒๔ แหํง ครูผู๎สอน 
นักศึกษา และเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวม ๓๓,๔๐๖ คน ให๎บริการเปลี่ยนถํายน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต๑ฟรี 
ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาในครัวเรือนฟรี และมีภาคเอกชน รํวมมอบเงินจัดซื้อน้ํามันเครื่อง และมอบ
น้ํามันเครื่อง ได๎แกํ สมาคมผู๎ประกอบการรถจักรยานยนต๑ไทย บริษัท เอ.พี.ฮอนด๎า จํากัด และ บริษัท
ไทยยามาฮํา มอเตอร๑ ประเทศไทย จํากัด เพ่ือให๎อาชีวะนําไปใช๎ในกิจกรรม 

- สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อยูํระหวํางดําเนินการ “โครงการปณิธาน
ความดี ปีมหามงคล” โดยมีการน๎อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติงาน การจัดทํา 
Application ของกระทรวงกลาโหม และการจัดทําสมุดปณิธานความดี 

- กรมประชาสัมพันธ๑ได๎ประชาสัมพันธ๑โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ซึ่ง
รัฐบาลเปิดโอกาสให๎ประชาชนทุกหมูํเหลําได๎รวมใจถวายของขวัญแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ๑ทุกพระองค๑ระหวํางปี 2558 - 2560 
ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย๑ตอํเนื่องกนั 3 ปี โดยการตั้งปณิธาน
ความดีจะเป็นประโยชน๑ตํอตนเองและสังคมทางอ๎อมสามารถสร๎างพลังแผํนดินในการปฏิรูปประเทศตํอไป 
(1 – 31 พฤษภาคม 2558) 
 - พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ๑ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห๎องพินิตประชานาถ ในศาลาวําการกลาโหม เพ่ือให๎ข๎าราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมได๎มีโอกาสรวมใจถวายปณิธานความดี เพ่ือเป็น “ของขวัญ” แดํพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
         ๒) “รางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรี”โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ดําเนินการ 
จัดการประชุมรางวัลสมเด็จเจ๎าฟูามหาจักรี วาระพิเศษ (Special Meeting of the Princess Maha 
Chakri Award – PMCA) ในระหวํางการประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๗ เพ่ือติดตาม
ความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานรางวัลสมเด็จเจ๎าฟูามหาจักรีของประเทศสมาชิกองค๑การรัฐมนตรีศึกษา
แหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (ซีมีโอ) ภายหลังจากที่ได๎มีการประชุมหารือรํวมกับปลัดกระทรวงศึกษา
ของภูมิภาคเมื่อเดือนกุมภาพันธ๑ ๒๕๕๗ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และ
เพื่อมอบให๎แกํครูในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก-เฉียงใต ๎ผู๎ซึ่งมีผลงานโดดเดํนแลทุํมเทอุทิศตนในการทํางาน 
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โดยขอให๎แตํละประเทศพิจารณาคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข๎ารับรางวัลฯ ประเทศละ ๑ คน 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในพิธีพระราชทานรางวัลฯ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ผู๎ได๎รับ
พระราชทานรางวัล จะได๎รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลเงินสด จํานวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และ
เหรียญรางวับสมเด็จเจ๎าฟูามหาจักรี ขณะนี้มีประเทศตําง ๆ ได๎เสนอรายชื่อครูเพ่ือเข๎ารับรางวัลแล๎ว
จํานนวน ๙ ประเทศ ได๎แกํ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส๑ สาธารณรัฐสิงคโปร๑ กัมพูชา บรูนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร๑ – เลสเต สําหรับประเทศไทย และเมียนมาร๑ กําลังอยูํในระหวํางขั้นตอน
การพิจารณาคัดเลือก 
         ๓) การประกวดคลิปสั้น “เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู” ตามโครงการ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรีรํวมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ๎าฟูามหาจักรี และสํานักงานสํงเสริมสังคมแหํง
การเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดทําโครงการประกวดคลิปสั้น “เลําเรื่องด๎วยหัวใจจาก
ศิษย๑ถึงครู” รูปแบบของคลิปวีดีโอสั้น ความยาว ไมํเกิน ๕ นาที เป็นการให๎กําลังใจแกํครู เพ่ือเป็นสํวน
หนึ่งของการสร๎าง การเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอีกจํานวนมาก มีผู๎สํงผลงาน ทั้งสิ้น ๑๐๕ ชิ้น โดยมีการจัดพิธี
มอบรางวัล เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘ ณ หอประชุมคุรุสภา 
        ๔)  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๒
จํานวน ๑๐ รุํน รุํนละ ๖๐๐ ทุน รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ทุน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับ ม.ตอน
ปลาย ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 
       ๕) กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการประชาสัมพันธ์ “เทศกาลไทยในสหราช
อาณาจักร ไทยแท้แท้” ที่ดําเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรมรํวมกับกระทรวงการตํางประเทศ และ
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราชอาณาจักร ชื่องาน 
“เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร ไทยแท๎แท๎” ระหวํางเดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งนําเสนอ
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดปี ๒๕๕๘ 
        ๖) โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นวกภิกขุ ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๘ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ ๔๐ ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร๑พระมงกุฎเกล๎า ระหวําง ๒๑ เมษายน ถึง ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยเชิญชวนผู๎มีจิตศรัทธารํวมทําบุญบริจาคให๎กับ 
นวกภิกขุ 
        ๗) โครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” โดยกระทรวงศึกษาธิการรํวมกับ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ๑อาหาร จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ๖๐ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา ตั้งเปูารํวมสร๎าง
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โภชนาการที่ดีและสํงเสริมการเข๎าถึงอาหารแกํเด็กนักเรียนทั่วประเทศกวํา ๑๔,๐๐๐ คน ในพ้ืนที่ ๖๗ 
โรงเรียนทั่วประเทศ โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพรอบโรงงานและฟาร๑มของบริษัท ปลูกความรู๎และ
จิตสํานึก ถํายทอดแนวทางการผลิต อาทิ การปลูกผัก เลี้ยงปลา เพ่ือสํงเสริมการบริโภคที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ สํงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  พร๎อมพัฒนาสูํแหลํงเรียนรู๎ต๎นแบบใน
โรงเรียนและชุมชนในอนาคต ดําเนินการภายใต๎แผนงาน ๕ ปี ระหวํางปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยในปีที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘) จะมุํงเน๎นการปลูกความรู๎และจิตสํานึก (Learning) ผํานการถํายทอดแนวทางการผลิต
อาหารและการบริโภคเพ่ือสุขภาพที่ดี ปีที่ ๒ - ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) สํงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
(Sharing) ระหวํางโรงเรียนที่ดําเนินโครงการถึงแนวทางการบริหารโครงการและจัดการผลผลิตให๎เกิด
ความยั่งยืน และในปีที่ ๔ - ๕ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) จะพัฒนาสูํเครือขําย (Networking) โดยสนับสนุน
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ในการดําเนินโครงการ ตลอดจนมีศักยภาพและขีดความสามารถ ให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ต๎นแบบในโรงเรียนและชุมชน ได๎แกํ ภาคกลาง จํานวน ๒๖ โรง ภาคตะวันออก จํานวน ๑๔
โรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๑๓ โรง ภาคใต๎ จํานวน ๑๐ โรง ภาคเหนือ จํานวน ๒ โรง และ
ภาคตะวันตก จํานวน ๒ โรง 
        ๘) มวยไทย “ศึกมวยไทยบ่อน้ ามันฝาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ” จัดโดย ศูนย๑พัฒนาปิโตรเลียม
ภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย๑การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร เมื่อ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สนามมวยบํอต๎นขาม ศูนย๑พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือฯตําบลแมํคะ อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหมํ 
        ๙) จัดมหกรรมสร๎างงาน สร๎างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 
8,234 คน (คิดเป็นร๎อยละ 41.17 จากเปูาหมายทั้งปี 20,000 คน) 
        ๑๐) โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ือง
ในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยกระทรวงสาธารณสุข มี
ผู๎ปุวยที่ได๎รับการฝ๓งรากฟ๓นเทียมแล๎ว ๒,๖๖๗ ราย คิดเป็นร๎อยละ ๔๑.๖๗ จากเปูาหมาย ๖, ๔๐๐ ราย 
        ๑๑) โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข บริการใสํฟ๓นเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากให๎แกํ ผู๎สูงอายุและสํงเสริมสุขภาพ
ชํองปากผู๎สูงอายุ จํานวน ๒๖,๕๘๕ ราย คิดเป็นร๎อยละ ๖๖.๔๖ จากเปูาหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย ด๎านการ
สํงเสริมปูองกัน พัฒนาศักยภาพชมรมผู๎สูงอายุด๎านการสํงเสริมสุขภาพชํองปาก จํานวน๘๔ ชมรมมี
สมาชิกชมรม ๑๓,๙๗๑ คน และพัฒนาหนํวยบริการระดับตําบลจัดบริการสํงเสริมปูองกัน ได๎แกํ การ
ตรวจสุขภาพชํองปาก การฝึกทักษะการทําความสะอาดฟ๓น การใช๎ฟลูออไรด๑ปูองกันรากฟ๓นผุ จํานวน 
๑๐๓ แหํง 
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        1๒) “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” โดยกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อแก๎ป๓ญหาผู๎ที่สายตาพิการจากต๎อกระจก โดยตรวจคัดกรองและผําตัดเปลี่ยนใสํเลนส๑ตา
เทียมให๎ผู๎ปุวยกลับมามองเห็นตามปกติ ๑) ดําเนินงานในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต๎ (เขตบริการสุขภาพที่ 
๑๒) ได๎แกํ จังหวัดยะลา ป๓ตตานี นราธิวาส มีผู๎ปุวยที่ได๎รับการผําตัดต๎อกระจกทั้งหมด ๑,๘๘๐ ราย คิด
เป็นร๎อยละ ๑๐๔.๔๔ จากเปูาหมาย ๑๘๐๐ ราย ๒) ผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจกที่ได๎รับผําตัดตา ทั่ว
ประเทศ (ไมํรวมพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต๎) ได๎รับการผําตัดต๎อกระจก จํานวน ๓๐,๖๒๔ ราย คิดเป็น
ร๎อยละ ๕๑.๐๔ จากเปูาหมาย ๖๐,๐๐๐ ราย 
        ๑๓) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ๎า
ฟูามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารในโอกาสครบรอบวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา โดยพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานห๎องปฏิบัตกิารทางการแพทย๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จํานวน ๒๑ แหํงให๎
ได๎รับการรับรองความสามารถห๎องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO ๑๕๑๘๙ : ๒๐๑๒ ขณะนี้ มี
ห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่อยูํระหวํางรอรับการตรวจประเมิน
จํานวน ๒ แหํง อยูํระหวํางรอแก๎ไขข๎อบกพรํอง จํานวน ๖ แหํง อยูํระหวํางรอเข๎ากรรมการให๎การ
รับรองจํานวน ๑๐ แหํง ได๎รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๕๑๘๙:๒๐๑๒ จํานวน ๓ แหํง ได๎แกํ ๑) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง จ.ราชบุรี ได๎รับการรับรอง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒) โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน จ. พิจิตร ได๎รับการรับรอง ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ๓) โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช กุฉินารายณ๑ จ. กาฬสินธุ๑ ได๎รับการรับรอง ๒๗ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ 
        ๑๔) โครงการรณรงค์ให้วัคซีนปูองกันโรคคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ โดยกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมระดับภูมิคุ๎มกันตํอโรคคอตีบในประชากรกลุํมอายุ ๒๐-๕๐ ปี และเพ่ิมระดับ
ภูมิคุ๎มกันตํอโรคหัดในเด็กอายุ ๒.๖-๗ ป ีผลการดําเนินงาน ดังนี้ ๑) ถํายทอดแนวทางการรณรงค๑การให๎
วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ในประชากรกลุํมอายุ ๒๐ - ๕๐ ปี และการให๎วัคซีนหัด - หัดเยอรมัน ในเด็ก
อายุ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง ๗ ปี ให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ ๒) ดําเนินการประชาสัมพันธ๑การรณรงค๑ฯ ให๎
ประชาชนรับทราบโดยได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวนและประชาชนการให๎บริการมีทั้งเชิงรับและเชิง
รุกทั้งในและนอกเวลาราชการ เจ๎าหน๎าที่จัดทีมออกไปให๎บริการในชุมชน สถานที่ราชการ สถาน
ประกอบการ โรงงาน ตลาดนัด สถานีขนสํง ในยํานชุมชน ๓) มีอัตราความครอบคลุมการได๎รับวัคซีนคอ
ตีบ-บาดทะยักในประชากรกลุํมอายุ ๒๐ - ๕๐ ปี จํานวน ๑๓,๗๙๓,๒๔๙ คน ๔) การให๎วัคซีน MR เข็มที่ 
๒ เพ่ือเรํงภูมิคุ๎มกันตํอโรคหัดในเด็กอายุ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง ๗ ปี ทั่วประเทศขณะนี้อยูํในขั้นตอนการจัดสํง
วัคซีนให๎คลังวัคซีนระดบัอําเภอทั่วประเทศ ซึ่งมีการจัดหาวัคซีนสําหรับการรณรงค๑จํานวน ๓, ๐๕๒,๕๐๐ 
โด๏ส เพ่ือให๎บริการในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ๒๕๕๘ 
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        ๑๕)  โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให๎โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมีส๎วม
สําหรับใช๎งานตามมาตรฐาน ดําเนินการปรับปรุงส๎วมแล๎วเสร็จ จํานวน ๘๑  แหํง ตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 
และจัดแถลงขําวความสําเร็จโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร๎อมทั้งเชิญชวนรํวมสนับสนุนทุนในโครงการระยะที่ ๒ ณ ห๎อง
ประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
        ๑๖)  โครงการสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นที่พ่ึงด๎านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร กระทรวง
สาธารณสุข ได๎ดําเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดําเนินงานด๎านสาธารณสุขของสุขศาลาพระราชทาน
ฯ จํานวน ๙ แหํง พัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎สุขภาพในสุขศาลาพระราชทาน จํานวน ๔ แหํง จัดทําหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพ อสม. และเจ๎าหน๎าที่สุขศาลาฯ ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เครือขํายสุขศาลาพระราชทานฯ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สถานพักฟื้น
และพักผํอนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ๑ แหํงท่ี ๑ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ๑ 
        ๑๗) โครงการควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติโดยให๎สถาน
บริการสาธารณสุขจํายยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ๑ และหญิงหลังคลอดให๎นมบุตร ๖ เดือน 
รวบรวมข๎อมูลสุํมสํารวจหญิงตั้งครรภ๑ที่มารับบริการ ณ สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
๖๐ จังหวัด พบวํา หญิงตั้งครรภ๑ที่มาคลอด จํานวน ๓๒,๕๖๕ คน เป็นหญิงตั้งครรภ๑ที่ได๎รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน ทั้งหมด ๓๐,๘๐๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๙๔.๖ โดยหญิงตั้งครรภ๑ที่ไดร๎ับและกินยาเมด็เสริมไอโอดีน 
ทุกวัน จํานวน ๒๕,๒๒๗ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘๓.๖ 
        ๑๘) โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ถิ่น
ทุรกันดารและพ้ืนที่ในแผนภูฟูาพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ปี ๒๕๕๘ การดําเนินงานมี ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ ๑) การพัฒนาศักยภาพเครือขําย โดยพัฒนา
ศักยภาพครูในสังกัด ตชด. และ กศน. ๒ รุํน ๔๗๕ คน พัฒนาศักยภาพครู ครูพระพ่ีเลี้ยง เจ๎าหน๎าที่
สาธารณสุขและสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จํานวน ๒ รุํน พัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศกร ๔ 
รุํน จํานวน ๑๒๗ คน และพัฒนาโรงเรียน ตชด. ๑๖ โรงเรียน และชุมชนต๎นแบบ ๔ ชุมชน มีโรงเรียน
ต๎นแบบสามารถพัฒนาตนเองผํานเกณฑ๑ประเมินในระดับพื้นฐาน ๑๓ โรงเรียน ระดับดี ๑ โรงเรียน และ
ระดับดีเยี่ยม ๒ โรงเรียน ๒) การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยสนับสนุนสื่อความรู๎ให๎กับโรงเรียน ตชด. 
๑๙๗ แหํง และรณรงค๑สร๎างความตระหนักด๎านพฤติกรรมสุขภาพ ๓) การสนับสนุนและการตรวจ
วินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ ได๎สนับสนุนชุดอุปกรณ๑วิทยาศาสตร๑ และตัวอยํางสไลด๑สําเร็จรูป ๕๒ จังหวัด ใน
การค๎นหาโรคหนอนพยาธิ และดําเนินการตรวจหนอนพยาธิในนักเรียน จํานวนร๎อยละ ๕๐.๑๐ ของ
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โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ (๔๑๓ โรงเรียน) พบอัตราการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิ(ทุกชนิด) ร๎อยละ 
๑๑.๙๔ สํวนใหญํเป็นพยาธิไส๎เดือน 
        ๑๙) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม ปูองกัน ปัญหา
ด้านพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘)  โดย
กระทรวงสาธารณได๎ดําเนินการ ดังนี้ ๑) ประชุมเรื่องการมีสํวนรํวมของชุมชนและเครือขํายชุมชน
ต๎นแบบในการสํงเสริม ปูองกัน ป๓ญหาด๎านพฤติกรรมในกลุํมเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร  ๒) สํารวจทัศนคติ
ของชุมชน โดยทําการประเมินความรู๎ความเข๎าใจและทัศนคติตํอโรคเอดส๑และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 
๓) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เรื่องการปูองกันโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑และโรคเอดส๑ และจัดชุด
นิทรรศการจาก สคร.๑๐ เชียงใหมํ และสวท.ภาคเหนือ 
        ๒๐) โครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเวที
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร๑ระดับชาติ และระดับพ้ืนที่  สนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรม 
ภูมิป๓ญญาไทย สุขภาพวิถีไทย และผลักดันเศรษฐกิจบนฐานความรู๎ด๎านภูมิป๓ญญาการแพทย๑แผนไทยและ
สมุนไพร คลอบคลุมตั้งแตํต๎นน้ํา กลางน้ํา ถึงปลายน้ํา ดําเนินการ ดังนี้ ๑) ประชุมคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานและคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหํงชาติฯ โดยกําหนดจัดงาน 
ระหวํางวันที่ ๒-๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย๑แสดงสินค๎าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต๎
แนวคิด “การแพทย๑แผนไทย...ความมั่นคงในระบบสุขภาพ” ๒) อยูํระหวํางจัดทํารายละเอียดเนื้อหาใน
การจัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการประจําปี มีรูปแบบนิทรรศการ ภายใต๎แนวคิด “อนุรักษ๑
พันธุกรรมพืชสมุนไพร...สูํการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน” แบํงเป็น ๔ ประเด็นหลัก คือ เทิดพระเกียรติฯ , 
การอนุรักษ๑ การจัดจําแนก , การศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน และการประชุม
วิชาการประจําปี แบํงเป็น ๓ ประเด็นหลัก คือ เทิดพระเกียรติฯ , การขับเคลื่อน และระบบบริการ 
        ๒๑)  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ ระหวํางวันที่ ๑ – ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ศูนย๑การค๎าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
และ นิทรรศการ “ดวงแก้วแห่งแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ๑ ซอยอารีย๑
สัมพันธ๑ กรุงเทพมหานคร 
        2๒)  โครงการจัดท าบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี องค์ “วิศิษฏศิลปิน” โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รํวมกับ นายประยงค๑ 
ชื่นบาน ศิลปินแหํงชาติ สาขาศิลปะการแสดง จัดทําซีดีบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค๑ “วิศิษฏศิลปิน” จํานวน ๑๐,๐๐๐ แผํน ซึ่งเพลงที่จัดทํา
ประกอบดัวย เพลงพระราชนิพนธ๑ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๗ เพลง 
คือ เพลงพระราชาเป็นประมุขของประชาชน ปิตุเรศมารดร ส๎มตํา แดร๏กคูลําผู๎นํารัก พลบค่ํา เพ็ญจันทร๑ 
ตํานานลอยกระทง และเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 
๑ เพลง คือ เพลง องค๑ “วิศิษฏศิลปิน” ซึ่งขณะนี้อยูํในขั้นตอนการเรียบเรียงเสียงประสาน/ทําดนตรีบท
เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกลําว  

๑.๓ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  
           ๑) สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่สูง
อย่างยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ถํายทอดความรู๎แกํเกษตรกร จํานวน ๘๖,๐๕๔ คน 
รวมทั้งบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ๑ให๎เป็นแหลํงความรู๎ที่สําคัญในการเผยแพรํพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และเป็นแหลํงความรู๎ด๎านพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ/การเกษตรที่สําคัญของประเทศ มีประชาชนและผู๎สนใจเข๎าเยี่ยม
ชม จํานวน ๖๒๑,๓๓๔ คน มีผู๎ได๎อบรมเข๎าฐานการเรียนรู๎ จํานวน ๑,๗๕๒ คน 
  ๒) เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร โดยสํานักงาน
พิพิธภัณฑ๑เกษตรฯ จัดแสดงนิทรรศการ สร๎างต๎นแบบ และฐานการเรียนรู๎ ซึ่งมีเกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข๎าชมพิพิธภัณฑ๑ และเรียนรู๎ จํานวน  ๒๑๙,๒๐๓  คน ขับเคลื่อนเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรํวมกับเกษตรกร หนํวยงาน องค๑กร ร๎านค๎า จัดแสดงนวัตกรรมเกษตร สาธิต 
จําหนํายสินค๎า ผลผลิตด๎านการเกษตรและมีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน ๙๐,๐๘๔ คน  จัดหลักสูตรถํายทอด
องค๑ความรู๎เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑,๙๕๘ คน และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และฝึกปฏิบัติ 
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แกํนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มาเรียนรู๎ และเข๎าชมพิพิธภัณฑ๑ฯ  
จํานวน ๑๔,๐๒๓ คน 
  ๓) จัดท า “อุทยานราชภักด์ิ” ซึ่งดําเนินการโดยกองทัพบก โดยได๎รับพระราชทานชื่อ
วํา “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งหมายถึง อุทยานที่สร๎างจากผู๎ที่มีความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย๑ใน
พ้ืนที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ซึ่งกองทัพบกจัดสร๎างเพ่ือเชิดชูสถาบัน นอกจากนี้ ยังมีห๎อง
ประวัติศาสตร๑ เพ่ือเผยแพรํสิ่งตํางๆ ให๎คนไทยทุกคนและชาวตํางชาติได๎รู๎จักพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย๑ไทยทําใหป๎ระเทศไทยมีอยูํได๎จนถึงทุกวนันี้ ทั้งนี้ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีชํวย
วําการกระทรวงกลาโหมและผู๎บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย๑ 
สมเด็จพระบูรพกษัตริย๑แหํงสยาม ๗ พระองค๑ เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู๎บังคับบัญชาระดับสูง
ของกองทัพบกและผู๎แทนคณะนักแสดงตํางๆ เข๎ารํวมอยํางพร๎อมเพรียง  
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           ๔) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพ่ือความมั่นคง โดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 

-  ลงข้อความโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพ่ือถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎า อยูํหัวฯ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  

-  จัดท าสมุดโทรศัพท์มหาดไทย ๒๕๕๘ โดยสอดแทรกพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว โครงการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต๑ตามแนวพระราชด าริ และ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

-  ประชาสัมพันธ์ทางสื่อตา่ง ๆ รวม ๘๒ ครั้ง ดงันี ้
สื่อ ตุลาคม 

๒๕๕๗ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ 
ธันวาคม 
๒๕๕๗ 

มกราคม 
๒๕๕๘ 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ 

มีนาคม 
๒๕๕๘ 

เมษายน 
๒๕๕๘ 

พฤษภาคม 
 ๒๕๕๘ 

www.thaigov.go.th ๘ ครั้ง ๕ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง - ครั้ง ๒ ครั้ง 
www.moi.go.th ๒ ครั้ง ๖ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง - ครั้ง - ครั้ง 
ขําวมหาดไทย ๘ ครั้ง ๕ ครั้ง -  ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง - ครั้ง ๒ ครั้ง 
รายการวิทยมุหาดไทย
ชวนรู๎ สวพ. ๙๑ 

-  ๖ ครั้ง ๔ ครั้ง ๑ ครั้ง ๔ ครั้ง ๔ ครั้ง - ครั้ง ๑ ครั้ง 

ตัวอักษรวิ่ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง -  ๑ ครั้ง - ครั้ง - ครั้ง - ครั้ง - ครั้ง 
รวม ๒๐ คร้ัง ๒๔ คร้ัง ๘ คร้ัง ๘ คร้ัง ๘ คร้ัง ๙ คร้ัง - คร้ัง ๕ คร้ัง 

รวมทั้งสิ้น ๘๒ คร้ัง 
 

-  โครงการผลิตและเผยแพรํสารคดี โทรทัศน๑และวิทยุ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ชุด “คุณค่าค า...น าทางชีวิต” ความยาว ๑ นาที จ านวน ๑๒ ตอน  
เผยแพรํออกอากาศจ านวน  ๓๖ ครั้ง 

-  โครงการผลิตและเผยแพรํสารคดี โทรทัศน๑และวิทยุ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ชุด “พระผู้ทรงบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” จ านวน ๓๐ ตอน เผยแพรํ
ออกอากาศ จ านวน ๙๐ ครั้ง 
 -  ลงข๎อความประชาสัมพันธ๑ทางหนังสือพิมพ๑เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จ านวน  ๑ ครั้ง 

 - จัดท าปูายคัทเอาท๑ประชาสัมพันธ๑ ขนาด ๔ X ๘ เมตร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 

พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  ๑ ปูาย 

-  โครงการผลิตและเผยแพรํสารคดีสารคดีโทรทัศน๑ตามรอยเท๎าพํอ ชุด “สืบสาน
แนวทางพระราชด าริ” ความยาว ๒ นาที ๑ ชุด จ านวน ๑๐ ตอน เผยแพรํออกอากาศจ านวน  ๑๐ ครั้ง 
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-  โครงการผลิตและเผยแพรํสารคดีสารคดีโทรทัศน๑ตามรอยเท๎าพํอ ชุด “หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ความยาว ๒ นาที ๑ ชุด จ านวน ๑๐ ตอน เผยแพรํออกอากาศ จ านวน  ๑๐ ครั้ง 

รวมการสือ่สารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน  ๒๓๒  ครั้ง 
๑.๔  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ดําเนินการ ๒ สํวน ดังนี้ 
       ๑.๔.๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
              1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการ

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในระดับพื้นที่กับภาคสํวนตํางๆ ดังนี้  

 ภาคเอกชน ได๎มีการจัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการประยุกต๑ใช๎
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชนอยํางยั่งยืน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เพ่ือติดตามความก๎าวหน๎า 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในการขับเคลื่อนฯ รวมทั้งหารือเพ่ือเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ
ของที่เป็นกลุํมเปูาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ของธุรกิจเครือขําย
ของ ๗ บริษัทธุรกิจขนาดใหญํ) จํานวน ๓๕ แหํง เพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการประยุกต๑ใช๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นเครือขํายขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาฯรํวมกัน ตํอไปในโอกาสข๎างหน๎า 

 ประชุมคณะอนุกรรมการสํงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจ บริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรมและผู๎ประกอบการรายยํอย ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๘ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการสํงเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 
๒๕๕๘-๒๕๖๐ สําหรับหนํวยงานตํางๆ ใช๎เป็นกรอบแนวทางการจัดทําโครงการการพัฒนาภาคธุรกิจฯ 
ภายใต๎แผนยุทธศาสตร๑การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให๎ดําเนิน
ไปในทิศทางและเปูาหมายเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาล 

 ภาคชุมชนท้องถิ่น สํงเสริมและสนับสนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ต๎นแบบ พัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือป็นศูนย๑เรียนรู๎การประยุกต๑ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งใน
ด๎านการบริหารจัดการองค๑กร การพัฒนาชุมชน และสํงเสริมให๎ประชาชนนําไปประยุกต๑ใช๎ในวิถีการ
ดํารงชีวิต มี อปท.ให๎ความสนใจลงนามในบันทึกข๎อตกลงรํวมกัน จํานวน ๓ แหํง ได๎แกํ ๑) อบต.ผาสิงห๑ 
อําเภอเมือง จังหวัดนําน/๒) อบต.บางปิด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด/ และ ๓) อบต.วังจันทร๑ 
อําเภอวังจันทร๑ จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ได๎จัดทําคูํมือการถอดบทเรียนการประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

              2) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชด าริ  โดย กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สํงเสริมให๎ประชาชนในพ้ืนที่ตามโครงการตามพระราชดําริได๎รับการพัฒนาศักยภาพและ
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สามารถดํารงชีวิตได๎อยํางยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบสหกรณ๑โดยให๎สมาชิก
โครงการตามพระราชดําริมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการชุมชน และ นําไปสูํการพ่ึงตนเองและสามารถ
ดํารงชีวิตประจําวันได๎เปูาหมาย ๓,๓๐๐ คน ผลการดําเนินงาน ๒,๓๑๐ คน 

              ๓) การด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
ให๎บริการวิเคราะห๑ดิน และให๎คําแนะนําการใช๎ปุ๋ยสนับสนุนสารเรํง พด. เพ่ือผลิตและใช๎น้ําหมักชีวภาพ 
จํานวน ๖๐๘,๖๑๐ ราย  ฝึกอบรมถํายทอดความรู๎ให๎กับหมอดินอาสาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน ๘๒,๓๑๒ ราย รวมทั้งจัดตั้งศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ๒,๓๗๐ แหํง สอนแนะอบรม
ให๎ความรู๎การจัดทําบัญชีต๎นทุนอาชีพ จํานวน ๒๐๐,๐๓๓ ราย และสร๎างและพัฒนาอาสาสมัครเกษตร
ด๎านบัญชี  จํานวน ๖,๖๑๓ ราย  คัดเลือกสหกรณ๑/กลุํมเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการฯ จํานวน ๓๙๐ แหํง 
อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับกรรมการและฝุายจัดการ จํานวน ๓๙๐ 
แหํง ๗,๘๕๖ ราย สนับสนุนเงินอุดหนุนให๎สหกรณ๑/กลุํมเกษตรกร ๓๙๐ แหํง ๗.๘๐ ล๎านบาท รวมทั้ง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร๎างเครือขํายเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๒,๓๘๔ ราย อบรมและถํายทอด
ความรู๎ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกํเกษตรกร 
๑๔,๘๖๗ ราย  ฝึกอบรมเกษตรกรฝุายศูนย๑เรียนรู๎ ๒,๕๕๑ ราย          
              ๔) โครงการ “ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยกระทรวงศึกษาธิการ
รํวมมือกับการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสนองแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ดําเนินโครงการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ จํานวน ๙๒ แหํง มีกิจกรรม ตามโครงการชีววิถีฯ อยํางตํอเนื่อง เชํน การ
จัดทําแปลงสาธิตเพ่ือดําเนินงานใน ๔ เรื่อง ได๎แกํ การเพาะปลูก  การปศุสัตว๑ การประมงและ
สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการตรวจประเมินผลการดําเนินงานในระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือคัดเลือก
สถานศึกษา และครู นักศึกษา ประชาชน โรงเรียน และชุมชนที่ได๎รับความรู๎ และนําไปปฏิบัติจริง โดย
เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๘ รับมอบงบประมาณสนับสนุนประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการไฟฟูาฝุายผลิตแหํง
ประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือดําเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืนและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑
ให๎แกํ สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๙๒ แหํง รวมมูลคํา 
๓,๔๔๒,๔๐๐ บาท   
              ๕) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา  รัฐบาลได๎
กําหนดแผนยุทธศาสตร๑การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยมียุทธศาสตร๑ที่ต๎องบูรณาการการปฏิบัติงานรํวมกัน ๗ ด๎าน ในยุทธศาสตร๑ที่ ๒ 
สํงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา  เพ่ือปลูกฝ๓งให๎เด็ก 
เยาวชน และประชาชน มีคุณลักษณะ “อยูํอยํางพอเพียง” โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ๎าภาพหลัก 
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จึงได๎ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘ 
              ๖) โครงการ “พลังงานเ พ่ือชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” โดย
กระทรวงศึกษาธิการรํวมมือระหวํางบริษัท ผลิตไฟฟูา จํากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๏ป สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต๎บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) เพ่ือ
สํงเสริมการเรียนรูด๎๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อมแบบบรูณาการ โดยมุํงเน๎นการทํางานรํวมกับ “ครู” และ 
“โรงเรียน” ซึ่งเป็นต๎นทางในการให๎การศึกษา โดยน๎อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑ใช๎ ซึ่งมี
ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) โดยมีโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข๎ารํวม
โครงการ ๖๑ โรง และจัดกิจกรรรมสนับสนุนให๎เกิด “โรงเรียนต๎นแบบ” ที่มีการสํงเสริมการเรียนรู๎
พลงังานและสิ่งแวดล๎อมทั้งระบบโรงเรียน และ “ครูต๎นแบบ” ที่บูรณาการเรื่องการเรียนรู๎พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม โดยเชื่อมโยงกับบริบทท๎องถิ่น และปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อมให๎
เยาวชน และสํงเสริมให๎เกิดเวทีแสดงความรู๎ความสามารถของ “เด็กและเยาวชน” ในการใช๎พลังงาน
อยํางรู๎คุณคําและมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ ได๎จัดพิธีมอบรางวัล
โรงเรียนดีเดํน ประจําปี ๒๕๕๗ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในการบริหารจัดการโรงเรียน 
การบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ และการเชื่อมโยงกับบริบทท๎องถิ่น จํานวน ๗ โรง 

              ๗)  โครงการส่ ง เสริมการน ามาตรฐานแนวทาง เศรษฐ กิจพอเ พียง
ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.๙๙๙๙) เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม ได๎ประกาศ
กําหนดมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให๎
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งองค๑กรในหํวงโซํอุปทานมีความเข๎าใจและนําไปประยุกต๑ให๎เป็นแนวทาง
เดียวกัน โดยการสํงเสริมให๎นํามาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปใช๎ปฏิบัติใน
ภาคอุตสาหกรรมอยํางเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่ผํานมาได๎ดําเนินการจัดสัมมนา
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม ฝึกอบรมวิทยากร พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  และ
ฝึกอบรมให๎บุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจตามมาตรฐานมอก. ๙๙๙๙ 

              ๘) โครงการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานให้เกิดความยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือปลูกฝ๓งจิตสํานึกจาก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรที่ทํางานและพร๎อมจะเข๎าทํางานในภาคอุตสาหกรรมโดยการ
นํา มอก. ๙๙๙๙ ไปสอดแทรกเข๎ากับมาตรฐานตํางๆ ทั้งด๎านการบริหารจัดการ การอนุรักษ๑พลังงาน 
และความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เพื่อให๎ภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต๎นทุนการผลิตลงได๎อยํางยั่งยืน 
อีกทั้งยังสํงผลตํอการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน พร๎อมก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยํางมั่นคงตํอไป 
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              ๙) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเ น่ืองมาจากพระราชด าริ  โดย
กระทรวงศึกษาธกิาร เตรียมจัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎การอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯ ในสถานศึกษาโดยแบํงเป็น
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ ๑ แหํง รวม ๒๒๕ แหํง สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดละ ๑ แหํง ขณะนี้ได๎จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน จํานวน ๒ 
รุํน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดตั้งเครือขํายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชฯ 
จํานวน ๙ เครือขําย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดละ ๑ แหํง พร๎อมทั้งสนับสนุน ให๎ อบต./เทศบาล ในพ้ืนที่ที่มีโรงเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร๑ให๎
เข๎ารํวมสนองพระราชดําริ ในงานสํารวจและจัดทําฐานทรัพยกรท๎องถิ่น พร๎อมทั้งจัดทําเว็บไซต๑ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ๑การดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ 

              ๑๐) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีผลการดําเนินการได๎แกํ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จํานวน ๘๐ แหํง ดําเนินกิจกรรมภายใต๎โครงการ ๑) การฝึกอบรมถํายทอดความรู๎แกํ
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ๒) จัดทําแปลงเรียนรู๎ในสถานศึกษาเพ่ือเป็นต๎นแบบ
สําหรับการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมและฝึกปฏิบัติ ๓) รณรงค๑และเผยแพรํประชาสัมพันธ๑การใช๎ประโยชน๑
จากหญ๎าแฝกในการอนุรักษ๑ดินและน้ํา แลการผลิตผลิตภัณฑ๑จากหญ๎าแฝก 
                 ๑.๔.๒ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
         ๑) ด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได๎ดําเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝีมือในสาขาอาชีพตําง ๆ ที่ประยุกต๑กับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
หรือตามความต๎องการของแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนและบรูณาการความรํวมมือกบัหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เพ่ือรํวมดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให๎บรรลุผลสําเร็จตามพระราชประสงค๑ ตลอดจน
เป็นการสร๎างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ตามหลัก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มีผู๎เข๎ารํวมโครงการจํานวน ๒,๗๗๑ คน 
(คิดเป็นร๎อยละ ๙๒.๓๗ จากเปูาหมายทั้งปี ๓,๐๐๐ คน)  

นอกจากนี้ ยังได๎มีการฝึกอาชีพแรงงานกลุํมเฉพาะ ได๎แกํ ทหารกํอนปลดประจําการ ผู๎ผํานการ
บําบัดยาเสพติด ผู๎ต๎องขังกํอนพ๎นโทษ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ประสบภัยธรรมชาติ เยาวชนในสถานพินิจ 
และชนกลุํมน๎อย  ให๎มีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะฝีมือแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร๎อมด๎าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ และสังคมให๎การยอมรับในศักยภาพการทํางาน 
ตลอดจนเป็นการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุํมเปูาหมายเฉพาะให๎เป็นกําลังแรงงานตามความ
ต๎องการของตลาดแรงงานและเป็นกลไกด๎านกําลังแรงงานที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผู๎เข๎ารํวม
โครงการ จํานวน ๖,๖๙๑ คน (คิดเป็นร๎อยละ 167.28 จากเปูาหมายทั้งปี ๔,๐๐๐ คน) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๖ 

 
 

              ๒) โครงการตามพระราชด าริ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ สอนแนะการทํา
บัญชีรับจําย บัญชีต๎นกล๎า บัญชีต๎นทุนอาชีพแกํเกษตรกร เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมสหกรณ๑ เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ตามโครงการพระราชดําริ จํานวน ๒๙,๔๔๖ ราย อบรมเกษตรกรและพัฒนา
อาชีพ ๑,๔๕๓ ราย  สํารวจและวางแผนการใช๎ที่ดิน จัดทําระบบอนุรักษ๑ดินและน้ํา และสํงเสริมการ
ปรับปรุงบํารุงดินด๎วยป๓จจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ๖๐๘,๖๑๐ ราย ๙๔,๑๔๓ ไรํ  จัดทําแปลง
ทดสอบ ๒,๕๐๐ ไรํ ๑๐,๙๗๓ ราย จัดตั้งศูนย๑ต๎นแบบ ๕๔ ศูนย๑ มีกการรวมกลุํมเกษตรกร ๒,๔๘๖ ราย
ให๎บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๔๙,๒๘๗ ราย 

              ๓) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โดยกรมหมํอน
ไหมฝึกอบรมเกษตรกรภายใต๎โครงการสํงเสริมการผลิตเส๎นไหมพันธุ๑ไหมไทยพ้ืนบ๎าน จํานวน ๓๐๐ ราย 
ฝึกอบรมสํงเสริมการฟอกย๎อมสีเส๎นไหมด๎วยสีธรรมชาติ จํานวน ๑๘๐ ราย ฝึกอบรมการผลิตผ๎าไหมลาย
โบราณหรือผ๎าขาวม๎าไหมลายขิด จํานวน ๑๘๐ ราย 

              ๔) จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในเมียนมาเก่ียวกับการปลูกพืชทดแทนพืชยาเสพติด 
โดยใช๎รูปแบบโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มูลนิธิฟูาหลวง โดยมี
กรมกิจการชายแดนทหาร จะใช๎กลไกความรํวมมือที่มีอยูํให๎การสนับสนุนการประสานงานเพ่ือให๎การ
จัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎สําเร็จตามวัตถุประสงค๑ รวมทั้งติดตามความคืบหน๎าของการดําเนินการจัดตั้งศูนย๑
การเรียนรู๎ 

              ๕) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการหลวง โดยกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ สํงเสริมความรู๎ด๎านการเกษตรให๎กับประชากรบนพ้ืนที่สูง ๑๒ จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดเชียงใหมํ 
เชียงราย แมํฮองสอน พะเยา ลําพูน นําน กําแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี พิษณุโลก อุตรดิตถ๑ และเลย 
เปูาหมาย ๓,๐๐๐ คน  ผลการดําเนินการ ๒,๔๗๒ คน 
         ๖) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สื่อวิทยุ ชุดประโยชน๑สุขสูํปวงประชา จส.๑๐๐ จํานวน ๓ ตอน ดําเนินการ
เผยแพรํแล๎ว ๓๕% / รายการเพ่ือสังคมไทย FM ๑๐๑ จํานวน ๔ ตอน / รายการมองรอบกรุง FM 
๙๙.๕ จํานวน ๔ ตอน 

สื่อโทรทัศน์   
๑) สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ร๎อยไทยด๎วยดวงใจ” ความยาว ๒ นาที 

จํานวน ๙ ตอน ดําเนินการเผยแพรํแล๎ว ๓๑ % 
๒) สารคดีเชิงขําวความยาว ๒ นาที จํานวน ๑๐ ตอน เผยแพรํแล๎ว ๓๑ % 
๓) รายการคิดดีทําด ีความยาว ๒๐ นาที ออกอากาศทางสถานีวทิยุโทรทศัน๑

แหํงประเทศไทยชํอง ๑๑ เผยแพรํแล๎ว ๑๐๐ % 
๔) สารคดีเชิงขําวชุดปวงประชารํมเย็นเป็นสุข ความยาว ๒ นาที รวม ๒๔ ตอน 
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๕) สารคดี ละครสั้น เฉลิมพระเกียรติ ชุด แสงสํองไทย ความยาว ๗ - ๑๐ 
นาที จํานวน ๑๐ ตอน 

สื่อสิ่งพิมพ์   
๑) ผลิตและเผยแพรํขําว ๔๐ ขําว บทความ ๑๐ บทความสังคม ภาพขําว 

๓๐ ขําว ดําเนินการเผยแพรํแล๎ว ๒๘% 
๒) สื่อสิ่งพิมพ๑ เพ่ือเผยแพรํ (อยูํระหวํางดําเนินการ) 

-  หนังสือแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว จํานวน ๒,๐๐๐ เลํม 

-  เอกสาร “เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิต” 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลํม 

-  เอกสาร “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว” 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลํม 

-  เอกสาร “ทฤษฎีใหมํ ชีวิตที่พอเพียง” จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลํม 
-  หนังสือ “หลักการทรงงาน” ฉบับการ๑ตูน จํานวน ๓,๐๐๐ เลํม 
-  วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๑ – ๔ รวมทั้งสิ้น 

๔๐,๐๐๐ ฉบับ 
-  บันทึกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๕,๐๐๐ เลํม 
-  โปสเตอร๑องค๑ความรู๎โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 

๑,๐๐๐ ชุด 
-  หนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายอําพล เสนาณรงค๑ 

องคมนตรี จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด 
การจัดนิทรรศการ จํานวน ๒ ครั้ง  

๑) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในงานพรรณไม๎งามอรํามสวนหลวง ร.๙  
แล๎วเสร็จ ๑๐๐% 

๒) นิทรรศการ ๖๐ พรรษา ขวัญหล๎าประชาไทย ณ บริเวณสะพานพระราม 
๘ แล๎วเสร็จ ๑๐๐% 

๓) งานเฉลิมพระเกียรติ ๙ รักพํองานของในหลวง ระหวําง ๓๐ พ.ย. – ๖ 
ธ.ค. ๕๙ ณ ท๎องสนามหลวง (อยูํระหวํางดําเนินการ) 
 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๘ 

 
 

สื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ๑ (หนังสือ , สารคดีวิดิทัศน๑) แกํ
หนํวยงานตํางๆ ๙๓๒ แหํง 

สื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชมโครงการพระราชดําริ ๒ ครั้งๆ ละ ๓๐ คน  
โครงการเครือขํายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดําริ รุํนที่ ๒ จํานวน ๑ ครั้ง 

(อยูํระหวํางดําเนินการ) 
๑.๕ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ

หลักการทรงงาน 
         ๑) การอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ รุ่นที่ ๔  
โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือเผยแพรํ
แนวพระราชดําริ การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริให๎แกํหนํวยงานภาครัฐ ให๎ได๎รับความรู๎และเข๎าใจ
ในการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแล๎วเสร็จมีผู๎เข๎ารับการอบรมทั้งสิ้ น
จํานวน ๓๙ คน ได๎รับความรู๎ตามหลักสูตรที่เข๎ารับการอบรมและสําเร็จหลักสูตรแล๎ว 

๑.๖ เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

       ๑) การพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ให๎การแนะนํา
สํงเสริมสหกรณ๑/กลุํมเกษตรกรและกลุํมเตรียมสหกรณ๑ในพ้ืนที่โครงการหลวงจํานวน ๕๓ แหํง 
สนับสนุนป๓จจัยการผลิตและการตลาดในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ๑ ๗ แหํงวงเงิน ๔.๖๐ ล๎านบาท 
ถํายทอดความรู๎และสนับสนุนพันธุ๑สัตว๑น้ําให๎เกษตรกร จํานวน ๖๕๕,๐๐๐ ตัว ถํายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ๑,๐๕๐ ราย รวมทั้งจัดทําระบบอนุรักษ๑ดินและน้ําเกษตรพ้ืนที่สูง จํานวน ๙,๗๕๔ ไรํ พัฒนา
ศักยภาพด๎านปศุสัตว๑ ๑,๘๓๘ ราย ติดตามงานและถํายทอดเทคโนโลยีด๎านข๎าว ๔๘๕ ราย อบรมการ
จัดทําบัญชีต๎นกล๎า/รับจํายในครัวเรือน ๗๑๔ ราย 

       ๒) โครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” โดยพลเอก วรพงษ๑ สงําเนตร ผู๎
บัญชาการทหารสูงสุด นําคณะนายทหารชั้นผู๎ใหญํกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมเมื่อ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หมูํบ๎านสังกะลี หมูํ ๕ ตําบลแก๎งไกํ อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยหนํวย
บัญชาการทหารพัฒนา ได๎พิจารณาหมูํบ๎านเพ่ือจัดทําโครงการ จํานวน ๙๐ หมูํบ๎าน ตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตํอเนื่อง ๓ ปีๆ ละ ๓๐ หมูํบ๎าน โดยได๎น๎อมนําแนวทางตามพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแบบอยํางในการพัฒนาความเป็นอยูํของประชาชนให๎มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอยํางเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นหมูํบ๎านตัวอยํางให๎กับชุมชนอื่นๆ ตํอไป 

๑.๗ การก าหนดมาตรการทางนโยบายในการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
                 สมช. ได้จัดท าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘ 
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เห็นชอบแนวทางฯ ดังกลําวและให๎สํวนราชการภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องใช๎เป็นกรอบในการดําเนินการอยําง
มีเอกภาพและสอดคล๎องกับสถานการณ๑ด๎านความมั่นคง 
                 ทั้งนี้ สมช. ได๎จัดการประชุมสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องเพ่ือพิจารณาการขับเคลื่อนแนวทาง
รักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต๎การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑
ทรงเป็นประมุขดังกลําว เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ โดยมีความคืบหน๎าในการดําเนินงาน ดังนี้ 
                  - ที่ประชุมมีมติให๎จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบัน
หลักของชาติ ภายใต๎การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข โดยมี
เลขาธิการ สมช. เป็นประธาน 
                  -จัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลัก
ของชาติ ภายใต๎การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข โดยมี รอง
เลขาธิการ สมช. เป็นประธาน 
                  - จัดทําเอกสารใช๎สําหรับเผยแพรํแนวทางการดําเนินการทั้ง ๖ แนวทาง แจกจํายให๎กับ
สํวนราชการตํางๆ 
                  - จัดทําแบบฟอร๑มให๎สํวนราชการรายงานผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับแนวทางทั้ง ๖ 
ได๎แกํ 

          (๑) การเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย๑ตํอสังคมไทย 

          (๒) การสํงเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและขยายผลโครงการ
ออกไปในวงกว๎างเพ่ือประโยชน๑ของประชาชน 

          (๓) การสํงเสริมการเรียนรู๎หลักการทรงงานและแนวพระราชดําริให๎ทุกภาคสํวน
สามารถประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

          (๔) การดําเนินมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปกปูองพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุ
ภาพของสถาบันพระมหากษัตริย๑ด๎วยความระมัดระวัง รอบคอบ และจริงจัง 

          (๕) การเฝูาระวังและดําเนินการตํอการเคลื่อนไหวที่สํงผลกระทบตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 

          (๖ ) การเสริมสร๎ าง เอกภาพและประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย๑และพระบรมวงศานุวงศ๑ ที่เหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ๑ป๓จจุบัน 
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นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
      ๒.๑.๑ การบริหารจัดการชายแดน  
                 - แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) สมช. 

ได๎จัดทํารํางแผนบริหารจัดการชายแดนด๎านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) โดยมีแนวทาง
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการชายแดนฯ ๘ แนวทาง ดังนี้  

                 - จัดระบบปูองกันพื้นที่ชายแดน  
                 - พัฒนาระบบการแจ๎งเตือนภัยความมั่นคง  
                 - จัดทําการเชื่อมโยงฐานข๎อมูลการสัญจรข๎ามแดนประกอบด๎วย คน สินค๎า และ

ยานพาหนะ  
                 - พัฒนาระบบการสัญจรข๎ามแดนให๎สามารถปูองกันและควบคุม การลักลอบเข๎า

เมือง และป๓ญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ  
                 - ดําเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของป๓ญหาความมั่นคงหรือควบคุมการใช๎

พ้ืนที่ที่มีป๓ญหาเส๎นเขตแดนทับซ๎อน  
                 - พัฒนาระบบการขําว  
                  - สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดน  
                 - จัดเฝูาตรวจพ้ืนที่ชายฝ๓่งทะเล  
                 ทั้งนี้ สมช. อยูํระหวํางเตรียมนํารํางแนวทางการบริหารจัดการชายแดนเสนอท่ี

ประชุมสภาความมั่นคงแหํงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตํอไป  
                 - การแก้ไขปัญหาบริเวณด่านชายแดน โดย สมช. จัดการประชุมสํวนราชการที่

เกี่ยวข๎องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการพัฒนาดํานและ
พ้ืนที่ชายแดนของจังหวดันาํนและจังหวดัแมํฮอํงสอน เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘ ท่ีประชุมพิจารณา การ
จัดสร๎างทาง ปรับปรุงถนนเพ่ือเสริมสรา๎งการพัฒนาและความมั่นคงของชาติ การเปิดจุดผํอนปรนการค๎า
ชายแดน  

        - การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมา ในความร่วมมือแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงชายแดน โดยพลเอก วรพงษ๑ สงําเนตร ผู๎บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคํานับ พลโท ขิ่น สํออู 
ประธานกรรมการชายแดนสํวนภูมิภาค ไทย - เมียนมา (กชภ.) เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ 
กองบัญชาการกองทัพไทย การพบปะครั้งนี้เป็นการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑อันดีในการปฏิบัติงาน
รํวมกันระหวํางไทยและเมียนมา ในการรํวมมือแก๎ไขป๓ญหาความมั่นคงชายแดน ให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม
อยํางมีประสิทธิภาพ 
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      ๒.๑.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเล  
               - การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล โดย สมช. ได๎ประสานการ

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่สํวนราชการกําหนดไวร๎องรับแผนความมัน่คงแหงํชาติทางทะเล (พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และได๎ประชุมชี้แจงแผนความมั่นคงแหํงชาติทางทะเล ฯ เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ
สาระสําคัญของแผนความมั่นคงฯ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการแผนความมั่นคงฯ ซึ่งสํงผลให๎การ
ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงฯ ไปสูํการปฏิบัติเป็นไปอยํางมีเอกภาพและประสิทธิภาพด๎วยการมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวน  

               - การจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล โดย สมช. จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดการความรู๎เพื่อผลประโยชน๑แหํงชาติทางทะเล (อจชล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ วันที่
๗ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยได๎มีการหารือถึงการดําเนินภารกิจทางทะเลที่เกี่ยวข๎อง อาทิ การจัดการปัญหาการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) การพัฒนาศูนย๑ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน๑ของ
ชาติทางทะเล (ศรชล.) และการรื้อถอนแทํนขุดเจาะน้ํามันในทะเลที่หมดอายุการใช๎งาน เป็นต๎น 

               - การพัฒนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(ศรชล.) โดย สมช. จัดการประชุมสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องเพ่ือหารือกับกองทัพเรือเพ่ือพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาศูนย๑ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน๑ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เมื่อ ๑๕ 
พ.ค. ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได๎หารือแนวทางการพัฒนา ศรชล. ให๎เป็นศูนย๑อํานวยการที่มีอํานาจสั่งการ
และบูรณาการความรํวมมือของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจทางทะเล และได๎จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาศูนย๑ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน๑ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘ เพ่ือจัดทําและ
ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงทางทะเลให๎เกิดความตํอเนื่อง รวมทั้ งพิจารณา รําง”พระราชบัญญัติการ
รักษาผลประโยชน๑ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....” โดยให๎ความสําคัญกับประเด็นดังตํอไปนี้ (๑) โครงสร๎าง
การบริหารจัดการทางทะเล ในประเด็นความเชื่อมโยงของกลไกระดับนโยบายและอํานวยการทั้งใน
สํวนกลางและระดับพื้นที่ (๒) สถานะของกฎหมายในการใช๎อํานาจการจัดการในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะ
ความเชื่อมโยงกับกฎหมายที่มีอยูํ (๓) ขั้นตอนและกระบวนการนาํเสนอรํางพระราชบัญญัติ โดยให๎มีการ
จัดทําบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรํางพระราชบัญญัติ ดังกลําวด๎วย 

               - พิธีเปิดการจัดต้ังหมวดเรือเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ โดยมีพลเรือโท สายันต๑ 
ประสงค๑สําเร็จ ผู๎บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู๎อํานวยการศูนย๑ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน๑ของชาติทางทะเลเขต ๓ เป็นประธาน เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ทําเทียบเรือ
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๓่งทะเลอันดามัน ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
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๒.๒ การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล เพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 

      - การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมได๎ทําการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน (ระยะแรก) ๕ จังหวัด ได๎แกํ ตาก สระแก๎ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา เพ่ือรับฟ๓ง
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสํารวจพ้ืนที่โครงการเบื้องต๎นครบ ๕ จังหวัดเรียบร๎อยแล๎ว 
ทั้งนี้ได๎รวบรวมข๎อมูลนโยบาย แผนยุทธศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎อง สภาพข๎อเท็จจริงศักยภาพ โอกาส และ
ข๎อจํากัดตํางๆ ของแตํละจังหวัดในเบื้องต๎น ซึ่งได๎กําหนดที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมตํอการจัดตั้ง
นิคมฯ และออกแบบนิคมฯ ผังการใช๎ที่ดิน มูลคําการลงทุนและการพัฒนาเบื้องต๎น พร๎อมมาตรการ
สนับสนุน จูงใจให๎เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมเปูาหมายในนิคมฯ เรียบร๎อยแล๎ว 
  ๑) ความก้าวหน้าด้านมาตรการส่งเสริมการลงทุน  
  ๑.๑) ด้านสิทธิประโยชน์ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน  
  (๑) ศูนย๑ OSOS ติดตามการทํางานสํวนกลางที่จามจุรีสแควร๑ ซึ่งมีความพร๎อมบริการ
ผู๎สนใจเข๎ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการให๎บริการของศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จด๎านการ
ลงทุน (OSS) ระดับจังหวัด  2 พ้ืนที่เปูาหมายเรํงดํวนระยะแรกได๎แกํ สระแก๎วและตาก อยูํระหวําง
เชื่อมโยงกับศูนย๑ OSOS ที่จามจุรีสแควร๑ การดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน
รับผิดชอบระบบการทํางานของศูนย๑ OSS ในพ้ืนที่ตากและสระแก๎ว และเชื่อมโยงกับศูนย๑ OSOS ท่ี
จามจุรีสแควร๑และกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบด๎านสถานที่และบุคลากรประจํา OSS  
 (๒) คูํมือนักลงทุน เรํงรัดการจัดทําโดยรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง อาทิ สิทธิประโยชน๑ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานโครงสร๎างพ้ืนฐาน โดยนํารํองจัดทําคูํมือของ จ.ตาก และ จ.
สระแก๎ว การดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยูํระหวํางประสานรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  
เพื่อจัดทําคูํมือนักลงทุน  กําหนดแล๎วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕58 
 ๑.๒) แผนงานด้านมาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยมแีผนงาน ดังนี ้
   (๑) มาตรการสํงเสริมการลงทุนผํานสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมสํงเสริมการลงทุน   
(สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน/ คณะกรรมการด๎านสิทธิประโยชน๑ ฯ)  
  - มีประกาศ เรื่อง นโยบายสํงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดสิทธิ
ประโยชน๑สําหรับกิจการที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แล๎วเมื่อวันที่              
18 ธ.ค. 2557 
  - ออกประกาศ เรื่อง นโยบายสํงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด          
จ.ตาก จ.มุกดาหาร จ.สงขลา และ จ.สระแก๎ว มีผลตั้งแตํวันที่ 2 เม.ย. 2558) 
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  (๒) มาตรการภาษีผํานกรมสรรพากร (กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร)  
 - ลดหยํอนภาษีเงินไดน๎ิตบิุคคลจากรอ๎ยละ 20 เหลือร๎อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 10 ในกิจการ
บริการ และกิจการผลิตสินค๎า 
 - ครม.เห็นชอบเมื่อ 20 เม.ย. 58 ป๓จจุบันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากําลัง
พิจารณา 
  (๓) ผํอนปรนเงื่อนไขจัดตั้งคลังสินค๎าทัณฑ๑บนและเขตปลอดอากร (กระทรวงการคลัง           
กรมศุลกากร) 
 - อยูํระหวํางตรวจรํางประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผํอนปรนเงื่อนไขการจดัตั้งคลงัสนิค๎า
ทัณฑ๑บนและเขตปลอดอากรในเขตเศรษฐกจิพิเศษ คาดวําจะออกประกาศได๎ภายในมิถุนายน 2558 
   (๔) สิทธิประโยชน๑สําหรับ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สํานักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ)  
 - อยูํระหวํางพิจารณาผํอนปรนเงื่อนไขสําหรับ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชํน 
ลดเงินลงทุนขั้นต่ํา อนุญาตใช๎แรงงานตํางด๎าว เครื่องจักรเกํา อื่นๆ 
  (๕) OSS ด๎านลงทุน (สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน และกระทรวงมหาดไทย) 
  - สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนรํวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดระบบ OSS              
ด๎านการลงทุน โดยเชื่อมโยงกับ OSOS ของ สกท. ที่จามจุรีแสควร๑ 

      - พิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน โดย สมช. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
เปิดจุดผํานแดน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ มีประเด็นสําคัญ ได๎แกํ (๑) การกํอสร๎าง
อาคารดํานพรมแดนบ๎านหาดเล็กหลังใหมํ เห็นควรชะลอการกํอสร๎างอาคารหลังใหมํไว๎กํอน และให๎
กระทรวงการตํางประเทศ นําเรื่องนี้เข๎าหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนรํวมไทย – กัมพูชา 
(๒) การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ๑และแนวทางการส่ังระงับหรือปิดจุดผํานแดนประเภทตํางๆ จากการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผํานแดน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมได๎มีมติให๎ สมช. ไป
พิจารณายกรํางหลักเกณฑ๑และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดหรือระงับการผํานเข๎า – ออกบริเวณ
ชายแดนกรณีเรํงดํวนหรือฉุกเฉินเฉพาะหน๎าเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ๑และแนวทางการเปิดจุดผํานแดน
ประเภทตํางๆ นําเข๎าพิจารณาในคณะอนุกรรมการฯ ตํอไป ๓) มอบให๎จังหวัดเป็นหนํวยงานรับผิดชอบ
หลัก จัดตั้งกลไก กํากับ ดูแลผลกระทบด๎านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในกรณีจะมีการปิดดําน โดยให๎แจ๎ง
เตือน เฝูาระวัง และแจ๎งให๎คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผํานแดนถาวรทราบ และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตํอไป 
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   ความก้าวหน้าและแผนโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร (2558-2563) 
  ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร  
  (๑) มุํงเน๎นขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและดํานศุลกากรในพ้ืนที่เปูาหมาย
เรํงดํวนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตากเน๎นการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเชื่อมโยงเมียนมา 
และจังหวัดสระแก๎ว เน๎นการพัฒนาดํานศุลกากรที่ติดกับกัมพูชา โดยมีการดําเนินงาน คือ 
 - กรมทางหลวง อยูํระหวํางดําเนินการ อาทิ กํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แมํสอด 
(ตอน 3 และ 4) และสะพานข๎ามแมํน้ําเมยแหํงที่ 2 พร๎อมโครงขําย  
 - กรมศุลกากร อยูํระหวํางขอรับสนับสนุนงบเพ่ือพัฒนาดํานศุลกากรอรัญประเทศ และ
แก๎ไขป๓ญหาจราจรบริเวณชายแดนบ๎านคลองลึก 
  ๒) แผนโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร (2558-2563) ในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด ประกอบด๎วย 
  (๑) จังหวัดตากได๎มีการเตรียมการ ดังนี้ 
 - ด๎านคมนาคม สะพานข๎ามแมํน้ําเมย แหํงที่ 2 ทางหลวง 12 ตอน 2 3 และ 4 (ตาก-
แมํสอด) ถนนผังเมืองรวมแมํสอด ปรับปรุงทําอากาศยานแมํสอด และสถานีขนสํงสินค๎าชายแดน จ.ตาก 
 - ดํานชายแดน ดํานศุลกากรแหํงใหมํ อาคารที่ทําการ สตม. แหํงใหมํ จัดซื้อเครื่องมือ
ตรวจพืช/สัตว๑ และแก๎ไขป๓ญหาจราจรหน๎าดําน 
 - นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม แมํสอด ฝายปูปุูม พร๎อมระบบสํงน้ํา อํางเก็บน้ํา
ห๎วยแมํสอด และระบบไฟฟูารองรับนิคม ระยะ 1 
   (๒) จังหวัดมุกดาหารได๎มีการเตรียมการ ดังนี้ 
 - ด๎านคมนาคม ทางหลวง 12 กาฬสินธุ๑–บ.นาไคร๎ ตอน 1 ทางหลวง 12 กาฬสินธุ๑–อ.สมเด็จ 
และสถานีขนสํงสินค๎าชายแดน มุกดาหาร 
 - ดํานชายแดน อาคารที่พัก ศุลกากร ปรับปรุงสํานักงาน สคม. 
 - นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม มุกดาหาร สถานีสูบน้าํดว๎ยไฟฟูา และแก๎มลิงหนองเทิน  
  (๓) จังหวัดตราดได๎มีการเตรียมการ ดังนี้ 
 - ด๎านคมนาคม ทางหลวง 3 ตราด-หาดเล็ก ตอน 2 สถานีขนสํงสินค๎าชายแดน จ.ตราด 
และทําเรือคลองใหญํ 
 - ดํานชายแดน อาคารดํานศุลกากร (บ.หาดเล็ก) อาคารที่ทําการและที่พัก สตม. และ
จัดซื้อเครื่องมือตรวจพืช/สัตว๑ 
 - นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ตราด และปรับปรุงขยายระบบ กปภ. 
  (๔) จังหวัดสระแก๎วได๎มีการเตรียมการ ดังนี้ 
 - ด๎านคมนาคม ทางหลวงอรัญประเทศ-ชายแดน (หนองเอี่ยน) ทางเชื่อมแยกทางหลวง 
33-ดําน บ.คลองลึก สถานีขนสํงสินค๎าชายแดน จ.มุกดาหาร และปรับปรุงทางรถไฟ คลอง19-คลองลึก 
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 - ดํานชายแดน พัฒนาดํานศุลกากร พัฒนาอาคารดําน สตม. และจัดซื้อเครื่องมือตรวจพืช/สัตว๑ 
 - นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม อรัญประเทศ ปรับปรุงระบบไฟฟูารองรับนิคม ระยะ 1 
แก๎มลิงคลองห๎วยไผํ และสถานีผลิตน้ําประปา 
  (๕) จังหวัดสงขลาได๎มีการเตรียมการ ดังนี้ 
 - ด๎านคมนาคม สถานีขนสํงสินค๎าชายแดน จ.สงขลา Motorway (หาดใหญํ-สะเดา และ
ออกแบบรถไฟทางคูํไฟฟูา (ปาดังฯ-หาดใหญํ) 
 - ดํานชายแดน ดํานสะเดาแหงํใหมํ (ที่ดิน) ปรับปรุงดํานสะเดา ปรับปรุงดํานปาดังเบซาร๑ 
(รถไฟ) และจัดซื้อเครื่องมือตรวจพืช/สัตว๑ 
 - นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สงขลา เพ่ิมประสิทธิภาพอํางเก็บน้ําสะเดาและ 
ปรับปรุงระบบไฟฟูารองรับนิคม ระยะ 1 
  (๖) จังหวัดหนองคายได๎มีการเตรียมการ ดังนี้ 
 - ด๎านคมนาคม ทางหลวง 212 หนองคาย-โพนพิสัย สถานีขนสํงสินค๎าชายแดน 
หนองคาย และรถไฟทางคูํ (ขอนแกํน-หนองคาย 
 - ดํานชายแดน พัฒนาดํานศุลกากร ดํานศุลกากรแหํงใหมํ และจัดซื้อเครื่องมือตรวจพืช/สัตว๑ 
 - นิคมอุตสาหกรรม ขยายโครงขํายประปา นิคมอุตสาหกรรม (โพนสวําง) และอํางเก็บน้ํา
ห๎องไฮ 

๒.๓ การก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด 
การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและ
แก้ไขโดยการบังคับใชก้ฎหมายที่เข้มงวดและจัดการป๓ญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงตํอเนื่องให๎เบ็ดเสร็จโดยสํวน
ราชการที่เกี่ยวข๎องดําเนินการใน ๖ ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                 ๑) การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามในเยเมน  กต. 

รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวขอ๎งไดด๎ าเนินการอยํางตอํเนือ่งในการชวํยเหลือและคุ๎มครองคนไทยที่ตกทุกข๑ได๎

ยากในตํางประเทศในทุกกรณี การชํวยเหลืออพยพนักศึกษาไทย/ คนไทยในเยเมน ปัจจุบัน (๔ มิ.ย. 

๕๘) มีนักศึกษา/ คนไทยอพยพออกจากเยเมนกลับประเทศไทยแล๎วเป็นจ านวน ๑๒๘ คน และมี

นักศึกษา/ คนไทยไมํประสงค๑จะอพยพออกจากเยเมน จ านวน ๖๕ คน ซึ่งกระทรวงฯ และสถาน

เอกอัครราชทูตไดม๎ีการตดิตํอดว๎ยเป็นประจ าและพร๎อมที่จะชํวยเหลือ หากเหตุการณ๑ทวีความรุนแรงขึ้น

และจ าเป็นต๎องอพยพกลับประเทศ 
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        ๒) ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

                        - เลขาธิการความริเริ่มแหํงอําวเบงกอลสําหรับความรํวมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bangal Intiative for Milti – Sectoral Technical and Economic 
Cooperation – BIMSTEC) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาต ิ เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยเลขาธิการ BIMSTEC ได๎แสดงความกังวลตํอภัยคุกคามด๎านการ
กํอการร๎ายซึ่งการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาจะต๎องอาศัยความรํวมมือในลักษณะที่เป็นภูมิภาค เนื่องจากมี
ลักษณะที่ข๎ามชาติและเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอื่นๆ พร๎อมกันนี้ได๎หารือในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็น
เจ๎าภาพจัดการประชุมคณะทํางานรํวมวําด๎วยความรํวมมือด๎านการตํอต๎านการกํอการร๎ายและ
อาชญากรรมข๎ามชาติในกรอบ BIMSTEC (BIMSTEC JWG – CTTC) ครั้งที่ ๗ ทั้งนี้ กลไก BIMSTEC 
JWG – CTTC ถือเป็นกลไกที่มีความตํอเนื่องในการดําเนินการและครอบคลุมความรํวมมือในการ
ตํอต๎านการกํอการร๎ายและอาชญากรรมข๎ามชาติ โดยมีกลไกคณะทํางานรวม ๔ คณะ ได๎แกํ 
คณะทํางานยํอยด๎านการขําวกรอง ด๎านยาเสพติด ด๎านการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอการร๎าย และ
ด๎านกฎหมาย ทั้งนี้ การประชุมคณะทํางานรํวมวําด๎วยความรํวมมือด๎านการตํอต๎านการกํอการร๎ายและ
อาชญากรรมข๎ามชาตใินกรอบ BIMSTEC (BIMSTEC JWG – CTTC) ครั้งที่ ๗ กําหนดมีขึ้นระหวํางวันที่ 
๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ 

                        - แนวทางการปฏิบัติและการใช้ข้อมูลร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมายในด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้ายและกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง 
สมช. จัดการประชุมสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องเพ่ือพิจารณาแนวทางการปฏิบัติและการใช๎ข๎อมูลรํวมกันใน
การบังคับใช๎กฎหมายในด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ การกํอการร๎ายและกลุํม
แนวคิดหัวรุนแรงสุดโตํง เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘ ที่ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข๎อมูลในการพัฒนา
กลไกการแลกเปลี่ยนข๎อมูล การใช๎ข๎อมูลเพ่ือการบูรณาการระบบการปฏิบัติงานด๎านการบังคับใช๎
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎การดําเนินการด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา
อาชญากรรมข๎ามชาติและการกํอการร๎าย โดยที่ประชุมมีมติ (๑) เห็นชอบการจัดทําการเชื่อมโยง
ฐานข๎อมูลความมั่นคงด๎านอาชญากรรมและการกํอการร๎าย (๒) สมช. จะเป็นเจ๎าภาพจัดให๎มีระบบการ
บริหารจัดการขอ๎มูล โดยมี สพธอ. เป็นผู๎สนับสนุนในด๎านเทคนิคและการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูล
(๓) สมช. จะนําข๎อเสนอตํางๆ ของหนํวยงาน จัดทําเป็นข๎อพึงปฏิบัติ (Code of conduct) ในการ
ดําเนินงานการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ การกํอการร๎าย และเสนอให๎ ครม. หรือ 
คสช. พิจารณาเห็นชอบเพ่ือดําเนินการตํอไป 
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                        - ความร่วมมือด้านการต่อต้านการฟอกเงินเพ่ือสนับสนุนการก่อการร้าย  ผู๎แทน 
สมช. เข๎ารํวมการประชุม 7th Meeting of the BIMSTEC Sub-Group on Combating the 
Financing of Terrorism วันที่ ๒๗ – ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ทั้งนี้ การ
ประชุม BIMSTEC JWG-CTTC จะพิจารณาขยายขอบเขตความรํวมมือด๎านการตํอต๎านการฟอกเงินเพ่ือ
สนับสนุนการกํอการรา๎ย โดยการพิจารณาขอบเขตของคณะทํางานยํอยวาํด๎วยการสกัดกั้นการสนับสนุน
ทางการเงินแกํการกํอการร๎ายไปสูํอาชญากรรมข๎ามชาติประเภทอื่นๆ 

       ๔) ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
                    - ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง โดย
กองทัพบก มีผลการจับกุม จํานวน ๔,๓๘๕ ครั้ง มีผู๎กระทําความผิด จํานวน ๒๖,๕๐๔ คน แยกเป็นชาว
กัมพูชา ๒๒,๒๔๖ คน และชาวเมียนมา ๔,๒๕๘ คน 
                    - กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ใบอนุญาตท างาน
สิ้นสุดลงหรือยังไม่มีใบอนุญาตท างาน โดยกระทรวงแรงงานได๎ดําเนินการให๎บริการ ณ ศูนย๑ตรวจลง
ตราและพิจารณาอนุญาตการทํางาน มีแรงงานตํางด๎าวเข๎ารับการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการ
ทํางาน จํานวน ๑๘๖,๗๙๔ คน (คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๔๕ จากเปูาหมายทั้งปี ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน)  
                    - กรณีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท างาน โดยกระทรวงแรงงาน จาก
ข๎อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีนายจ๎างแจ๎งบัญชีรายชื่อแรงงานตํางด๎าวเพ่ือเข๎ารับการตรวจ
สัญชาติแล๎ว จํานวน ๕๔๒,๓๐๓ คน ซึ่งสถานทูตเมียนมาแจ๎งรายชื่อแรงงานตํางด๎าวที่ผํานการตรวจ
สัญชาติแล๎ว จํานวน ๑๖,๓๙๔ คน 
  - การติดตามการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเมียนมา โดยกระทรวงแรงงานของ
ไทย และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของเมียนมา ได้ร่วมจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
ดําเนินการตามบนัทึกความเข๎าใจวําด๎วยความรํวมมือด๎านการจ๎างแรงงาน เพ่ือติดตามผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนและตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาในประเทศไทย พร๎อมสร๎างการรับรู๎รํวมกัน
เรื่องการจัดระบบแรงงานกับการขยายเวลาการตรวจ สัญชาติแรงงานตํางด๎าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา และการดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ให๎ขยายระยะเวลาการอยูํอาศัยและอนุญาตการทํางานของแรงงานตํางด๎าว ๓ 
สัญชาติออกไป รวมถึงทบทวนและปรับแก๎ไขบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยความรํวมมือด๎านการจ๎างแรงงาน
ระหวํางไทยกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมา ให๎มีความเหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ๑ป๓จจุบัน                                         
                    - การแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) 
                     กรมประชาสัมพันธ๑ได๎ดําเนินการประชาสัมพันธ๑ แผนเรํงรัดการแก๎ไขป๓ญหาการทํา
ประมงที่ผิดกฎหมาย ไมํรายงาน และไร๎การควบคุม หรือ ไอยูยู ( Illegal, Unreported and 
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Unregulated Finishing: IUU) ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๖ เดือน ได๎แกํ ๑) การจดทะเบียนเรือประมงและ
ออกใบอนุญาตทําการประมง ๒) การควบคุมและเฝูาระวังการทําประมง ๓) การจัดทําระบบติดตาม
ตําแหนํงเรือ หรือ VMS ๔) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย๎อนกลับ หรือ Traceability ๕) การ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติ การประมงและกฎหมายลําดับรอง และ ๖) การจัดทําแผนระดับชาติในการ
ปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังได๎ประชาสัมพันธ๑ย้ําการแจ๎งเข๎า - 
ออกเรือประมงกับศูนย๑ชายฝ๓่ง โดยนํารํองตั้งแตํวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และนําเสนอคณะทํางาน
สหภาพยุโรปเดินทางมาติดตามความคืบหน๎าและให๎คําแนะนําการแก๎ป๓ญหาระหวํางวันที่ ๑๐ – ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อีกด๎วย 
                       - ปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย 
                           การจัดต้ังศูนย์อ านวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย พลเอก วรพงษ๑ สงําเนตร ผู๎บัญชาการทหารสูงสุด เป็น
ประธานการแถลงขําวการจัดตั้งศูนย๑อํานวยการลาดตระเวนและชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรมผู๎โยกย๎ายถิ่น
ฐานแบบไมํปกติในมหาสมุทรอินเดีย (Operation Center for Patrol and Humanitarian 
Assistance to Irregular Migrants in the Indian Ocean : OCPHAM) ซึ่งจะเริ่มดําเนินการ ตั้งแตํ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต๎นไป โดยจัดกําลังจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
ลาดตระเวนในพ้ืนที่ทะเลอันดามัน และจัดตั้งฐานปฏิบัติการชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรมลอยน้ําในทะเล
อันดามันเพื่อชํวยเหลือผู๎โยกย๎ายถิ่นฐานฯ และรักษาผู๎เจ็บปุวย โดยให๎เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากล 
นโยบาย และกฎหมายไทย ตลอดจนบริหารจัดการและบูรณาการทรัพยากรตํางๆ ทั้งความรํวมมือและ
การปฏิบัติระหวํางมิตรประเทศที่ต๎องการเข๎าปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
                 ทั้งนี้ ประเทศไทยได๎เป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมวําด๎วยการโยกย๎ายถิ่นฐานแบบ                
ไมํปกติในมหาสมทุรอินเดีย (Special Meeting on Irregular Migration in the India Ocean) ณ โรง
แรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ กระทรวงการตํางประเทศแจ๎งวํา ที่ประชุมได๎หารือข๎อเสนอในประเด็น
หลัก ๓ ด๎าน ได๎แกํ (๑) มาตรการเรํงดํวนเพ่ือคุ๎มครองผู๎โยกย๎ายถิ่นฐานที่ตกค๎างอยูํกลางทะเล (๒) การ
ปูองกันการโยกย๎ายถิ่นฐานแบบไมํปกติ การลักลอบขนคนและการค๎ามนุษย๑ (๓) การแก๎ไขป๓ญหาที่ต๎น
ตอและพัฒนาพ้ืนที่เสี่ยง เชํน การยกระดับความเป็นอยูํของชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง โดยประเทศผู๎เข๎ารํวม
ประชุมเห็นควรขยายผลการหารือจากการประชุมครั้งนี้ตํอไปทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การ
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on 
Transnational Organized Crime: AMMTC) ซึ่งมาเลเซียเสนอเป็นเจ๎าภาพ และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีกระบวนการบาหลี ครั้งที่ ๖ ซึ่งกําหนดจัดในปี ๒๕๕๘  นอกจากนี้ยังได๎มีการบูรณาการการ
ทํางานรํวมกันของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องของไทยและกองทัพเรือได๎จัดตั้งศูนย๑ลอยน้ําทางทะเล เพ่ือให๎
ตรวจตราและให๎ความชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรมแกํผู๎อพยพ 
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                         -  การติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา มีผลการดําเนินการอาทิ               
                         พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงกลาโหมและผู๎บัญชาการ
ทหารบก เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อติดตามความ
คืบหน๎าในการแก๎ไขป๓ญหาชาวโรฮีนจา 
                              พลเอก ประวิตร วงษ๑สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงกลาโหม พร๎อมด๎วย พลเรือเอก ไกรสร จันทร๑สุวานิชย๑ ผู๎บัญชาการทหารเรือ และคณะ 
เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตําบลวิชิต 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือรับทราบการดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาผู๎อพยพชาวโรฮีนจา ในพ้ืนที่ฝ๓่งทะเล
อันดามัน 
       ๕) ปัญหายาเสพติด   
                    การปราบปรามยาเสพติด 
            - ด าเนินปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีผลการจับกุม จํานวน ๔๐๙ 
ครั้ง จับผู๎กระทําผิดได๎ ๔๘๙ คน ยึดของกลาง ได๎แกํ ยาบ๎า ๑๐,๑๘๓,๘๗๙ เม็ด เฮโรอีน ๒๑๔.๖๓๓ 
กโิลกรัม กัญชา ๔,๑๕๑.๖๐๕ กิโลกรัม และไอซ๑ ๖๖.๕๓๕๙ กิโลกรัม 
                    -  การจับกุมคดียาเสพติด จับกุมคดียาเสพติด จํานวน ๑๘๙,๓๓๐ คดี ผู๎ต๎องหา 
จํานวน ๒๐๑,๙๗๐ คน ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด๎วย ยาบ๎า ๓๗,๑๔๒,๒๒๕.๗๓ เม็ด ยาไอซ๑ 
๗๑๗.๓๖ กิโลกรัม เฮโรอีน ๒๕.๐๘ กิโลกรัม กัญชา ๑๑,๕๖๗.๙๓ กิโลกรัม ดําเนินคดีฐานความผิด
สมคบ/สนับสนุน ๔๘๕ คดี ผู๎ต๎องหา ๑,๓๖๒ ราย  
                    - การเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยงโดยการอออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง ต่างๆ ได้แก่ 
(สถานบริการ/สถานบันเทิง,หอพัก/อาคารที่พัก/ที่พักเชิงพาณิชย๑, ร๎านเกม/ร๎านอินเตอร๑เน็ต,โต๏ะสนุก
เกอร๑/โต๏ะบิลเลียด) จํานวน ๒๑,๘๑๘ ครั้ง ดําเนินการตํอพ้ืนที่เสี่ยงที่กระทําผิดโดยใช๎มาตรการทาง
สังคม ๖๘๓ ครั้ง ใช๎มาตรการทางกฎหมาย ๒๕๐ ครั้ง 
                    - ด าเนินการตรวจค้นในโรงงานและสถานประกอบการ โดยกระทรวงยุติธรรม พบผู๎
เสพ/ ผู๎ติดยาเสพติด ๔๖,๑๘๓ ราย สํงเข๎ารับการบําบัดรักษาด๎วยความสมัครใจ จํานวน ๕๓๔ ราย ให๎
โอกาสเข๎าทํางาน ๑,๙๘๕ ราย และจัดตั้งอาสาสมัครเฝูาระวังป๓ญหายาเสพติดจัดกิจกรรมการรณรงค๑ให๎
ความรู๎เพ่ือการปูองกันยาเสพติด ๑๘๗,๑๒๖ ราย จัดกิจกรรม To Be Number One และจัดกิจกรรม
สําหรับกลุํมเสี่ยง (แรงงานตํางด๎าว) 
                    - ด าเนินการในเรือนจ า โดยกระทรวงยุตธิรรม ปิดล๎อม/ตรวจค๎นในเรือนจําทุกเรือนจํา
อยํางน๎อยวันละ ๑ ครั้ง สามารถตรวจค๎นยึดโทรศัพท๑มือถือได๎ ๑,๖๐๗ เครื่อง ซิมการ๑ด ๘๔๑ อัน ยึด
ยาบ๎า ๑๐,๕๒๙ เม็ด ไอซ๑ ๘๑๘.๒๕ กรัม  
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                    -  ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด  โดย
กระทรวงยุติธรรม ผํานสายดํวน ๑๓๘๖ ตู๎ ปณ ๑๒๓ และทาง Web Site ของสํานักงาน ป.ป.ส.       
พบการร๎องเรียน ๓๙๘ คน ดําเนินการจับกุมเจ๎าหน๎าที่รัฐที่เข๎าไปมีสํวนเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด ๑๑๒ คน 
           การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                    - การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ๑๕๙,๖๔๕ คน และการให๎ความชํวยเหลือผู๎ผํานการ
บําบัด ๕,๔๔๔ คน โดยกระทรวงยุติธรรม 
                    - ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระทรวงแรงงาน ได๎ดําเนินการปูองกัน 
ปราบปราม และบําบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด โดยการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพ่ือสนับสนุนและ
สํงเสริมให๎สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดอยํางยั่งยืน โดย
รณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
แกํนายจ๎างและลูกจ๎าง เป็นการสร๎างความตระหนักและเจตคติที่ดีในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพ
ติด รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบกิจการให๎เข๎าสูํระบบการจัดการด๎านยาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการตามข๎อกําหนดมาตรฐานการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
(มยส.) ให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถธํารงรักษาระบบการจัดการด๎านยาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนเสริมสร๎างองค๑ความรู๎แกํบุคลากรและเจ๎าหน๎าที่       
ให๎สามารถนําความรู๎ไปสํงเสริมให๎สถานประกอบกิจการสามารถจัดทําระบบการจัดการด๎านยาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการได๎อยํางถูกต๎องตํอไป จํานวน ๑๙,๒๓๓ แหํง (คิดเป็นร๎อยละ ๙๖.๑๗ จาก
เปูาหมายทั้งปี ๒๐,๐๐๐ แหํง) มีลูกจ๎างเกี่ยวข๎อง ๑,๕๙๔,๑๑๒ คน (คิดเป็นร๎อยละ 132.84 จาก
เปูาหมายทั้งปี ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน) 
         ๖) การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 
                      - กรมประชาสัมพันธ๑แจ๎งเตือนประชาชนให๎ชํวยกันระมัดระวังตรวจสอบบ๎านเรือน        
เสาไฟฟูา ปูายโฆษณาที่ไมํมั่นคง อาจเกิดอุบัติภัยและความเสียหายจากลมกระโชกแรง สัมภาษณ๑
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการดูแลตรวจสอบเพื่อปูองกันภัยจากพายุฤดูร๎อน 
                      - กรมประชาสัมพันธ๑นําเสนอจังหวัดเสี่ยงแผํนดินไหวเตรียมการปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาภัยจากแผํนดินไหวและอาคารถลํม เน๎นการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร๎างการเชื่อมโยงระบบ
การแจ๎งเตือนภัย การเตรียมอุปกรณ๑เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ระบบสื่อสาร การเตรียมพร๎อมในการ
อพยพประชาชนและจัดศูนย๑พักพิงชั่วคราวรองรับควบคูํกับการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารให๎
ประชาชนรับทราบอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างความเข๎าใจในสถานการณ๑ภัยและลดความตื่นตระหนก ซึ่งจะ
ชํวยสร๎างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของภาครัฐ 
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๒.๔ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       ด าเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการการแก้ไขปัญหา จชต. ดําเนินการ ๗ ประเด็น ดังนี้  
       ๒.๔.๑ การด าเนินงานในระดับนโยบาย ๓ เรื่อง คือ 
                          ๑) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  สมช. จัดทํารําง
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได๎ดําเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณารํางนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ซี เอส ป๓ตตานี จังหวัดป๓ตตานี เพื่อรับฟ๓งความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะตํอรํางนโยบายฯ จาก ๔ เวที ได๎แกํ เวทีผู๎นําศาสนา และภาคประชาสังคม เวทีภาครัฐ เวที
ภาคสตรี และเยาวชน และเวทีภาควิชาการและสื่อมวลชนในพ้ืนที่ จชต. และได๎จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการรับฟ๓งความคิดเหน็เพ่ือพิจารณารํางนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาใน
รายละเอียดในสํวนของถ๎อยคําตํางๆ ให๎มีความชัดเจนเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
                          ๒) การอ านวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย สมช. ได๎
จัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยมี นรม. เป็นประธาน ได๎รายงานความคืบหน๎าของการพูดคุยสันติสุขตํอ
นายกรัฐมนตรีทราบ ตลอดจนได๎รับข๎อสั่งการให๎ สมช. มีบทบาทเป็นผู๎ประสานงานหลักถึง สมช. 
มาเลเซีย ในเรื่องการพูดคุยฯ 
                          ๓) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมช. โดยสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก๎ไขป๓ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (สล.คปต.) ดําเนินการท่ีสําคัญ
ดังนี้ 
                               - ประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนบริเวณพ้ืนที่เชื่อมต่อ
กับเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี (อปด.) เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว 
โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน๑ เป็นประธาน ที่ประชุมได๎พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของป๓ญหาเพ่ือเรํง
แก๎ป๓ญหาที่ทํากินของราษฎร และป๓ญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจากกลุํมผู๎มี
อิทธิพล และพิจารณารํางกรอบแนวทางการดําเนินงานของ อปด. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
และแผนงานโครงการ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เชํน (๑) แผนงาน อนุรักษ๑และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิต ที่ ๑ โฉนดที่ดินที่ออกให๎ประชาชน โดยมี กรมที่ดินเป็นหนํวยงานรับผิดชอบ และ (๒) แผนงาน 
พัฒนาเพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยวและบริการ โดยมีกรมอุทยานฯ เป็นหนํวยงานรับผิดชอบ เป็นต๎น 
                               - ประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘ ณ สํานักขําวกรองแหํงชาติ โดย
มีนางกนกทิพย๑ รชตะนันทน๑ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหํงชาติ/กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก๎ไขป๓ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เป็นประธาน ที่ประชุมพิจารณาหัวข๎อ
สําคัญ ดังนี้  (๑) การกํอสร๎างหอพักนักศึกษา ณ กรุงไคโรประเทศอียิปต๑ โดย กต. ศอ.บต. กอ.รมน. ภาค 
๔ ศธ. สงป. ที่ประชุมมีมติให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องประชุมหารือพิจารณาเพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุปที่ชัดเจนรวมทั้ง
แหลํงงบประมาณในการดําเนินการดังกลําว (๒) โครงการติดตั้งระบบปูองกันความปลอดภัยในเขตเมือง 
ระยะที่ ๒ ด๎วยระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV) โดย กอ.รมน. ศชต. ที่ประชุมมีมติ ให๎ สตช. และ 
ศชต. จัดทํารายละเอียดข๎อมูลแผนงานเพ่ิมเติม รวมทั้ง ข๎อมูลความสอดคล๎องกับระบบกล๎องวงจรปิด ใน
ระยะที่ ๑ เสนอ สล.คปต. พิจารณาอีกครั้ง (๓) การเรํงรัดให๎การชํวยเหลือเยียวยาข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่เสียชีวิตและพิการ โดย ศธ. ศอ.บต. กรมบัญชีกลาง 
สงป. ที่ประชุมมีมติเบื้องต๎นให๎ ศธ. จัดทําข๎อมูลของข๎าราชการครูที่ได๎รับผลกระทบทั้ง ๑๗๑ ราย โดย
นําเสนอ สล.คปต. เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการให๎ความชํวยเหลือในระยะเรํงดํวน (๔) การจัดตั้ง
กรมทหารพราน นาวิกโยธิน ในพ้ืนที่ จชต. 
                               - การประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘ มี ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. 
เป็นประธาน มีมติที่ประชุม ดังนี้  (๑) โครงการติดตั้งระบบปูองกันความปลอดภัย ในเขตเมือง ระยะที่ ๒ 
ด๎วยระบบกล๎องโทรทัศน๑ วงจรปิด (CCTV) (๒) โครงการพัฒนานิติวิทยาศาสตร๑ตํารวจเพื่อรองรับการ
แก๎ป๓ญหา จชต. 
            ๒.๔.๒ ด้านการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ จชต.  
                       กองทัพบกเป็นหนํวยงานหลักในการจัดกําลังสนับสนุนกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการอํานวยการและบริหารงาน รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน
ประจําปีนอกจากนี้ ได๎จัดกําลังสนับสนุนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สํวนหน๎าเพ่ือ
สนับสนุนการแก๎ไขป๓ญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎  
        ๒.๔.๓ ด้านพัฒนาสังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ๓ ประเด็น คือ   
                          ๑) ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพ่ิมขึ้น 
โดยกระทรวงแรงงาน ได๎ดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เพ่ือให๎ประชาชน
วัยแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎มีอาชีพและ/หรือมีรายได๎เพิ่มขึ้น โดย ให๎บัณฑิตแรงงาน
เป็นสื่อกลางในการนาํภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสูํประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความต๎องการมีงานทํา 
การพัฒนาทักษะฝีมือ การได๎รับความคุ๎มครองด๎านแรงงาน ตลอดจนการได๎รับสิทธิประโยชน๑จากการ
เป็นผู๎ประกันตน ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จํานวน ๓๘๐ คน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการด๎านแรงงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ รวมถึงได๎จัดตั้งศูนย๑แรงงานประจําอําเภอเพ่ือเป็นศูนย๑กลางของบัณฑิตแรงงาน
ประจําตําบล และเป็นศูนย๑กลางข๎อมูลด๎านแรงงานระดับอําเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมตําง ๆ ให๎กับ
ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนที่ เชํน การฝึกอบรมภาษาก๎าวทัน AC กิจกรรมหนึ่งอําเภอหนึ่งกลุํมอาชีพ 
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และโครงการสํานึกรักบ๎านเกิดรํวมใจพัฒนาชุมชน เป็นต๎น โดยได๎ให๎บริการด๎านแรงงานแกํประชาชน 
จํานวน ๓๓,๙๘๓ ราย (คิดเป็นร๎อยละ ๘๙.๔๓ จากเปูาหมายทั้งปี ๓๘,๐๐๐ คน) 
                          ๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม

ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด ดังนี ้ 

 จังหวัดสงขลา 

       - จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ “ต้นกล้าพหุวัฒนธรรม” มีเยาวชนจากศาสนา

พุทธและอิสลาม จากอ าเภอสะบ๎าย๎อย อ าเภอเทพา อ าเภอจะนะ และ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

อ าเภอละ ๘๐ คน รวม ๓๒๐ คน ประกอบด๎วย กิจกรรมการสร๎างความสัมพันธ๑ในการอยูํรํวมกัน การให๎

ความรู๎เกี่ยวกับข๎อปฏิบัติพ้ืนฐานในศาสนาพุทธและอิสลาม การเสวนาจากผู๎น าศาสนาพุทธคริสต๑ 

อิสลาม การให๎ความรู๎เรื่องคํานิยมหลัก ๑๒ ประการ การถํายทอดองค๑ความรู๎จากภูมิปัญญาและฝึก

ปฏิบัติจริง  

       - จัดเสวนา “เลําเรื่องเมืองเทพาและการผสมผสานทางวัฒนธรรม” 

       จังหวัดนราธิวาส 

       - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนวัฒนธรรม อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ประกอบด๎วย กิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการ กิจกรรมภาคปฏิบัติในพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

กิจกรรมน าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๓๓ คน 

       - โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส  โดยจัด

กิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ การถํายทอดความรู๎ เย็บ ปักผ๎า (เสื้อผ๎าและผ๎าคลุมสตรี) อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส การ

ถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านชํางฝีมือตัดเย็ บเสื้อผ๎าชุดมลายู  จ.นราธิวาส การถํายทอด

ศิลปะการแสดงดิเกฮูลู จ.นราธิวาส การถํายทอดศิลปะการแสดงกุมปัง  จ.นราธิวาส ถํายทอด

ศิลปะการแสดงปันจักสีลัต จ.นราธิวาส ถํายทอดภูมิปัญญาการปักผ๎าไหมน๎อย อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

การอบรมการท าขนมพ้ืนบ๎าน  

        - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเมาลิดสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร๎างความรัก 

ความสามัคคี และสันติสุขให๎เกิดในพ้ืนที่ โดยน าหลักธรรมค าสอนมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมให๎กับเด็กและเยาวชน ในเขตอ าเภอตํางๆของจังหวัดนราธิวาส  

       จังหวัดยะลา 
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       - ส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมในจังหวัดยะลา โดยจัด

กิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมอนุรักษ๑และสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน อ.ธารโต จ.ยะลา กิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมท๎องถิ่น อ.เบตง จ.ยะลา มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมประกอบด๎วยเครือขํายสภาวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ๕ 

ต าบล การจัดเสวนา หัวข๎อ “เรื่อง การน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลคําในเชิงธุรกิจอยํางไร ผู๎เข๎ารํวม

เสวนา ประกอบด๎วย ภาคการศึกษา /ธุรกิจ/สภาวัฒนธรรม /ผ๎ูแทนมาเลเซียโครงการเบตงสูํสยามเมือง

งามชายแดน ประกอบด๎วยการจัดการประกวดอาหารพ้ืนบ๎าน ได๎แกํ ไกํสับเบตง ขนมเจาะหูแขํงขัน

ท าอาหารพื้นบ๎าน เป็นต๎น 

       - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘      

ณ วัดนิโครธาราม อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีผู๎เข๎ารํวม จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด๎วย         

เด็กนักเรียน ระดับประถม ระดับมัธยม  

       จังหวัดปัตตานี  

       - จัดสร้างหอนิทรรศน์สานอารยธรรม จังหวัดปัตตานี  

       - จัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี 

       - ส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมในจังหวัดปัตตานี โดย

จัดกิจกรรม ดังนี้ คํายเยาวชนสืบสานงานศิลปถ์ิ่นเมืองสาย อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จัดอบรม   ให๎

ความรู๎แกํเยาวชน จ านวน ๒ รุํน อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎าน อ.มายอ จ.

ปัตตานี อบรมการปั้นหมอ๎ดินจัดอบรม และอบรมการสรา๎งสรรค๑งานผ๎าขาวม๎าบ๎าน เป็นต๎น  

                          ๓) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                            - คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ต าบล จํานวน ๒๘๙ ราย คัดเลือก
หมูํบ๎านต๎นแบบ ๓๗ อําเภอ อบรมเกษตรกร ๒,๕๙๐ ราย ถํายทอดเทคโนโลยีด๎านประมง ๒,๔๒๘ ราย 
ปรับปรุงฟ้ืนฟูนาร๎าง เปูาหมาย ๒๒,๗๐๐ ไรํ ขณะนี้ดําเนินการได๎ ๑๒,๒๖๐ ไรํสํงเสริมการปลูกหมํอน
ไหมเลี้ยงไหมแกํเกษตรกรในพ้ืนที่ชายแดนใต๎ จํานวน ๒๐ ราย รวมทั้งจัดสร๎างแหลํงอาศัยสัตว๑น้ําทาง
ทะเล โดยวางปะการังเทียมในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดนราธิวาส ป๓ตตานี และสงขลา และได๎
คัดเลือกพ้ืนที่วางซั้งจํานวน ๕ แหํง โดยจัดวางซั้งเรียบร๎อยแล๎วในจังหวัดป๓ตตานี ๒ แหํง และจังหวัด
สงขลา ๑ แหํง สํวนจังหวัดนราธิวาสได๎จัดทําประชาคมเพ่ือเตรียมวางซั้งอีก ๒ แหํง 
                          - ประชุมเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพของสถาบันเกษตรกร ๖๐ คน 
ถํายทอดความรู๎ด๎านการแปรรูป ๑,๙๖๗ ราย ถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านการลดต๎นทุนอาหารสัตว๑ ๒๔๘ 
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คน และจัดประชุมเครือขํายกลุํมอาชีพการเกษตรในระดับจังหวัด  ๑,๐๖๑ คน สนับสนุนป๓จจัยการผลิต 
๓๗ แหํง และอุปกรณ๑การตลาดและป๓จจัยการผลิตยางพารา ๔ แหํง ถํายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช จํานวน ๑๓,๐๕๒ ราย  และจัดทําแปลงต๎นแบบและแปลงทดสอบ รวม 
๑,๓๑๐ แปลง จัดตั้งตลาดน้ํายางสดระดับท๎องถิ่นโดยจัดตั้งกลุํมใหมํเพ่ือการรวบรวมน้ํายางสดขาย 
จํานวน ๔๐ กลุํม และดูแลกลุํมเดิมตํอเนื่องจํานวน ๔๐๘ กลุํม สํงเสริมอาชีพด๎าน ปศุสัตว๑ ๑๕,๑๔๐ 
ครัวเรือน ถํายทอดความรู๎ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตการแปรรูป การตลาด การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตแกํเกษตรกร จํานวน ๘,๘๔๐ ราย 
                              - ฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกข้าว โดยอบรมเกษตรกร ๓,๗๙๕ ราย สนับสนุน
ปุ๋ยเคมี ๒๖๖,๐๐๐ กิโลกรัม สํงเสริมการผลิตข๎าวปลอดสารพิษ โดย สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย๑ ๓๐,๐๐๐ 
กิโลกรัม สนับสนุนเมล็ดพันธุ๑ข๎าว  ๕,๐๐๐ กิโลกรัม สนับสนุนการจัดตั้งหมูํบ๎านต๎นแบบการผลิตข๎าว
พันธุ๑พ้ืนเมือง ในพ้ืนที่ ๖๕๐ ไรํ โดย สนับสนุนปุ๋ยเคมี ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม สนับสนุนถุงบรรจุเมล็ดพันธุ๑
ข๎าว ๑๓,๐๐๐ ใบ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าวในพ้ืนที่เหมาะสม ๒,๑๐๐ ไรํ โดย อบรมเกษตรกร 
๕๒๕ ราย สนับสนุนปุ๋ยเคมี ๔๒,๐๐๐ กิโลกรัม  สนับสนุนน้ําหมักชีวภาพปุ๋ยเคมี ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
                              - พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให๎มีการบริหารจัดการ
ทางการเงินการบัญชทีี่ดี และเป็นการเพ่ิมศักยภาพด๎านการนําขอ๎มูลทางบัญชี ไปใช๎ในการบริหารจัดการ 
โดยแบํงเป็นกลุํมเสริมสร๎างความเข๎มแข็งด๎านการบัญชี ได๎จัดประชุม ๓ ฝุาย (ประกอบด๎วยสหกรณ๑  
เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมสหกรณ๑ และผู๎สอบบัญชี) สําหรับสหกรณ๑และกลุํมเกษตรกร จํานวน ๗๓ แหํง ๒๔๕ 
ราย อบรมคณะกรรมการของสหกรณ๑และกลุํมเกษตรกร จํานวน ๑๕๕ แหํง ๓๖๗ ราย อบรมพนักงาน
บัญชี ๑๕๕ แหํง ๑๕๖ ราย เข๎ากํากับแนะนําการจัดทําบัญชีของสหกรณ๑และกลุํมเกษตรกร จํานวน 
๑๕๕ แหํง ๓๐๘ ราย และกลุํมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด๎านการเงินการบัญชี โดยจัดการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ๓ ฝุาย จํานวน ๓๔ แหํง ๑๓๖ ราย  อบรมคณะกรรมการสหกรณ๑ ๘ แหํง 
๓๒ ราย เสริมสร๎างความพร๎อมแกํสหกรณ๑และกลุํมเกษตรกร จํานวน ๓๔ แหํง  เข๎ารํวมประชุมเตือนภัย
รายไตรมาสกับสหกรณ๑ และกลุํมเกษตรกร จํานวน ๓๔ แหํง ๖๖ ครั้ง 
        ๒.๔.๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                        โครงข่ายทางหลวงชนบทเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเชื่อมโยง
โครงขํายให๎สมบูรณ๑เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถดําเนินชีวิตได๎ตามปกติสุข โดยกรม
ทางหลวงชนบท 
                         (๑) กํอสร๎างถนนและสะพานรายการผูกพัน งบประมาณป ี๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
จํานวน ๑๘ สายทาง วงเงิน ๓๑๕ ล๎านบาท ขณะนีก้ํอสร๎างแล๎วเสร็จ ๑๘ สายทาง 
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                         (๒) กํอสร๎างถนนและสะพานรายการปีเดียว (กํอสร๎างแล๎วเสรจ็ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘) จํานวน ๑๒ สายทาง วงเงนิ ๑๘๑.๒๓๐ ล๎านบาท ขณะนี้กํอสร๎างแลว๎เสร็จ ๙ โครงการ และอยูํ
ระหวํางการกํอสร๎าง ๓ โครงการ 

                         (๓) กํอสร๎างทางและสะพานรายการผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  
จํานวน ๑๓ สายทาง ขณะนีก้ํอสร๎างแลว๎เสร็จ ๒ โครงการ และอยูํระหวํางการกํอสร๎าง ๑๑ โครงการ 

        ๒.๔.๕ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ๖ ประเดน็ 

                          ๑) โครงการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมได๎รํวมแก๎ไขป๓ญหาทางเศรษฐกิจโดยใช๎
มาตรการสนับสนุนจากกองทุนประกันสังคม เพ่ือให๎เป็นสินเชื่อผํอนปรนให๎กับผู๎ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา ๕ 

อ าเภอ (อ าเภอจะนะ นาทวี สะบ๎าย๎อย เทพา และสะเดา) เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการหรือผู๎ประกันตนในพ้ืนที่ดังกลําว

สามารถด าเนินธุรกิจตํอไปได๎ และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ลดปัญหา           

การวํางงาน อาชญากรรมและปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ซึ่งมีบริษัทเอกชนได๎รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร

เพื่อการสํงออกและนําเข๎าแหํงประเทศไทย (Exim Bank) และ ธนาคารกรุงเทพ จํานวน ๓๓ ราย รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔.๕ ล๎านบาท 
                          ๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตให๎แกํราษฎรในพ้ืนที่แล๎ว 
จํานวน ๑๒๑ คน และอยูํระหวํางดําเนินการพัฒนา จํานวน ๑๗๙ ดังนี้  
                             - พ้ืนที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ป๓ตตานี หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเทคนิคการผลิต
เสื้อเชิ้ตมีราษฎรไดร๎ับการพัฒนาแล๎ว จํานวน ๗๑ คน และอยูํระหวํางดําเนินการพัฒนา จํานวน ๒๙ คน 
                             - พ้ืนที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส หลักสูตรการผลิตเสื้อกีฬาและเสื้อผ๎ามุสลิมมี
ราษฎรได๎รับการพัฒนาแล๎ว จํานวน ๕๐ คน และอยูํระหวํางดําเนินการพัฒนา จํานวน ๕๐ คน 
                             - พ้ืนที่ อ.รามัน จ.ยะลา หลักสูตรการผลิตเสื้อกีฬาและเสื้อผ๎ามุสลิม ซึ่งขณะนี้ 
อยูํระหวํางดําเนินการพัฒนา จํานวน ๑๐๐ คน 
                          ๓) การเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง โดยกระทรวงอุตสาหกรรม อยูํระหวําง
ดําเนินการให๎คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบ และสร๎างเครือขําย
อุตสาหกรรมยาง ให๎แกํ SMEs.จํานวน ๒๐ กิจการ วิสาหกิจชุมชน จํานวน ๒๐ กลุํม และผู๎ประกอบการ
และบุคลากรในอุตสาหกรรมยาง จํานวน ๔๘๐ คน 
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                          ๔) การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได๎ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมฯ เรียบร๎อยแล๎ว ขณะนี้อยูํ
ระหวํางงานออกแบบการกํอสร๎างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 
                          ๕) นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จ.ปัตตานี โครงการสํงเสริมวิสาหกิจรายยํอยให๎
เข๎าไปใช๎พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับวิสาหกิจขนาดยํอม โดยสํงเสริมวิสาหกิจ     
รายยํอยและวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่เป็นผู๎ผลิตผลิตภัณฑ๑ฮาลาล ตลอดจนหนํวยงานตํางๆ องค๑กรท๎องถิ่น 
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ตั้งศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล กนอ. ได๎รับอนุมัติ
งบประมาณอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร เพ่ือให๎กลุํมวิสาหกิจชุมชนบริเวณ  
รอบโครงการ ได๎เข๎ามาใช๎ประโยชน๑ในพ้ืนที่ โดยในปี ๒๕๕๔ ได๎รับงบประมาณ ๒.๐๑ ล๎านบาทและในชํวงปี 
๒๕๕๕ -๒๕๕๘ ได๎รับงบอุดหนุนปีละ ๑.๔ ล๎านบาท ซึ่ง กนอ.ได๎ดําเนินการจ๎าง Outsource เพ่ือบริหาร
จัดการศูนย๑ฯ เพ่ือให๎วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่เข๎ามาใช๎บริการด๎านฝึกอบรมและทดลองผลิตผลิตภัณฑ๑ฮาลาล
ในพ้ืนที่ โดยขณะนี้ กลุํมวิสาหกิจชุมชนได๎เข๎ามาใช๎สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ๑ข๎าวเกรียบปลาและปลากระตัก
กําลังการผลิต ประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัมตํอวัน การจ๎างงานประมาณ ๑๕ ราย  
                               นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได๎ดําเนินการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจสินค๎าและบริการฮาลาล ดังนี้ 
 (๑) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ได๎จัดทําโครงการสํงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได๎ดําเนินการ ดังนี้ 
๑) สร๎างขีดความสามารถทางการแขํงขันให๎กับผลิตภัณฑ๑ชุมชนเกี่ยวกับอาหารฮาลาล ของไทย ๒) สร๎างอาชีพ
และรายได๎เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดบัชมุชน ๓) ผลิตสินค๎าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นสําหรับ
ตลาดมุสลิมในประเทศและตลาดฮาลาลโลก ๔) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ๑เพ่ือสร๎างจิตสํานึกการผลิตสินค๎า
อาหารฮาลาลที่มีความปลอดภัยในระดับสากล ๕) ประสานงานรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือพัฒนาวัตถุดิบ
อาหารฮาลาล พัฒนาสถานแปรรูปสัตว๑น้ํา และพืชแปรรูปเบื้องต๎น เพ่ืออุตสาหกรรมกลางน้ํา ๖) เสริมสร๎าง
ศักยภาพการผลิตสินค๎าอาหารฮาลาลด๎วยการยกระดับมาตรฐานการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหาร 
ฮาลาลให๎มีความหลากหลายทั้งด๎านคุณลักษณะผลิตภัณฑ๑และการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ให๎สอดคล๎องกับ        
ความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งในและตํางประเทศ 
 (๒) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร๑การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค๎าและบริการฮาลาล และอธิบดีกรมสํงเสริม
อุตสาหกรรมในฐานะกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและ
สินค๎าฮาลาลแหํงชาติ ได๎ดําเนินการ ดังนี้ 

(๒.๑) จัดทํายุทธศาสตร๑การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค๎าและ
บริการฮาลาล   
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(๒.๒) จัดทําแผนปฏิบัติการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจ และสินค๎าฮาลาล   

(๒.๓) ที่ประชุมคณะกรรมการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค๎าและ
บริการฮาลาล    มีมติเห็นชอบรํางยุทธศาสตร๑ฯ พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการภายใต๎ยุทธศาสตร๑การ
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค๎าและบริการฮาลาล ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยได๎ดําเนินการ ดังนี้  

๑) ปรับลดโครงการตามยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี จากจํานวน                         
๗๗ โครงการ เหลือ ๕๗ โครงการ และปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณจาก ๑๐,๙๓๓.๓๒๑ ล๎านบาท 
เหลือ ๘,๕๑๙.๐๗๑ ล๎านบาท โดยปรับลดลง ๒๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๓๘๙.๒๕ ล๎านบาท  

(๒) จ าแนกโครงการและวงเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์หลัง
การวิเคราะห์ ประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์ที่  ๑ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและ              
การตรวจรับรองฮาลาล มีแผนปฏิบัติงานรวม ๑๕ โครงการ วงเงิน  ๓,๒๖๖.๕๐ ล๎านบาท ยทุธศาสตร์
ที่ ๒  เสริมสร้างศักยภาพการผลติสินค้า และบริการฮาลาล มีแผนปฏิบัติงานรวม ๒๑ โครงการ วงเงิน 
๓,๗๕๒.๒๙๖ ล๎านบาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล มีแผนปฏิบัติงาน
รวม ๑๘ โครงการ วงเงิน ๙๕๑.๖๕ ล๎านบาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ มีแผนปฏิบัติงาน             
รวม ๓ โครงการ วงเงิน ๕๔๘.๖๒๕ ล๎านบาท 
                          ๖) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ระยะท่ี ๓) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินงานผําน ๔ กิจกรรม ประกอบด๎วย ๑) กิจกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ๑สิ่งทอและเครื่องแตํงกายมุสลิมสูํเชิงพาณิชย๑ ๒) กิจกรรมการถํายทอดองค๑ความรู๎
ด๎านเทคโนโลยี ๓) กิจกรรมการถํายทอดองค๑ความรู๎มาตรฐานผลิตภัณฑ๑และการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ๑ ๔) กิจกรรมการจัดทําฐานข๎อมูลและติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือ
พัฒนาองค๑ความรู๎ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑ การยกระดับเทคโนโลยีและมาตรฐานสินค๎าในประเทศ
และตํางประเทศ เป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํผลิตภัณฑ๑ และสร๎างโอกาสในการจ๎างงานที่มั่นคงและ
สร๎างรายได๎ โดยการพัฒนาตํอยอดการประกอบอาชีพให๎กับกลุํมผู๎ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่มี
อยูํเดิม โดยป๓จจุบันได๎พัฒนาบุคลากรด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ บรรจุภัณฑ๑ เทคโนโลยี และมาตรฐาน 
จํานวน ๕๕๐ คนพัฒนาผลิตภัณฑ๑สิ่งทอและเครื่องแตํงกายมุสลิม จํานวน ๕๐ รายการผลิตภัณฑ๑
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ๑ที่ไดร๎ับการพัฒนาพร๎อมบรรจุภัณฑ๑ฯ จํานวน ๒๕ รายการ และรายงานการ
ติดตามประเมินผลและฐานข๎อมูลข๎อมูลด๎านสิ่งทอเครื่องแตํงกายมุสลิม จํานวน ๑ ฉบับ 
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        ๒.๔.๖ ด้านพัฒนาการศึกษา ๖ ประเด็น คือ 
                          ๑) การปรับโครงสร้างและระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง ศูนย๑ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (ศปบ.จชต. ) 
หรือ“กระทรวงศึกษาธิการสํวนหน๎า”ณ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค๑
หลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎การดําเนินงานทุกหนํวยในพ้ืนที่ให๎มีเอกภาพและบูรณาการงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ มุํงให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนางานการศึกษาในพ้ืนที่ให๎มีประสิทธิภาพนําไปสูํ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและความสันติสุขอยํางยั่งยืน และจัดตั้งสํานักประสานงานและบูรณาการ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (สปศ.จชต.) ณ กระทรวงศึกษาธิการ 
                          ๒) โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให๎มีคุณภาพ จํานวน ๑๕ โรง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให๎ 
สช. จังหวัด ดําเนินกิจกรรม จัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎
ครูโรงเรียนเอกชน จํานวนครูทั้งสิ้น ๙,๙๐๒ คนๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท/เดือน จํานวนข๎าราชการ ทั้งสิ้น 
๑๔๒ คน จํานวนพนักงานราชการ ทั้งสิ้น ๖๐๗ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน 
                            ทั้งน้ีพบปัญหาอุปสรรค ในภาพรวม ดังนี้ วิทยากรสอน ศาสนาไมํเพียงพอ การ
จ๎างวิทยากรสอนศาสนาอิสลามใช๎วิธีการจ๎างเหมาเป็นรายไตรมาส การเบิกจํายงบประมาณจึงมีความ
ลําช๎า สํงผลให๎ครูอิสลามขาดขวญัและกําลังใจ ขาดสื่อการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับบรบิทของพื้นที่ โรงเรียน
ขนาดเล็กมีงบประมาณน๎อย ทําให๎ไมํสามารถดําเนินกิจกรรมตํางๆได๎อยํางครบถ๎วนสมบูรณ๑ ขาดครูและ
บุคลากรที่มีความรู๎ความสามรถในการสอนด๎านวิชาชีพ ชุมชน ผู๎ปกครอง มีฐานะยากจนจึงไมํสามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนได๎ และบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานไมํเพียงพอตํอภารกิจ  
                            ข้อเสนอแนะ จัดทําสัญญาการจ๎างครูอิสลามเป็นรายปี เพ่ือสร๎างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน สํงเสริมสนับสนุนโครงการตํางๆให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรมอยูํในสังคมได๎ ใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพกากรศึกษา ให๎ทุกภาคสํวน
เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต๎ให๎มากขึ้น  และจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                          ๓) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
                              - จัดโครงการประชุมฝึกอบรมให๎ความรู๎การชํวยเหลอืเยียวยาผู๎ได๎รับผลกระทบ
จากสถานการณ๑ความไมํสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ (นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎) 
ระหวํางวันที่ ๑๖ – ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ณ โรงแรมปทุมรัตน๑ จ.อุบลราชธานี มีกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ นักเรียน 
นักศึกษาที่เป็นทายาทของผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ๑ความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
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ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นทายาทของ ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ๑ความไมํสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ที่อยูํนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ที่มีภูมิลําเนาอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน ๑๒๐ คน เข๎ารํวมโครงการจํานวน ๔๓ คน และผู๎ปกครอง ผู๎อํานวยการสถานศึกษา ครูแนะแนว 
ครูประจําชั้น ที่ดูแลนักเรียน นักศึกษาที่เป็นทายาทของผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ๑ความไมํสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่อยูํนอกพ้ืนที่ ที่มีภูมิลําเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน ๑๕๐ คน 
เข๎ารํวมโครงการ ๕๐ คน 
                            ทั้งน้ีพบปัญหาอุปสรรค การประชาสัมพันธ๑ ระเบียบหลักเกณฑ๑การชํวยเหลือ
ยังไมํทั่วถึง รวมทั้งขาดความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน๑  
                            ข้อเสนอแนะ จัดทําคูํมือเผยแพรํสิทธิประโยชน๑ เกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ระเบียนใน
การชํวยเหลือ โดยสํงมอบให๎กับหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่อยูํในเครือขํายที่ต๎องดูแล
กลุํมเปูาหมาย 
                              - มอบทุนการศึกษารายปีตํอเนื่องให๎กับทายาทผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจาก
สถานการณ๑ความไมํสงบในจังหวดัชายแดนภาคใต๎ ซึ่งมีภูมิลําเนาอาศัยอยูํในกรงุเทพมหานคร ปริมณฑล 
และจังหวัดใกล๎เคียง เชํน ชลบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ๑ ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น ๑๒๑ ราย โดย
แบํงเป็น การศึกษานอกระบบ/ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ บาท/คน ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา 
๖,๐๐๐ บาท/คน ระดับมัธยมศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท/คน และระดับอุดมศึกษา ปวส. อนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ๒๐,๐๐๐ บาท/คน 
                          ๔) การสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
กระทรวงศึกษาธิการนําเรื่องเสนอเข๎าคณะกรรมการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการแก๎ไขป๓ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ (คปต.) เพื่อให๎ความเห็นชอบการสนับสนุนสวัสดิการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ รายละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได๎ดําเนินการตามข๎อสั่งการ ของ
คณะกรรมการ คปต. ดังนี้ 
                          จัดสํงเรื่องดังกลําวไปยัง กอ.รมน.ภาค ๔ สํวนหน๎า ซึ่งได๎ให๎ความเห็นชอบ และ
เห็นควรให๎ขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณให๎ความชํวยเหลือ จากงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                          การจัดสํงเรื่องไปยังกระทรวงยุติธรรม โดยในสํวนของกระทวงยุติธรรม ซึ่งเป็น
หัวหน๎ากลุํมภารกิจงานอํานวยความยุติธรรมพิจารณา ได๎ดําเนินการตํอจากข๎อสั่งการให๎มีการเรํงรัดการ
ดําเนินงานตามมติที่ประชมุคณะกรรมการขบัเคล่ือนการแก๎ไขป๓ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (คปต.) เมื่อ
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ 
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                          รมว.ศธ.ลงนามเสนอตํอคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก๎ไขป๓ญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ (คปต.) เพ่ือให๎ความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๙เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘   
                          ๕) น าการกีฬามาสู่ระบบการศึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักความ
สามัคคีโดยการกีฬา โดยกระทรวงศึกษาธิการรํวมกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สํวนหน๎า ศอบต.ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน ทุกภาคสํวนในพ้ืนที่รํวมกันพิจารณา และสรุปผลการวางแผนเตรียมการ
ดําเนินการ โดยจะแบํงเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ๑) ระยะสั้น จัดในชํวงปิดเทอมฤดูร๎อนเป็นจัดมหกรรมกีฬา
ระดับอําเภอทุกพ้ืนที่ ตั้งแตํ ๒๘ มี.ค. – ๒ พ.ค. ๕๘ ๒) ระยะกลาง สพฐ. จะรับนักเรียน เพื่อเข๎าเรียนใน
โปรแกรมด๎านวิทยาศาสตร๑-กีฬา ในชั้น ม.๔ โดยมีผู๎ผํานการคัดเลือกแยกเป็นเพศชาย จํานวน ๔๘ เพศ
หญิง จํานวน ๙ คน รวมทั้งสิ้น ๕๗ คน เป็นนักเรียนที่อยูํกินนอนประจํา ขณะนี้โรงเรียนได๎เตรียมการ
ด๎านสถานที่ ทั้งการปรับปรุงหอพัก สนามฝึกซ๎อมการพัฒนาระบบน้ํา ตลอดจนการจัดทําหลักสูตร การ
เรียนการสอน โดยนักเรียนทุกคนที่เข๎าเรียนจะได๎รับทุนการเรียน จนจบการศึกษาที่โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ยะลา โดยทุกคนจะได๎รับทุนการศึกษา (ทุนภูมิทายาท) 
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาทตํอคนตํอปี ตลอดระยะเวลา ๓ ปี โดยนักเรียนจะเรียนสายสามัญตามปกติทั่วไป 
แตํจะมีโปรแกรมพิเศษเรียนทางด๎านกีฬาตามความถนัดของนักเรียนแตํละคน ๓)ระยะยาว 
ระดับอุดมศึกษาโดยจะตํอยอดจากระยะกลางในการรับนักเรียนที่จบการศึกษามาเข๎าศึกษาตํอโดยจะให๎
ทุนทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
                          ๖) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นชอบให๎จัดประชุมหารือผู๎บริหารระดับ
นโยบายและระดับหนํวยปฏิบัติของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือกําหนดบทบาทหน๎าที่ของ
หนํวยงานให๎เกิดความชัดเจน และสอดคล๎องกับภารกิจที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก๎ไขป๓ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (คปต.) ในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
        ๒.๔.๗ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ๑ได๎ดําเนินการประชาสัมพันธ๑
การดําเนินงานของกลุํมภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการแก๎ไขป๓ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ของ
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ การรณรงค๑ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมแจ๎งเบาะแสการกระทําที่
กระทบตํอความมั่นคง การประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ตํารวจในการกวาดล๎างจับกุมอาวุธสงคราม
ประชาสัมพันธ๑การปฏิบัติงานเชิงรุกและการบังคับใช๎กฎหมายอยํางจริงจัง ควบคูํ ไปกับการสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการปูองกันตนเองตามแนวทางทุํงยางแดงโมเดล รวมทั้งงานพัฒนาพ้ืนที่และ
คุณภาพชีวิต งานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู๎ไดร๎ับผลกระทบจากเหตุการณ๑ ตลอดจนการสื่อสาร
สร๎างความเข๎าใจแกํประชาชนทั้งในและตํางประเทศ ในแนวนโยบายการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน หลีกเลี่ยงการใช๎ความรุนแรง เน๎นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
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  ทั้งนี้ กระทรวงการตํางประเทศได๎มีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาความไมํสงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยได๎มีการบูรณาการความรํวมมือกับหนํวยงานภายใน และสร๎างความเข๎าใจกับ
นานาชาติเกี่ยวกับการดําเนินการของไทยตํอการแก๎ไขป๓ญหาความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
(จชต.) โดยกระทรวงฯ สอท. และ สกญ. ในกลุํมประเทศมุสลิมได๎ชี้แจงและสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
เกี่ยวกับกับการดําเนินการของไทยอยํางตํอเนื่องกับกลุํมประเทศมุสลิม ตลอดจนได๎ไปเยี่ยมนักศึกษา
ไทยมุสลิมและพบหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องของประเทศมุสลิมในหลายโอกาส เชํน ระหวํางวันที่ ๓๐ กันยายน  
– ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงอิสลามาบัด และเมืองละฮอร๑ ปากีสถาน 

๒.๕ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย  
๑๒ ประเด็น ดังนี้ 
                ๑) การประชุมหารือเพ่ือติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ในกรอบยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ สมช. ได๎จัดการประชุม
รํวมกับหนํวยงานหลัก (มท. กห. และ สตช.) เพ่ือกําหนดแนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ๑ที่รับผิดชอบและ
รายงานความคืบหน๎าการจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร๑การเตรียมพร๎อมแหํงชาติ โดยที่
ประชุมเห็นชอบ (รําง) โครงการหลัก (Main Project) เพ่ือใช๎เป็นกรอบทิศทางการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานรองรับประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ ๔ และ ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ ๕ 
จํานวน ๑๑ โครงการหลัก ดังนี้ 
                  - ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ ๑ การเตรียมความพร๎อมของทุกภาคสํวนให๎พร๎อมเผชิญกับภาวะ
ไมํปกติ ประกอบด๎วย (๑) โครงการทบทวนและพัฒนาแผนให๎พร๎อมเผชิญกับภาวะไมํปกติ (๒) โครงการ
เตรียมความพร๎อมด๎านสาธารณภัย (๓) โครงการจัดเตรียมระบบสื่อสารหลักและสื่อสารสํารอง (๔) การ
พัฒนาระบบเครือขํายข๎อมูลด๎านความมั่นคง (๕) การพัฒนาระบบศูนย๑ข๎อมูลรํวม (การประชาสัมพันธ๑
และจัดการขําวสาร) และ (๖) การฝึกซ๎อมเพื่อทดสอบแผนด๎าน 
สาธารณภัยและการปูองกันประเทศ 
                  - ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ ๔ การผนึกกําลังและบูรณาการแผนในทุกระดับ ประกอบด๎วย 
(๑) การจัดทําแผนรองรับงานด๎านสาธารณภัย และ (๒) การจัดทําแผนรองรับงานด๎านการปูองกัน
ประเทศ 
                  - ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ ๕ การบริหารจัดการที่มเีอกภาพและประสิทธิภาพ ประกอบด๎วย 
(๑) การบัญชาการเหตุการณ๑และพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ (๒) การบริหารจัดการด๎าน 
สาธารณภัย (๓) การบริหารจัดการด๎านการปูองกันประเทศ 
                ๒) การประชุมหารือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยมีรองอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน 
สืบเนื่องจาก มท. มอบหมายให๎ ปภ. เป็นหนํวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การเตรียมพร๎อม
แหํงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ในประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ มท. เป็นหนํวยงานหลัก คือ ประเด็น



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๕๓ 

 
 

ยุทธศาสตร๑ที่ ๒ (การเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและศักยภาพให๎คน ชุมชน และสังคม) และ ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ที่ ๓ (การเสริมสร๎างความรํวมมือกับตํางประเทศ) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการหลัก 
(Main Project) ตามที่ มท. เสนอ จํานวน ๕ โครงการ ดังนี้ 
                   ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ ๒ ได๎แกํ  
                   - โครงการเตรียมความพร๎อมให๎คน ชุมชน และสังคม  
ด๎านสาธารณภัย  
                   - โครงการพัฒนาการจัดทําระบบฐานข๎อมูลสาธารณภัยระดับท๎องถิ่น  
                   - โครงการสํงเสริมให๎มีกลไกการประสานงานเชิงรุก ในพ้ืนที่ชายแดน ทะเล เกาะแกํง 
และพื้นที่เสี่ยงสาธารณภัย 
                   ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ ๓ ได๎แกํ  
                   - โครงการเสริมสร๎างและพัฒนาความรํวมมือกับตํางประเทศด๎านสาธารณภัยและความ
มั่นคง  
                   - การพัฒนาและจัดทําขอ๎มูลเพ่ือการชวํยเหลือดา๎นมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณ
ภัยกับตํางประเทศ  
                ๓) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX ๑๕) กําหนด
ขึ้นระหวํางวันที่ ๒๐-๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘ ณ จ.สงขลา สุราษฎร๑ธานี และนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร๎อมของภาคสํวนตํางๆในกรณีการเกิดสาธารณะภัยหรือวิกฤติการณ๑ขนาดใหญํใน
ระดับชาติ โดย สมช. รํวมกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องได๎ดําเนินการ ดังนี้  
                        (๑) การประชุมหารือแนวทางการประเมินผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ๑การฝึกและ
ป๓ญหาฝึก แนวทางการประเมินผลการฝึกที่ผํานมา และหารือแนวทางการประเมินผลการฝึกโดยให๎
ความสําคัญกับการประเมินผลตามวัตถุประสงค๑การฝึก เปูาหมายการฝึกของหนํวยงาน การปฏิบัติใน
ระดับตํางๆของหนํวยงาน และการยกระดับภัย โดยที่ประชุมมอบให๎ ฝุายเลขานุการอนุกรรมการ
ประเมินผลการฝึกจัดทํารํางแบบการประเมิน และกําหนดกรอบการประเมินผลการฝึก เพ่ือเสนอตํออนุ
กรรมการฯ พิจารณาตํอไป  
                        (๒) การประชุมส่วนควบคุมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจ าปี 
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยมีผู๎ชํวยเลขาธิการสภาความมั่นคงแหํงชาติ เป็น
ประธาน สรุปผลการประชุม ดังนี้ ที่ประชุมได๎ให๎ความสําคัญกับระบบการสื่อสารซึ่งกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู๎รับผิดชอบทั้งการอบรมเพ่ือมาตรฐาน และการดูแลระบบการสื่อสารระหวํางฝึก ทั้งนี้ 
ระบบการสื่อสารจะใช๎เว็บ EOC โดยมีระบบ GIN Conference และ ระบบโทรศัพท๑พ้ืนฐาน เป็นระบบ
สํารองและสนับสนุนการฝึก รวมทั้งแผนการสํารองกระแสไฟฟูาในการสนับสนุนระบบการสื่อสารด๎วย 
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การอบรมปรับมาตรฐานฯ จะดําเนินการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะมีการ
จัดการอบรมอีก ๒ ครั้ง คือ การอบรมสําหรับเจ๎าหน๎าที่ของสํวนกลาง ณ สํานักงานสถิติแหํงชาติ 
ระหวํางวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ การอบรมสําหรับเจ๎าหน๎าที่สํวนภูมิภาค ณ จังหวัด
สงขลา ระหวํางวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
                ๔)  การพัฒนาเ พ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  โดย สมช.  ได๎จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมพิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้ (๑) หลักเกณฑ๑การแตํงตั้งกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ภายใต๎ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการ
พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให๎ฝุาย
เลขานุการฯ นํารํางหลักเกณฑ๑หารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไมํให๎ขัดกับอํานาจของ 
ประธานกรรมการ/อนุกรรมการ ภายใต๎ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัฒนาเพ่ือเสริมความ
มั่นคงของชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การจัดทําคําสั่ ง  และองค๑ประกอบสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.นพช.) มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ และขอให๎หนํวยงานตรวจสอบและประสานฝุายเลขานุการฯ เพ่ือปรับรํางคําสั่ง
แตํงตั้ง สล.นพช. ตํอไป 
                ๕) รับมอบยุทโธปกรณ์เก็บกู้ทุ่นระเบิด พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็น
ประธานในพิธีรับมอบยุทโธปกรณ๑เก็บกู๎ทุํนระเบิด จาก พันเอก Desmond D. Walton หัวหน๎า 
JUSMAGTHAI เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย 
                ๖) ร่วมการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ๒๕๕๘ (ARF DiREx 2015) 
ระหวําง ๒๔ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ รัฐเคดาห๑ และรัฐเปอร๑ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย 
                ๗) กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับกองบิน ๑ จัดการฝึกการปฏิบัติการร่วมอากาศ - พ้ืนดิน 
กองทัพบก - กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๕๘ ระหวําง ๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กองบิน ๑ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถกําลังพลในการปฏิบัติการรํวมอากาศ – พ้ืนดิน 
                ๘) จัดการฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 บริเวณทะเลอันดามันพ้ืนที่ทัพเรือภาคที่ ๓ 
ระหวําง ๙ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการฝึกผสมประจําปีระหวํางกองทัพเรือไทยกับเรือดําน้ํา
ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา บริเวณทะเลอันดามัน พ้ืนที่ทัพเรือภาคที่ ๓ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ 
ประสบการณ๑ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาตํางๆ โดยมีกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร๑เป็นหนํวย
รับผิดชอบการฝึก 
                ๙) นิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ พลเรือเอก พิจารณ๑ ธีรเนตร ผู๎บัญชาการ
กองเรือยุทธการ ให๎โอวาทคณะหมูํเรือที่เข๎ารํวมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ 
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International Maritime Defence Exhibition ASIA 2015 (หมูํเรือ IMDEX ASIA 2015) เมื่อ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก 
วราห๑ แทนขํา รองผู๎บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู๎บังคับหมูํเรือ หมูํเรือ
ประกอบด๎วย เรือหลวงกระบี่ และเรือ ต.๑๑๓ 
                ๑๐) นิทรรศการยุทโธปกรณ์ทางเรือนานาชาติ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการ
ทหารเรือ เป็นผู๎แทน ผู๎บัญชาการทหารเรือ รํวมงานนิทรรศการยุทโธปกรณ๑ทางเรือนานาชาติ 
International Maritime Defence Exhibition ASIA 2015 : IMDEX ASIA 2015 ระหวําง ๑๘ - 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร๑  
                ๑๑) กองหนุนแห่งชาติเพ่ือความมั่นคง พลเรือตรี นฤดม  แปูนเจริญ รองผู๎บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ ๓  เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมกองหนุนแหํงชาติเพ่ือความมั่นคง ประจําปี ๒๕๕๘ 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทําการอุทยานแหํงชาติหาดในยาง อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต    
                ๑๒) ตรวจเยี่ยมกรมพลาธิการทหารอากาศ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ๎ง ผู๎บัญชาการ
ทหารอากาศ พร๎อมด๎วยนายทหารชั้นผู๎ใหญํของกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกรมพลาธิการทหารอากาศ 
เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลอากาศตรี พีระพล แก๎วมณีโชติ เจ๎ากรมพลาธิการทหารอากาศ 
ให๎การต๎อนรับ เพื่อติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงานของกรมพลาธิการทหารอากาศ 

๒.๖ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วํานโยบายการตํางประเทศ
เป็นสํวนประกอบสําคัญของนโยบายองค๑รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผํนดิน โดยนายกรัฐมนตรี
และผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องได๎เดินทางเยือนตํางประเทศและประสานสร๎างความรํวมมือกับประเทศตํางๆ 
ดังนี้ 

       ๒.๖.๑ การเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร๎างความ
รํวมมือและความสัมพันธ๑กับประเทศไทย 

      ๒.๖.๒ การเดินทางเยือนต่างประเทศและการหารือของผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับนานาประเทศ กํอให๎เกิดความรํวมมือทั้งทางด๎านความ
มั่นคง เศรษฐกิจและสังคม ๔๔ ภารกิจ ดังนี้ 

            ๑) นาย Mun Song Mo เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ รมช.กต เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๘ โดยเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือแสดงความยินดี
ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ๑ทางการทูตไทย-เกาหลีเหนือในปี ๒๕๕๘ และย้ําคํา
เชิญของรัฐบาลเกาหลีเหนือให๎ รมช.กต. นําคณะเยือน พร๎อมคณะนักแสดงจากกรมศิลปากรในเดือน 
พ.ค. ๒๕๕๘ เพ่ือจัดการแสดงนาฏศิลป์ที่กรุงเปียงยาง อันเป็นสํวนหนึ่งของการฉลองครบรอบ ๔๐ ปี
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การสถาปนาความสัมพันธ๑ทางการทูตฯ ซึ่งจะชํวยสํงเสริมการแลกเปลี่ยนและการสร๎างความเข๎าใจใน
ระดับประชาชน 

 รมช.กต. ตอบรับคําเชิญข๎างต๎นและแสดงความคิดเห็นตํอประเด็นสถานการณ๑ใน
คาบสมุทรเกาหลีวําเป็นเรื่องสําคัญ และมีความเชื่อมโยงกับความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกโดยรวม ซึ่งไทยหวังวําจะมีการเจรจาอยํางสร๎างสรรค๑ระหวํางทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องตํอไป 

            ๑) เมื่อวันที่ ๖ – ๘ พ.ค. ๕๘ คณะผู๎แทนเกาหลีเหนือเยือนไทย ภายใต๎โครงการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวํางกรมสารนิเทศไทย – เกาหลีเหนือ และในโอกาสการฉลองครบ ๔๐ ปี การ
สถาปนาความสัมพันธ๑ทางการทูตระหวํางไทย – เกาหลีเหนือ 

 คณะผู๎แทนเกาหลีเหนือเข๎าพบหารือกับนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และ
โฆษกกระทรวงการตํางประเทศ โดยนายเสขฯ ได๎เน๎นย้ําถึงความสําคัญของความรํวมมือด๎านสารนิเทศ
ระหวํางกระทรวงการตํางประเทศของทั้งสองประเทศ รวมทั้งในสาขาอื่น ๆ อาทิ การทํองเที่ยว 
วัฒนธรรม และกีฬา เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ๑ในระดับประชาชน 

 อธิบดีกรมสารนิเทศเกาหลีเหนือกลําวขอบคุณและแสดงความชื่นชมฝุายไทยที่ให๎การ
ต๎อนรับอยํางอบอุํนและเป็นมิตร และกลําววํา ไทยถือเป็นศูนย๑กลางของเอเชียแปซิฟิกและมีบทบาทนํา
ในอาเซียน การดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนเจ๎าหน๎าที่สารนิเทศทําให๎ทั้งสองประเทศมี
ความสัมพันธ๑ที่ดีมาโดยตลอด และกลําวชื่นชมไทยที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว ซึ่งเกาหลีเหนือหวังวําจะสามารถเรียนรู๎จากไทย 

 เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ๑
ทางการทูตระหวํางไทยกับเกาหลีเหนือ นายสุวัฒน๑ จิราพันธุ๑ รองปลัดกระทรวงการตํางประเทศ ได๎เป็น
เจ๎าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพ่ือเป็นเกียรติแกํคณะ 

            ๒) นาย Yang Jing มนตรีแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะ
และร่วมหารือกับ รอง นรม./รมว.กต. เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๕๘ ณ กต. โดยทั้งสองฝุายพอใจในพัฒนาการ
ความสัมพันธ๑ในชํวงปีที่ผํานมา และเห็นพ๎องวําความสัมพันธ๑ไทย -จีนมีความใกล๎ชิด และมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอยํางสม่ําเสมอ ซึ่งมีสํวนสําคัญในการผลักดันความรํวมมือระหวํางกันให๎มี
ความคืบหน๎าอยํางเป็นรูปธรรม และยังได๎หารือเกี่ยวกับความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจ อาทิ โครงการความ
รํวมมือด๎านรถไฟและสินค๎าเกษตร ตลอดจนความรํวมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี โดยเฉพาะความ
รํวมมืออาเซียน – จีน  

  นอกจากนี้ รอง นรม./รมว.กต. ได๎กลําวขอบคุณฝุายจีนที่ได๎ถวายการต๎อนรับ
การเสด็จฯ เยือนจีนเพ่ือเริ่มกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ ๔๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ๑
ทางการทูตไทย-จีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อเดือน เม.ย. ๒๕๕๘ อยําง
สมพระเกียรติ และผู๎แทนรัฐบาลจีนได๎มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร๑มูลคํา ๙๒๐,๙๐๐ หยวน (ประมาณ ๕ 
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ล๎านบาท) ผํานรัฐบาลไทยเพ่ือถวายแดํสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือใช๎ใน
โครงการตามพระราชดําริ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา นอกจากนี้ 
ฝุายจีนยังได๎มอบทุนฝึกอบรมด๎านชลประทานและพลังงานกับไทย จํานวน ๓๐๐ ทุนด๎วย 

            ๓) รอง นรม./รมว.กต. หารือทวิภาคีกับนาง Julie Bishop รมว.กต. 
ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ ณ กต. สาระสําคัญสรุปได๎ดังนี้ 

                     (๑) ออสเตรเลียสนับสนุนให๎ประเทศไทยก๎าวไปข๎างหน๎าอยํางมั่นคง และยินดี
ให๎ความรํวมมือในการปฏิรูปทางการเมืองของไทยด๎วยการสํงผู๎ เชี่ยวชาญมารํวมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑ และยินดีสํงผู๎แทนเข๎ารํวมการประชุมระดับภูมิภาค สมัยพิเศษ วําด๎วยการแก๎ป๓ญหาผู๎
ลักลอบเข๎าเมืองที่ไทยจะจัดขึ้นด๎วย 

                      (๒) ทั้งสองฝุายหารือถึงแนวทางการสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ใกล๎ชิดและ
ยาวนานระหวํางไทยและออสเตรเลีย อาทิ ความมั่นคง การขยายการค๎าและการลงทุนระหวํางกัน และ
การศึกษา นอกจากนี้ ทั้งสองฝุายยินดีที่จะรํวมมือกันทั้งภายใต๎กรอบกระบวนการบาหลีและโครงการ
ออสเตรเลีย-เอเชียเพ่ือการตํอต๎านการค๎ามนุษย๑ และหารือถึงความรํวมมือในระดับภูมิภาคและระหวําง
ประเทศอื่น ๆ อาทิ อาเซียน อาเซียน-ออสเตรเลีย เป็นต๎น 

                      (๓) ฝุายไทยเห็นวํา ไทยและออสเตรเลียควรยกระดับความสัมพันธ๑ระหวําง
กันเป็นหุ๎นสํวนที่มีความใกล๎ชิดและมีความรํวมมือครอบคลุมทุกด๎าน โดยในด๎านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝุาย
เห็นควรสนับสนุนการเพ่ิมการลงทุน ขณะที่ด๎านการค๎า ไทยและออสเตรเลียมีเปูาหมายจะเพ่ิมมูลคํา
การค๎าระหวํางกันให๎ถึง ๑๙,๐๐๐ ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นอีกร๎อยละ ๒๐ ภายใน ค.ศ. ๒๐๑๗ 
ตามเปูาหมายภายใต๎ความตกลงเขตการค๎าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

            ๔) รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ New Colombo Plan 
ร่วมกับนาง Julie Bishop รมว.กต. ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๕๘ ณ กต. โดยรอง นรม./
รมว.กต. พร๎อมด๎วย รมว.กต. ออสเตรเลียรํวมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแผนโคลัมโบฉบับใหมํ 
(New Colombo Plan) ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของฝุายออสเตรเลียที่ต๎องการสํงเสริมการแลกเปลี่ยน
ระหวํางกันเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียในหมูํเยาวชน
ออสเตรเลีย โดยในปีนี้จะมีนักศึกษาชาวออสเตรเลียเดินทางมาประเทศไทยภายใต๎โครงการดั งกลําว 
จํานวน ๑๖๑ คน 

            ๕) รมช.กต. ในฐานะหัวหน้าผู้แทนไมตรี พร้อมด้วยคณะผู้แทน กต. กระทรวง
วัฒนธรรม และคณะนักธุรกิจ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  เมื่อวันที่ 
๑๐ – ๑๔ พ.ค. ๕๘ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ๑ทางการทูตไทย-เกาหลีเหนือ สาระสําคัญ
สรุปได๎ดังนี้ 
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         (๑) รมช.กต. และคณะได๎เข๎าเยี่ยมคารวะนายรี ซู ยอง รมว.กต.เกาหลีเหนือ 
และหารือทวิภาคีกับนายรี กิล ซอง รมช.กต.เกาหลีเหนือ ในประเด็นตําง ๆ ที่สําคัญ ได๎แกํ สถานการณ๑
บนคาบสมุทรเกาหลี การพัฒนาความรํวมมือไทย – เกาหลีเหนือ โดยเฉพาะด๎านสาธารณสุข การ
สํงเสริมความเข๎าใจระดับประชาชน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

         (๒) ได๎เดินทางไปเยี่ยมชมและพบปะนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
มิตรภาพไทย – เกาหลีเหนือ Chongryu Junior Middle School โดยในโอกาสนี้ รมช.กต. ได๎เป็น
ตัวแทนของรฐับาลไทยในการบริจาคแล็บท็อปคอมพิวเตอร๑ จํานวน ๒๐ เครื่อง เพื่อเป็นสื่อการเรียนการ
สอนให๎แกํโรงเรียนดังกลําว 

         (๓) พบหารือกับนาย Ahmed Zakaria รองผู๎อํานวยการรับผิดชอบเกาหลีเหนือ 
(Deputy Country Director for the DPRK) และผู๎บริหารของสํานักงานโครงการอาหารโลก (World 
Food Programme: WFP) ที่สํานักงานกรุงเปียงยาง โดยได๎มอบเงินสนับสนุนจํานวน ๑ ล๎านบาท ในนาม
ของรัฐบาลไทย เพ่ือชํวยเหลือในโครงการ Nutrition for Women and Children in the DPRK ซึ่ง
เป็นการแสดงบทบาทการให๎ความชํวยเหลือในด๎านมนุษยธรรมครั้งแรกของรัฐบาลไทยในเกาหลีเหนือด๎วย 

            ๖) นาย Mohammed Ali Ahmed Omran Al Shamsi เอกอัครราชทูต
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม./รมว.กต.  เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๘ ณ กต. โดย     
รอง นรม./รมว.กต. กลําวต๎อนรับเอกอัครราชทูตฯ และพร๎อมสนับสนุนการทํางานของเอกอัครราชทูตฯ 
ระหวํางปฏิบัติหน๎าที่ในไทย นอกจากนี้ ขอบคุณที่ รมว.กต. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส๑ให๎การต๎อนรับคณะ
ผู๎แทนไทยเป็นอยํางดีระหวํางการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส๑อยํางเป็นทางการเมื่อเดือน ก.พ. ๒๕๕๘ 
ซึ่งประสบความสําเร็จด๎วยดี โดยมีการลงนามในความตกลง ๒ ฉบับ ได๎แกํ ความตกลงด๎านการสํงเสริม
และคุ๎มครองการลงทุนและความตกลงด๎านความมั่นคง ทั้งสองฝุายหารือถึงการขยายความสัมพันธ๑ทวิ
ภาคี โดยป๓จจุบันมีมูลคําการค๎าระหวํางกันอยูํที่ ๑.๖ หมื่นล๎านดอลลาร๑สหรัฐ โดยสาขาที่สามารถขยาย
ความรํวมมือระหวํางกัน ได๎แกํ การค๎าการลงทุน การทํองเที่ยว โดยเฉพาะอยํางยิ่งการทํองเที่ยวเชิง
สุขภาพ เป็นต๎น ในโอกาสนี้ รอง นรม./รมว.กต. ย้ําคําเชิญ รมว.กต. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส๑เยือนไทย
อยํางเป็นทางการในเดือน ต.ค. ๕๘ เพ่ือเป็นประธานรํวมการประชุมคณะกรรมาธิการวําด๎วยความ
รํวมมือด๎านเศรษฐกิจ การค๎าและวิชาการ ครั้งที่ ๑ ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี 
การสถาปนาความสัมพันธ๑ทางการทูตระหวํางสองประเทศในปีนี้ด๎วย  

            ๗) รอง นรม./รมว.กต. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพ่ืออ าลานาง 
Christine Schraner Burgener เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ 
พ.ค. ๕๘ ณ กต. เอกอัครราชทูตฯ ได๎ขอบคุณฝุายไทยที่ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดีระหวํางการปฏิบัติ
หน๎าที่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเกือบ ๖ ปี และได๎แจ๎งวําฝุายสมาพันธรัฐสวิสยินดีมีสํวนรํ วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑และความเชี่ยวชาญในสาขาการปฏิรูปทางการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย 
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การโยกย๎ายถิ่นฐาน และการตํอต๎านการคอร๑รัปชั่นตํอไป ในการนี้ รอง นรม./รมว.กต. กลําวชื่นชม
เอกอัครราชทูตฯ สําหรับบทบาทแข็งขันในการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางกัน และขอบคุณที่ฝุา ย
สมาพันธรัฐสวิสเข๎าใจประเทศไทยเป็นอยํางดีเสมอมา และประสงค๑มีสํวนรํวมแบํงป๓นประสบการณ๑และ
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญกับประเทศไทย 

            ๘) นาย Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุุนประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยม
คารวะ รอง นรม./รมว.กต. ในโอกาสเข้ารับต าแหน่ง เมื่อวันที่  ๑๔ พ.ค. ๕๘ ณ กต. โดย
เอกอัครราชทูตฯ แสดงความขอบคุณรอง นรม./รมว.กต. สําหรับการต๎อนรับที่อบอุํนและเป็นมิตร โดย
เน๎นย้ําวําญี่ปุุนพร๎อมให๎ความรํวมมือกบัไทยอยํางเต็มที่ในทุกสาขา โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ พร๎อมที่จะรํวมมือเพ่ือสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ใกล๎ชิดของทั้งสองฝุาย
ให๎มีความแนํนแฟูนยิ่งขึ้น 

 รอง นรม./รมว.กต. แสดงความยินดีตํอการเข๎ารับตําแหนํงของเอกอัครราชทูตฯ และ
พร๎อมให๎การสนับสนุนอยํางเต็มความสามารถ ซึ่งตํางเห็นพ๎องวําไทยและญี่ปุุนมีความสัมพันธ๑ที่แนบ
แนํน โดยมีการแลกเปลี่ยนระดับสูงอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งประชาชนทั้งสองฝุายยังมีทัศนคติที่ดีระหวํางกัน 
เห็นได๎จากการจัดงานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียว ที่มีชาวญี่ปุุนเข๎ารํวมจํานวนมากทุกปี 

            ๙) รอง นรม./รมว.กต. ได้หารือทางโทรศัพท์กับนาย John Kerry รมว.กต.
สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ สรุปสาระสําคัญได๎ดังนี้ 

          (๑) รมว.กต. สหรัฐฯ ชื่นชมนโยบายของไทยในการให๎ความชํวยเหลือผู๎หนีภัย
การสู๎รบและผู๎ลี้ภัยมาโดยตลอด และชื่นชมความริเริ่มของไทยในการจัดประชุมระหวํางประเทศเรื่อง
การโยกย๎ายถิ่นฐานอยํางไมํปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยสหรัฐฯ พร๎อมสํง
ผู๎แทนเข๎ารํวม และยินดีให๎ข๎อมูล คําแนะนํา และการสนับสนุนในด๎านตําง ๆ รวมทั้งจะหารือกับประเทศ
อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศเพื่อนบ๎านของไทยในเรื่องนี้ตํอไป 

          (๒) รอง นรม./รมว.กต. ชี้แจงวําไทยดําเนินนโยบายให๎การดูแลผู๎ลี้ภัยด๎วย
เหตุผลด๎านมนุษยธรรมมาโดยตลอดและจะไมํมีการผลักดันออกไป รวมทั้งได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับกรณีที่
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ กรณีเรือบรรทุกชาวโรฮีนจาที่เข๎ามาในนํานน้ําของไทย บริเวณจังหวัด
สตูล วํา นรม. ได๎สํงเจ๎าหน๎าที่กองทัพเรือไปตรวจสอบและให๎เข๎าเทียบทําในไทย แตํตํอมาทางการไทย
ทราบวํากลุํมผู๎โยกย๎ายถิ่นฐานในเรือลําดังกลําวประสงค๑ที่จะเดินทางตํอไปยังอีกประเทศหนึ่ง อยํางไรก็
ตาม ไทยได๎ให๎ความชํวยเหลือด๎านอาหาร น้ําดื่ม และน้ํามัน สําหรับเรือลําดังกลําวแล๎ว 

          (๓) รอง นรม./รมว.กต. ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหาพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวแกํผู๎อพยพ
ทางทะเลวําเป็นนโยบายที่เตรียมไว๎ในกรณีฉุกเฉินจําเป็น เน๎นด๎านมนุษยธรรมเป็นหลัก โดยจะต๎อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายไทย และต๎องรอดูสถานการณ๑ในห๎วงตํอไป เนื่องจากเกรงวําจะเป็นการ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๖๐ 

 
 

สํงสัญญาณที่ผิดแกํผู๎ที่ไมํได๎ประสบภัยอยํางแท๎จริง ซึ่งอาจใช๎โอกาสดังกลําวเดินทางเข๎าประเทศไทย
อยํางผิดกฎหมาย 

          (๔) การประชุมในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ จะเป็นการประชุมระดับผู๎ปฏิบัติ/
เจ๎าหน๎าที่อาวุโส ซึ่งจะมีการหารือและกําหนดแนวทางให๎ประเทศและองค๑การระหวํางประเทศ ท่ี
เกี่ยวข๎องปฏิบัติรํวมกัน โดยเน๎นหลักมนุษยธรรม และความรับผิดชอบรํวมกันระหวํางประเทศ 
(International burden sharing) และคาดวําจะได๎ผลที่เป็นรูปธรรมตํอไป  

            ๑๐) รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๖ เมื่อ
วันที่ ๑๕ – ๑๗ พ.ค. ๕๘ ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน งานเทศกาลไทยปีนี้ จัด
ขึ้นภายใต๎หัวข๎อหลักคือ “ข๎าว” ภายใต๎ชื่อ “Thai Festival 2015: Have a RICE Day” เนื่องจากเป็น
โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา ซึ่งพ๎องกับภาษาและธรรม
เนียมเรียกประเพณีการฉลองครบรอบอายุ ๘๘ ปี ของญี่ปุุนวํา Beiju (อํานวํา เบจุ) ซึ่งมีอักษรคันจิ
แปลวํา ข๎าว รวมอยูํด๎วย จึงเป็นโอกาสในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวที่ทรงมีตํอ
การพัฒนาการเกษตรและข๎าวของไทยและสร๎างความตระหนักรู๎แกํชาวญี่ปุุนเกี่ยวกับข๎าวไทยแ ละ
ศักยภาพของไทย ในฐานะผู๎ผลิตและผู๎สํงออกข๎าว และสํงเสริมสินค๎าแปรรูปจากข๎าว โดยข๎าวถือวําเป็น
วัฒนธรรมรํวมของไทยและญี่ปุุนเนื่องจากประชาชนทั้งสองประเทศบริโภคข๎าวเป็นหลัก  ภายในงานมี
การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ๑ของมูลนธิิสํงเสริมศิลปาชีพในสมเดจ็พระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เพื่อเผยแพรํผลงานศิลปะซึ่งสอดคล๎องกับวิธีชีวิตของเกษตรกร เนื่องจากเป็นการสร๎างอาชีพเสริมให๎กับ
ชาวนานอกฤดูเก็บเกี่ยว และนิทรรศการเรื่องข๎าวในรูปแบบตําง ๆ ในคูหานิทรรศการ “ข๎าวกับชาวนา” 
ซึ่งเน๎นเรื่องข๎าวและผลิตภัณฑ๑จากข๎าว โดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวเกี่ยวกับการเกษตรและข๎าว ข๎าวและวิถีชีวิตไทย ข๎าวไทยและผลิตภัณฑ๑จากข๎าวใน
ตลาดโลกและญี่ปุุน และจัดแสดงผลิตภัณฑ๑จากข๎าวไทย หัตถกรรมจากภูมิป๓ญญาของเกษตรกร และ
การสาธิตของหวาน/ อาหารวํางจากข๎าวไทย 

            ๑๑) นาย Kesang Wangdi เอกอัครราชทูตภูฏานประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยม
คารวะ รอง นรม./รมว.กต. เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ ณ กต.เอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย
ฝากคําถวายพระพรแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และขอบคุณรัฐบาลไทยที่ถวายการต๎อนรับสมเด็จ
พระราชาธิบดีแหํงภูฏานและพระบรมวงศานุวงศ๑อยํางสมพระเกียรติมาโดยตลอด  ทั้งสองฝุายเห็นวํา
ความสัมพันธ๑และความรํวมมือระหวํางทั้งสองประเทศมีการพัฒนาเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะการที่ภูฏา
นมอบข๎อเสนอพิเศษด๎านการทํองเที่ยวให๎แกํนักทํองเที่ยวไทยเมื่อปี ๒๕๕๗ ได๎ทําให๎นักทํองเที่ยวไทยมี
จํานวนมากเป็นอันดับหนึ่งของภูฏาน ในขณะที่ไทยแสดงความพร๎อมที่จะสนับสนุนการทํางานรํวมกับ
สถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทยอยํางเต็มที่ในด๎านความรํวมมือ เอกอัครราชทูตภูฏานฯ 
ได๎แสดงความประสงค๑ให๎ไทยจัดการฝึกอบรมนักบินเฮลิคอปเตอร๑แกํนักบินภูฏาน พร๎อมทั้งขอรับ
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คําแนะนําและเรียนรู๎ประสบการณ๑จากไทยในเรื่องการปฏิบัติงานกับกองกําลังรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ ทั้งนี้ ในสํวนของความคืบหน๎าในการพิจารณาให๎ความชํวยเหลือภูฏานของสํานักงาน
ความรํวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน (NEDA) สําหรับโครงการสํารวจผํานดาวเทียมของ 
GISTDA นั้น ฝุายไทยยินดีเสนอให๎ NEDA พิจารณาให๎ soft loan หรือการให๎กู๎ที่มีระยะเวลาคืนเงินนาน
กวําปกติแกํภูฏาน 

 ในโอกาสนี้ รอง นรม./รมว.กต. ได๎สํงความระลึกถึงไปยัง รมว.กต.ภูฏานฯ และได๎เชิญ 
รมว.กต.ภูฏานเยือนไทยในโอกาสที่เหมาะสม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตภูฏานฯ ได๎เชิญรอง นรม./รมว.กต. 
เยือนภูฏานในโอกาสที่เหมาะสมเชํนกัน 

            ๑๒) นาย Mukhisa Kituyi เลขาธิการ UNCTAD เข้าพบหารือกับ รอง นรม./
รมว.กต. เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ ณ กต. โดย รอง นรม./รมว.กต. ชื่นชมบทบาทของ UNCTAD ในการ
ชํวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาให๎สามารถก๎าวเข๎าสูํเวทีเศรษฐกิจระหวํางประเทศได๎ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การให๎ความชํวยเหลือทางด๎านวิชาการที่เกี่ยวกับการค๎า การสนับสนุนการปฏิบัติตามวาระการพัฒนา
ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และการใช๎ความรู๎ความเชี่ยวชาญของ UNCTAD ในเวทีการประชุมระหวําง-
ประเทศครั้งที่ ๓ วําด๎วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่กรุงแอดดิสอาบาบา ซึ่งชํวยสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรด๎านตลาดทุนเพ่ือบรรลุวาระการพัฒนาดังกลําว ฝุาย UNCTAD พร๎อมให๎ความรํวมมือและ
คําแนะนําตํอการปรับปรุงรํางความตกลงเพ่ือสํงเสริมและคุ๎มครองการลงทุน (ฉบับมาตรฐาน) ของไทย 
รวมถึงการเข๎าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา (CSTD) วาระปี 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ของไทย 

 ในโอกาสนี้ กต. และ UNCTAD จะรํวมกันจัดกิจกรรมในหัวข๎อ“ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง: เพื่อนําไปสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน” ในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

            ๑๓) รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์บ าบัด
และฟ้ืนฟูผู้ปุวยยาเสพติดโพนโฮง ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘ การกํอสร๎างอาคารบําบัดและฟ้ืนฟู
ผู๎ปุวยยาเสพติดนี้เป็นความรวํมมอืภายใต๎โครงการพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮง แขวงเวียงจันทน๑ ที่รัฐบาล
ไทย โดยกรมความรํวมมือระหวํางประเทศ กต. ได๎สนับสนุนรัฐบาล สปป. ลาว ในการกํอสร๎างอาคาร
ศูนย๑บําบัดและฟื้นฟูผ๎ูปุวยยาเสพติดจํานวน ๖ หลัง ประกอบด๎วยอาคารที่ทําการเจ๎าหน๎าที่ อาคารถอน
พิษยาผู๎ปุวย อาคารโรงอาหารและโรงครัว อาคารพักเจ๎าหน๎าที่ อาคารบําบัดและกิจกรรม และอาคาร
ฟ้ืนฟูผู๎ปุวย รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงอาคารผู๎ปุวยนอกให๎เป็นศูนย๑อุบัติเหตุเบื้องต๎น ซึ่งดําเนินการ
มาตั้งแตํปี ๒๕๔๖ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ และจัด
หลักสูตรฝึกอบรม ทั้งในด๎านการบําบัดและฟ้ืนฟูผู๎ปุวยยาเสพติดและการให๎บริการด๎านอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
เพื่อให๎ สปป. ลาว สามารถใช๎อาคารที่ไทยได๎มอบให๎อยํางเต็มศักยภาพและยั่งยืน 
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 ในโอกาสนี้ รอง นรม./รมว.กต. ได๎เยี่ยมชมการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคแขวง
เวียงจันทน๑ ซึ่งรัฐบาลไทยได๎สนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัยมาตั้งแตํปี ๒๕๕๓ โดยสนับสนุนการปรับปรุง
อาคารโรงฝึกและห๎องเรียนสําหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาตําง ๆ ได๎แกํ ชํางยนต๑ ชํางไฟฟูา ชําง
กํอสร๎าง ชํางไม๎ ชํางตัดเย็บเสื้อผ๎า อาหาร การโรงแรม บริหารธุรกิจ และเทคนิคพ้ืนฐาน รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรโดยสํงอาจารย๑ผู๎สอนมาเข๎ารับการอบรมและดูงานที่ประเทศไทย ทําให๎วิทยาลัยสามารถ
ผลิตบุคลากรด๎านแรงงานมีฝีมือที่มีประสิทธิภาพปูอนเข๎าสูํตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและในประเทศ
ใกล๎เคียง รวมถึงไทย 

            ๑๔) เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตในยุโรป รวม 
๑๘ ประเทศ พร้อมด้วยอธิบดีกรมยุโรปได้เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในยุโรป 
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๘ โดยหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการทํางาน
รํวมกัน เพ่ือให๎การใช๎งบประมาณและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งได๎หารือเกี่ยวกับ
ประเด็นตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ๑ไทย-ยุโรป เชํน การนําวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และ best 
practices ของยุโรปไปใช๎ในไทย ป๓ญหา IUU ประเด็นสิทธิมนุษยชน การผลักดัน AEC การเสริมสร๎าง
ภาพลักษณ๑และเผยแพรํวัฒนธรรม เป็นต๎น 

            ๑๕) รอง นรม./รมว.กต. เดินทางเยือนมาเลเซียเพ่ือหารือเรื่องการโยกย้ายถิ่น
ฐานแบบไม่ปกติ ร่วมกับรมว.กต. มาเลเซีย และ รมว.กต. อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘ ใน
ฐานะที่ตํางเป็นสมาชิกอาเซียนที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ๑ป๓จจุบัน โดยเห็นพ๎องพ๎องถึงความ
จําเป็นในการชํวยชีวติผู๎ย๎ายถิน่ในทะเลซึง่เป็นเรื่องเรํงดํวนเฉพาะหน๎าตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งจะต๎องอยูํ
บนพ้ืนฐานของการรับผิดชอบรํวมกัน (International burden sharing) และเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของแตํละประเทศด๎วย ที่ประชุมยังเห็นด๎วยกับข๎อคิดเห็นของไทยที่ทุกประเทศที่เกี่ยวข๎อง
จะต๎องรํวมกันตํอต๎านขบวนการอาชญากรรมข๎ามชาติ และดําเนินการทุกทางที่จะขจัดทั้งขบวนการ
ลักลอบขนคนข๎ามชาติและขบวนการค๎ามนุษย๑อยํางจริงจัง รวมทั้งปูองกันการไหลออกของผู๎ย๎ายถิ่น ซึ่ง
สามารถทําได๎โดยการรํวมมือกันอยํางแข็งขันมากขึ้นในเรื่องการเสริมสร๎างเครือขํายขําวสาร การบังคับ
ใช๎กฎหมาย และการพัฒนาที่ต๎นทาง ในประเด็นดังกลําว ประเทศไทยให๎ความสําคัญเป็นอันดับแรกใน
การให๎ความชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรมแกํผู๎ย๎ายถิ่น รวมถึงมีบทบาทหลักในการมุํงแสวงหาความรํวมมือ
กับประเทศที่เกี่ยวข๎อง และองค๑กรระหวํางประเทศ โดยมีกําหนดจะจัดการประชุมวําด๎วยการโยกย๎าย
ถิ่นฐานแบบไมํปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ 

            ๑๖) รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมงาน Expo เส้นทางสายไหมและงานแสดง
สินค้าประจ าปีมณฑลส่านซี (ซีเซี่ยหุ้ย) ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ พ.ค. ๕๘ ณ เมืองซีอาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ปลัด กต. รํวมคณะด๎วย โดย รอง นรม./รมว.กต. ได๎รํวมพิธีเปิดงานแสดง
สินค๎าฯ และเยี่ยมชมศาลาไทย ซึ่งมีหนํวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาของไทยเข๎า
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รํวมอยํางคับคั่ง รวมทั้งยังมีการแสดงทางวฒันธรรมจากจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นเมืองพ่ีเมอืงนอ๎งกับมณฑล
สํานซีอีกด๎วย จากนั้น ได๎รํวมพิธีเปิดงาน Expo เส๎นทางสายไหม 

 รอง นรม./รมว.กต. ได๎กลําวสุนทรพจน๑เกี่ยวกับการริเริ่มแนวคิดเส๎นทางสายไหม
ศตวรรษที่ ๒๑ ของจีน ไทยชื่นชมแนวคิดดังกลําวและมีความพร๎อมที่จะมีบทบาทในการสํงเสริมความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค 

 ในโอกาสนี้ รอง นรม./รมว.กต. ได๎พบหารือกับผู๎นําของรัฐบาลกลางของจีนและผู๎นํา
มณฑลสํานซี สรุปสาระสําคัญได๎ดังนี้ 

 (๑) การพบหารือกับนายอัยลี่เกิง อีหมิงปาไหํ รองประธานสภาประชาชน ทั้ งสองฝุาย
ได๎ย้ําถึงความสัมพันธ๑ที่ใกล๎ชิดระหวํางไทย – จีน และการฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ของการสถาปนา
ความสัมพันธ๑ทางการทูตระหวํางประเทศทั้งสองในปีนี้ และได๎แสดงความยินดีกับความคืบหน๎าของ
ความรํวมมือระหวํางไทย – จีน ในด๎านรถไฟและสินค๎าเกษตร 

 (๒) การพบหารือกับนายโหลว ฉินเจี่ยน ผู๎วําการมณฑลสํานซี ทั้งสองฝุายเห็นพ๎องกัน
วําไทยกับมณฑลสํานซีมีศักยภาพที่จะรํวมมือกันได๎อีกมาก โดยมณฑลสํานซีเป็นศูนย๑กลางของภูมิภาค
จีนตะวันตก ซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศในเอเชียกลางและยุโรป และยังได๎รับการสํงเสริมจากรัฐบาลจีนให๎
เป็นจุดเริ่มต๎นของเส๎นทางสายไหมภายใต๎นโยบาย One Belt, One Road ขณะที่ไทยมีศักยภาพในการ
เป็นประตูสูํภูมิภาคอาเซียนให๎กับภาคการค๎าการลงทุนของมณฑลสํานซี 

 การเยือนนครซีอานครั้งนี้ประสบผลสําเร็จด๎วยดี คณะผู๎แทนได๎ใช๎โอกาสในการเยือน
ครั้งนี้ผลักดันผลประโยชน๑ของไทยในทุกโอกาส รวมทั้งสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ดีกับจีนในโอกาสครบรอบ 
๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ๑ทางการทูต 

            ๑๗) รมช.กต. ได้พบหารือกับนาย Lua Haocai อดีตรองประธานสภาที่ปรึกษา
การเมืองแห่งชาติ สมัยที่ ๙ และ ๑๐ และประธานสมาคมด้านการศึกษาสิทธิมนุษยชน (China 
Society for Human Rights Studies) และคณะ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘ ซึ่งเยือนประเทศไทยเพ่ือ
กระชับความรํวมมือด๎านสิทธิมนุษยชนกับสถาบันการศึกษาและหนํวยงานด๎านสิทธิมนุษยชนของไทย 
โดยทั้งสองฝุายได๎ใช๎โอกาสหารือและแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นเรื่องการดําเนินการของรัฐบาลและภาค
ประชาสังคมเพื่อสํงเสริมและคุ๎มครองสิทธิมนุษยชนให๎แกํประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการ
จัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และการ
พัฒนาสิทธิรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ ยังได๎มีการแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
การสร๎างความตระหนักรู๎ด๎านสิทธิมนุษยชนให๎แกํประชาชน โดยเริ่มตั้งแตํกลุํมเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
การกระชับความรํวมมอืในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริมสิทธิมนุษยชนในยุคข๎อมูลขําวสารและ
สื่อสังคม 
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            ๑๘) นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัด กต. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Fujian 
Week ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ใกล้ชิด เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘ ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทอง
ธานี โดยที่งาน Fujian Week เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมความสัมพันธ๑ระหวํางไทยกับจีนและมณฑลฝูเจี้ยน
ในด๎านวัฒนธรรม การค๎า และการลงทุน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามแนวคิด “One Belt, One Road”  

 ในโอกาสนี้ นายสุวัฒน๑ จิราพันธุ๑ รองปลัด กต. ได๎พบหารือกับอธิบดีสํานักงานการ
ตํางประเทศของมณฑลฝูเจี้ยน สรุปสาระสําคัญได๎ดังนี้ 

 (๑) ทั้งสองฝุายเห็นวําการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหวํางไทยกับจีนอยําง
ตํอเนื่องตลอดชํวง ๑ ปีที่ผํานมามีสํวนสําคัญในการกระชับความสัมพันธ๑ระหวํางกัน และสํงเสริมความ
รํวมมือให๎เป็นรูปธรรม 

 (๒) มณฑลฝูเจี้ยนพร๎อมให๎การสนับสนุนแนวคิดเส๎นทางสายไหมและการสํงเสริมความ
เชื่อมโยงระหวํางจีนกับอาเซียน โดยหวังวําจะมีโอกาสรํวมมือกับไทยในอนาคต อนึ่ง มณฑลฝูเจี้ยนมี
ศักยภาพด๎านวิศวกรรมการกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐานในระดับแนวหน๎าของจีน 

 (๓) ทั้งสองฝุายเห็นวําการจัดตั้งคณะทํางานรํวมระหวํางไทย – มณฑลฝูเจี้ยนนําจะเป็น
กลไกสําคัญในการผลักดันนโยบายระดับสูงให๎มผีลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๘ ผู๎วําการ
มณฑลฝูเจี้ยนและผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํนได๎ลงนามในบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยการสถาปนา
ความสัมพันธ๑เมืองพ่ีเมืองน๎องระหวํางกันด๎วย 

            ๑๙) รอง นรม./รมว.กต. พร้อมด้วยปลัด กต. และคณะ เข้าร่วมงาน Expo 
เส้นทางสายไหมและงานแสดงสินค้าประจ าปีมณฑลส่านซี (ซีเซี่ยหุ้ย) ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ 
พ.ค. ๒๕๕๘ ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปีนี้ไทยได๎รับเกียรติให๎เป็นประเทศเกียรติยศ
รํวมกับสาธารณรัฐคีร๑กีซและสาธารณรัฐจอร๑เจีย  

            ในโอกาสนี้ รอง นรม./รมว.กต. ยังรํวมกลําวสุนทรพจน๑ในหัวข๎อ“Dialogue 
of Countries along the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk 
Road” ซึ่งประเทศไทยแสดงความความพร๎อมที่จะมีบทบาทในการสํงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค
อยํางเต็มที่ โดยหลังการจัดงานดังกลําวรอง นรม./รมว.กต. ยังได๎เข๎าพบหารือกับนายอัยลี่ เกิง อีหมิงปา
ไหํ รองประธานสภาประชาชนแหํงชาติจีน และผู๎นําของมณฑลสํานซีเกี่ยวกับความคืบหน๎าของความ
รํวมมือระหวํางไทย – จีน ในด๎านรถไฟและสินค๎าเกษตร รวมถึงการฉลองครบรอบ ๔๐ ปีของการ
สถาปนาความสัมพันธ๑ทางการทูตระหวํางประเทศทั้งสองในปีนี้ 

            ๒๐) นายฝุาม บิ่งห์ มิงห์ รอง นรม./รมว.กต. เวียดนาม พร้อมภริยาและคณะได้
เดินทางเยือนไทย ในฐานะแขกของ กต. เพ่ือร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการ (Foreign Minister’s 
Retreat) ที่ จ.ภูเก็ตและกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔- ๒๗ พ.ค. ๕๘ ตามคําเชิญของ รอง นรม./รมว.กต. 
สรุปสาระสําคัญได๎ดังนี้ 
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 (๑) การเตรียมการเยือนไทยอยํางเป็นทางการของ นรม. เวียดนาม และการประชุมใน
ระหวํางการเตรียมการคณะรัฐมนตรีรํวมอยํางไมํเป็นทางการ ครั้งที่ ๓ ทั้งสองฝุายเห๎นพ๎องที่จะแบํงการ
หารือออกเป็น ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมการเมืองและความมั่นคง กลุํมเศรษฐกิจ และกลุํมสังคม วัฒนธรรม 
และการศึกษา และอยูํระหวํางการเตรียมการจัดทําความตกลง อาทิ บันทึกความเข๎าใจวําด๎วยความ
รํวมมือด๎านแรงงาน ความตกลงวําด๎วยการจ๎างงาน ความตกลงเมืองพ่ีเมืองน๎องระหวําง จ.อุบลราชธานี 
กับ จ.คอนตูม และ จ.ตราด กับ จ.ลองอาน เป็นต๎น 

 (๒) การขับเคลื่อนความสัมพันธ๑ ฝุายไทยพร๎อมที่จะเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุม
คณะทํางานรํวมด๎านการเมืองและความมั่นคง (JWG on PSC) ครั้งที่ ๗ และการประชุมคณะกรรมการ
รํวมทางการค๎า (JTC) ครั้งที่ ๒ ภายในปี ๒๕๕๘ และทั้งสองฝุายเห็นชอบที่จะรํวมมืออยํางใกล๎ชิดในการ
จัดกิจกรรมตลอดปี ๒๕๕๙ ทั้งในไทยและเวียดนาม เพื่อฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ๑ทางการทูต 
ไทย – เวียดนาม  

 (๓) ความรํวมมือด๎านการค๎าและการลงทุน ทั้งสองฝุาย 
เห็นพ๎องที่จะเสนอให๎เพ่ิมเปูาหมายมูลคําการค๎าทวิภาคีจากเดิม ๑๕,๐๐๐ ล๎านดอลลาห๑สหรัฐฯ 

เป็น ๒๐,๐๐๐ ล๎านดอลลาห๑สหรัฐฯ ภายในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ เวียดนามรับจะหารือกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องของเวียดนามเพ่ือผํอนผันการนําเข๎าผลไม๎ไทย ๔ ชนิด (มะมํวง ลิ้นจี่ ลําไย เงาะ) และสําหรับ
ด๎านการลงทุน ฝุายเวียดนามยินดีรับพิจารณาข๎อเสนอของไทยที่ให๎จัดตั้งกลไกอยํางไมํเป็นทางการเพ่ือ
ปรึกษาหารือด๎านกฎระเบียบการลงทุนและการเจรจาแก๎ไขอุปสรรค/ ข๎อพิพาท 

 (๔) ความรํวมมือด๎านการคมนาคมและการพัฒนาความเชื่อมโยง ฝุายเวียดนามยินดี
จัดการประชุมคณะทํางานรํวม (ไทย – ลาว – เวียดนาม) ครั้งที่ ๑ กํอนการประชุมคณะรัฐมนตรีรํวม 
เพ่ือผลักดันความรํวมมือวําด๎วยการเปิดบริการรถโดยสารประจําทาง ไทย – ลาว – เวียดนาม สําหรับ
การพัฒนาการเดินเรือตามแนวชายฝ๓่งทะเลไทย – เวียดนาม ฝุายเวียดนามเสนอให๎ฝุายไทยจัดประชุม
คณะทํางานรํวม (ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม) เพ่ือหารือเรื่องการเดินเรือตามชายฝ๓่งทะเลกํอนการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีรํวมเชํนกัน 

 (๕) ความรํวมมือด๎านสินค๎าเกษตร สองฝุายเห็นพ๎องที่จะเพ่ิมความรํวมมือในการรักษา
เสถียรภาพราคาของข๎าวและยางพาราในตลาดโลก  

            ๒๑) นายทองลุน สีสุลิด รอง นรม./รมว.กต. สปป.ลาว และ รอง นรม./รมว.กต. 
ได้พบหารืออย่างไม่เป็นทางการ (Foreign Minister’s Retreat) เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ ณ อ.ปาก
ชํอง จ.นครราชสีมา เพื่อกระชับความสัมพันธ๑และผลักดันความรํวมมือที่สําคัญระหวํางกัน สาระสําคัญ
สรุปได๎ดังนี้ 
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 (๑) ทั้งสองฝุายย้ําเจตนารมณ๑ที่จะสํงเสริมความรํวมมือระหวํางกันในทุกด๎านอยําง
ใกล๎ชิด โดยเฉพาะอยํางยิ่งในโอกาสที่ไทยและลาวจะฉลองครบรอบ ๖๕ ปี ของการสถาปนา
ความสัมพันธ๑ทางการทูตระหวํางกันในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 

 (๒) ทั้งสองฝุายได๎หารือเกี่ยวกับความรํวมมือด๎านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 (๓) ทั้งสองฝุายได๎หารือเกี่ยวกับความรํวมมือด๎านความมั่นคงตามแนวชายแดน       

การแก๎ไขป๓ญหาเขตแดน และการพัฒนาความเชื่อมโยงการทํองเที่ยวข๎ามแดนไทย – ลาว บริเวณภูชี้ฟูา 
ภูชี้ดาว และบ๎านฮวก – กิ่วหก ความรํวมมือในภูมิภาค การผลักดันการเปิดเดินรถโดยสารประจําทาง
ระหวํางไทย – ลาว – เวียดนาม การอํานวยความสะดวกในการสัญจรข๎ามแดนภายใต๎กรอบความตกลง
วําด๎วยการขนสํงข๎ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง (GMS CBTA) ความรํวมมือด๎านการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นกลไกเชื่อมโยงและเสริมสร๎างศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองฝุาย
ที่อยูํตรงข๎ามกันให๎เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนความรํวมมือด๎านแรงงาน และความรํว มมือด๎าน
พลังงานไฟฟูา 

            ๒๒) รมช.กต. พบหารือกับเอกอัครราชทูตเปรู เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ 
โดยทั้งสองฝุายหารือเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาระหว่าง
กัน เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ โดย รมช.กต. ได๎กลําวถึงโครงการให๎ความชํวยเหลือประเทศเพ่ือนบ๎านของ
ไทยตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย มีกําหนดจัดประชุมวิชาการในเรื่องดังกลําว ในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ ซึ่งเอกอัครราชทูต
เปรูฯ แสดงความสนใจเป็นอยํางมากและประสงค๑ที่จะเข๎ารํวมงาน และขอรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังกลําวจากฝุายไทย 

 ในการนี้ รมช.กต. ติดตามประเด็นที่ไทยขอเข๎ารํวมเป็นหนึ่งในประเทศผู๎สังเกตการณ๑ใน 
Pacific Alliance ซึ่งเป็นกลไกที่สําคัญในการสํงเสริมความรํวมมือทางเศรษฐกิจในลาตินอเมริกาอีกด๎วย 

            ๒๓) รอง นรม./รมว.กต. เป็น ผู้แทน นรม. กล่าวเปิดงานสัมมนาความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน (Development Cooperation Seminar on 
Migration) เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘ ซึ่ง กต. และหนํวยงานองค๑การสหประชาชาติประจําประเทศไทย 
(United Nations Country Team in Thailand หรือ UNCT) รํวมกันจัดขึ้น ณ โรงแรมชาเทรียม ริ
เวอร๑ไซด๑ กรุงเทพฯ โดยรอง นรม./รมว.กต. ได๎เน๎นย้ําถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทย  ในการแก๎ไข
ป๓ญหาที่มากับการโยกย๎ายถิ่นฐาน และเน๎นความมุํงมั่นของไทยในการจัดระเบียบการทํางานตํา งด๎าว
เพื่อให๎เข๎าถึงการคุ๎มครองตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนการเรํงเพิ่มความรํวมมือกับภาคสํวนตําง ๆ ใน
ประเด็นที่ยังคงเป็นความท๎าทายของไทย อาทิ การคุ๎มครองสิทธแิรงงานอยํางครอบคลุม การจัดระเบียบ
นายหน๎าหางาน และการปราบปรามการค๎ามนุษย๑ รวมถึงเน๎นย้ําบทบาทสร๎างสรรค๑ของไทยในกรอบ
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ความรํวมมือในระดับภูมิภาค อาทิ กระบวนการบาหลี และการริเริ่มการหารือการโยกย๎ายถิ่นฐานแบบ
ไมํปกติในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ ด๎วย 

            ๒๔) รมช.กต. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ East-West Economic Corridor ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ ณ โรงแรม St. 
Regis กรุงเทพฯ สาระสําคัญสรุปได๎ดังนี้ 

 (๑) ที่ประชุมหารือในประเด็นการอํานวยความสะดวกและแก๎ไขอุปสรรคการขนสํงข๎าม
พรมแดนไทย สปป.ลาว เวียดนาม และเมียนมา ตามแนวเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เพ่ือ
ประโยชน๑ด๎านการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว ความเป็นอยูํ และการไปมาหาสูํระดับประชาชนในอนุ
ภูมิภาค ซึ่งจะสํงเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนในสิ้นปีนี้ 

 (๒) ที่ประชุมเห็นวําการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานตามแนวเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก 
– ตะวันตก มีความคืบหน๎าเป็นอยํางมาก ทั้งการพัฒนาถนน สะพาน และจุดผํานแดน ระหวําง ๔ 
ประเทศ และเห็นชอบให๎ผลักดันการบังคับใช๎กฎระเบียบและการดําเนินการตําง ๆ เพ่ือให๎การขนสํง
สินค๎าและผู๎โดยสารข๎ามพรมแดนมีความสะดวกมากขึ้น 

 (๓) ในสํวนของไทย รมช.กต. ได๎รายงานความคืบหน๎า อาทิ การบูรณะซํอมแซมสะพาน
มิตรภาพไทย – เมียนมา แหํงที่ ๑ (แมํสอด – เมียวดี) การปรับปรุงถนนเส๎นทางเมียวดี – เชิงเขาตะนาวศรี 
และการกํอสร๎างถนนจากเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก ตลอดจนการพัฒนาทางหลวงตาก - แมํสอด 
และการกํอสร๎างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แหํงที่ ๒ นอกจากนี้ ไทยแจ๎งวําได๎ให๎สัตยาบัน
ภาคผนวกแนบท๎ายความตกลงวําด๎วยการขนสํงข๎ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขงแล๎วเมื่อวันที่ ๓๐ 
มี.ค. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ไทยเสนอแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข๎ามพรมแดนระหวํางไทยกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน เพื่อสํงเสริมฐานการผลิตเดียวและหํวงโซํอุปทานในอาเซียน 

 (๔) ประชุมเห็นชอบให๎ไทยเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมคณะทํางาน ๓ ฝุาย ไทย - สปป.
ลาว - เวียดนาม เพ่ือหารือและผลักดันการพัฒนากฎระเบียบและความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเพ่ืออํานวยความสะดวก ณ จุดผํานแดน ได๎แกํ การขยายเส๎นทางหมายเลข ๙ ให๎ครอบคลุม
กรุงเทพฯ ฮานอย เวียงจันทน๑ ทําเรือแหลมฉบัง และทําเรือไฮฟองของเวียดนาม การรวมเส๎นทาง
หมายเลข ๑๒ เชื่อมโยงไทย - สปป. ลาว - เวียดนาม ในความตกลง GMS CBTA  การเปิดเดินรถ
โดยสารประจําทางระหวํางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย - สปป. ลาว - เวียดนาม และการตรวจ
ปลํอยจุดเดียว (Single Stop Inspection) ที่ดํานมุกดาหาร - สะหวันนะเขต นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็น
ควรให๎มีการหารือแนวทางแก๎ไขป๓ญหาที่เป็นข๎อกังวลของ สปป. ลาว ในฐานะประเทศทางผําน อาทิ 
คําใช๎จํายในการซํอมแซมถนน และภาระการรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในการประชุมคณะทํางาน
ฯ ๓ ฝุายทีไ่ทยจะจัดขึ้น 
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 (๕) ที่ประชุมได๎หารือเรื่องการขยายความรํวมมือด๎านกฎระเบียบไปยังเมียนมาร๑ผําน
ดํานแมํสอด – เมียวดี การสํงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวตามแนวเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก เพ่ือสํงเสริมให๎เป็นแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจอยํางแท๎จริง ตลอดจนการเพ่ิมบทบาท
ภาคเอกชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย และหุ๎นสํวนเพ่ือการพัฒนาอื่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเขต
พ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก 

            ๒๕) รอง นรม./รมว.กต. เดินทางเยือนมาเลเซียตามค าเชิญของ รมว.กต. 
มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘ ในฐานะประธานอาเซียนในป๓จจุบนั เพื่อหารือเรื่องการโยกย๎ายถิ่นฐาน
แบบไมํปกติ ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย สาระสําคัญสรุปได๎ดังนี้ 

 (๑) การพบหารือกับ รมว.กต. มาเลเซีย และ รมว.กต. อินโดนีเซียเป็นไปอยํางฉันมิตร 
ในฐานะที่ตํางเป็นสมาชิกอาเซียนที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ๑ป๓จจุบัน ซึ่งเป็นป๓ญหารํวมกันของ
ภูมิภาค รอง นรม./รมว.กต. เห็นพ๎องถึงความจําเป็นของการชํวยชีวิตผู๎ย๎ายถิ่นในทะเลซึ่งเป็นเรื่อง
เรํงดํวนเฉพาะหน๎าตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งจะต๎องอยูํบนพ้ืนฐานของการรับผิดชอบรํวมกัน 
(International burden sharing) และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแตํละประเทศด๎วย 

 (๒) ที่ประชุมรัฐมนตรีชี้ถึงความจําเป็นในการปูองกันป๓ญหาในระยะกลางและยาวอยําง
ยั่งยืน การแก๎ไขป๓ญหาต๎องครอบคลุมรอบด๎านและเป็นความพยายามรํวมกัน จึงเรียกร๎องให๎ประเทศต๎น
ทาง ทางผําน และปลายทางในภูมิภาค รวมทั้งประชาคมระหวํางประเทศ โดยเฉพาะประเทศผู๎ให๎และ
องค๑การระหวํางประเทศที่เกี่ยวข๎อง แสดงออกถึงความจริงใจที่จะรํวมมือกันแก๎ไขป๓ญหา นําเสนอ
ทางเลือกที่ปฏิบัติรํวมกันได๎ โดยไมํปลํอยให๎เป็นภาระของประเทศใดประเทศหนึ่ง 

 (๓) ที่ประชุมเห็นด๎วยกับข๎อคิดเห็นของไทยที่ทุกประเทศที่เกี่ยวข๎องจะต๎องรํวมกัน
ตํอต๎านขบวนการอาชญากรรมข๎ามชาติ และดําเนินการทุกทางที่จะขจัดทั้งขบวนการลักลอบขนคนข๎าม
ชาติและขบวนการค๎ามนุษย๑อยํางจริงจัง รวมทั้งปูองกันการไหลออกของผู๎ย๎ายถิ่น ซึ่งสามารถทําได๎โดย
การรํวมมือกันอยํางแข็งขันมากขึ้นในเรื่องการเสริมสร๎างเครือขํายขําวสาร การบังคับใช๎กฎหมาย และ
การพัฒนาที่ต๎นทาง 

 (๔) ประเทศไทยให๎ความสําคัญเป็นอันดับแรกในการให๎ความชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรม
แกํผู๎ย๎ายถิ่น และจะไมํผลักดันออกจากนํานน้ําไทย สําหรับการแสวงหาความรํวมมือกับประเทศที่
เกี่ยวข๎องและองค๑กรระหวํางประเทศนั้น ไทยจะจัดการประชุมวําด๎วยการโยกย๎ายถิ่นฐานแบบไมํปกติใน
มหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ โดยจะมีผู๎เข๎ารํวมจาก ๑๗ ประเทศ ๒ ประเทศ
ผู๎สังเกตการณ๑ และ ๓ องค๑กรระหวํางประเทศ โดยจะเป็นเวทีที่จะแสดงความจริงจังและจริงใจของทุก
ฝุายที่เกี่ยวข๎อง และเป็นโอกาสสําหรับการหารืออยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือแสวงหาแนวทางปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหานี้รํวมกันอยํางเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
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            ๒๖) รอง นรม./รมว.กต. กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม Asia-Pacific Forum 
for Sustainable Development ครั้งที่ ๒ (APFSD 2015) เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘ ที่ศูนย๑การ
ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีรองประธานาธิบดีอิหรํานและผู๎เข๎ารํวมระดับรัฐมนตรีจากกวํา 
๒๐ ประเทศ อาทิ ตองกา ปากีสถาน ญี่ปุุน สปป.ลาว เมียนมา ทาจิกิสถาน และมีผู๎แทนระดับสูงจาก
สหประชาชาติ ได๎แกํ เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหํงสหประชาชาติสําหรับ
เอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commissino for Asia and the 
Pacific – UNESCAP) ผู๎อํานวยการบริหารโครงการสิ่งแวดล๎อมแหํงสหประชาชาติ (United Nations 
Environment Programme – UNEP) และเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติวําด๎วยการค๎าและการ
พัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) 

 ในโอกาสนี้ รอง นรม./รมว.กต. กลําวย้ําความสําคัญของการประชุมครั้งนี้ที่จะเป็นการ
แสดงความเห็นของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตํอการพิจารณาจัดทําวาระการพัฒนาภายหลังปี ค .ศ. 
๒๐๑๕ และกลําวถึงความสําเร็จและประเด็นท๎าทายในการบรรลุ Millennium Development Goals 
(MDGs) จากมุมมองเฉพาะของภูมิภาค อาทิ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การเตรียมตัวรับมือกับผล
จากการเปลี่ยนแปลง โครงสร๎างประชากรเขา๎สูํสังคมผู๎สูงอายุ การโยกย๎ายถิ่นฐาน โดยควรคํานึงถึงความ
เปราะบางของประเทศพัฒนาน๎อยที่สุด ประเทศกําลังพัฒนาที่ไมํมีทางออกทางทะเล และประเทศกําลัง
พัฒนาที่เป็นหมูํเกาะขนาดเล็ก ทั้งนี้ ประเทศไทยพร๎อมจะแบํงป๓นแลกเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาอยําง
ยั่นยืนที่ยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

 หัวข๎อหลักของการประชุมในปีนี้ คือ Strengthening Integration and Review for 
Sustainable Development in Asia and the Pacific หรือ สํงเสริมบูรณาการ การนําไปปฏิบัติ และ
การติดตามผลเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นการเตรียมการสําหรับการประชุม 
High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ภายใต๎คณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงสหประชาชาติ (ECOSOC) 

            ๒๗)  นายนภดล เทพพิทักษ์ รองปลัด กต. เป็นหัวหน้าคณะน าคณะ
เอกอัครราชทูต อุปทูต และผู้แทนประเทศสมาชิก OIC ประจ าประเทศไทยเยือนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘ ณ จังหวัดยะลา ป๓ตตานี และนราธิวาส รับทราบข๎อเท็จจริง
และความคืบหน๎าในการดําเนินการของรัฐบาลในการแก๎ไขป๓ญหาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่มี
แนวโน๎มในทางที่ดีขึ้น  

            ๒๘) รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธานเปิดการประชุม Thailand-Pacific 
Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘ ณ โรงแรมสุโกศล รอง นรม./
รมว.กต. กลําวสุนทรพจน๑เปิดการประชุม โดยย้ําถึงความสัมพันธ๑ฉันมิตรและความเป็นหุ๎นสํวนระหวําง
ประเทศไทยและประเทศหมูํเกาะแปซิฟิก แม๎วําทั้งสองฝุายจะแตกตํางกันทางวัฒนธรรมและความ
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หํางไกลของที่ตั้ง การประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) เป็นกลไกที่จะ
กระชับความสัมพันธ๑ ทั้งในด๎านการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว และการพัฒนา นอกจากนี้ ประเทศ
ไทยยังสนใจจะขยายความรํวมมือในด๎านอื่น ๆ อาทิ การเกษตร พลังงานไบโอดีเซล การประมง การ
จัดการภัยพิบัติ และการสาธารณสุข 

 การประชุมครั้งนี้มี ปลัด กต. เป็นประธาน โดยจัดขึ้นภายใต๎หัวข๎อ “Enhancing 
Thailand – Pacific Island Partnership for Sustainability” และแบํงเป็น ๓ หัวข๎อยํอย ได๎แกํ 

 (๑) Three-Year TPIF Development Partnership Program ฝุายไทยได๎ประกาศ
แผนความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาหุ๎นสํวนระหวํางไทยกับประเทศหมูํเกาะแปซิฟิกทั้ง ๑๔ ประเทศ
ระยะเวลา ๓ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (Three Year TPIF Development Partnership Program 2015-
2017) ตลอดจนมีการกําหนดกิจกรรมสําหรับชํวงปีแรก (๒๕๕๘) โดยนาย Baron Divavesi Waqa 
ปธน. สาธารณรัฐนาอูรู และนาย Henry Puna นรม. ของหมูํเกาะคุก ได๎ให๎มุมมองของประเทศหมูํเกาะ
แปซิฟิก รวมทั้งมีการหารือถึงการให๎ทุนการศึกษากับเยาวชนของประเทศหมูํเกาะแปซิฟิกให๎เดินทางมา
ศึกษาและอบรมในประเทศไทย 

 (๒) Sustainable and Social Development มกุฏราชกุมาร Tupouto’a 
‘Ulukalala แหํงราชอาณาจักรตองกา นาย Josaia Voreqe Bainimarama นรม. ฟิจิ และนาย 
Tiarite Kwong รมว. สิ่งแวดล๎อม ที่ดิน และการพัฒนาการเกษตรของสาธารณรัฐคิรีบาติ อภิปรายถึง
การขยายความรํวมมือบนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นการจัดการภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการสาธารณสุข โดย 
กต. ได๎นําคณะผู๎แทนทั้งหมดไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ เขาหินซ๎อน ฉะเชิงเทรา และดูงาน
ด๎านการพัฒนาชุมชนและเยี่ยมชมงาน OTOP ที่เมืองทองธานีด๎วย 

 (๓) Economic Cooperation นาย Maki Simelum รมว. คลัง ของสาธารณรัฐวานู
อาตู และนาย Veali Vagi ออท. ปาป๓วนิวกินีประจําประเทศไทยนําการหารือเกี่ยวกับแผนความรํวมมือ
ด๎านการวิจัยพัฒนา การเกษตร การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา การทํองเที่ยว และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยทุกฝุายเห็นพ๎องถึงศักยภาพของการเพ่ิมมูลคําการค๎าการลงทุนในสาขาความรํวมมือ
ข๎างต๎น และได๎เสนอโครงการพัฒนาและเรยีนรู๎รวํมกัน อาทิ การทํองเที่ยวเชิงอนรุักษ๑ และการทําประมง
อยํางยั่งยืน 

           ๒๙) การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
ความรํวมมือระหวํางอินโดนีเซียกับประเทศไทยวํามีความรํวมมือในทุกระดับ สําหรับประเด็นความ
รํวมมือด๎านการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนระหวํางโรงเรียนคูํพัฒนา (sister schools) การให๎ทุนการศึกษา
แกํนักเรียนไทยไปเรียนที่อินโดนีเซีย โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย กลําววํา การ
ให๎ทุนของรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นเสมือนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้อินโดนีเซียอยาก
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ขยายความรํวมมือระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะการอาชีวศึกษา ให๎เกิดความรํวมมือระหวํางกันมากขึ้น
ทางด๎าน Tourism และการเกษตร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูในสาขาดังกลําว  

           ๓๐) การหารือทวิภาคีความร่วมมือด้านการเกษตร และลงนามบันทึกความเข๎าใจ
ระหวํางไทย-บรูไน ณ ประเทศบรูไน  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

           ๓๑) การประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ 
(Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC ณ ประเทศมาเลเซีย (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑) 

           ๓๒) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รับการเยี่ยมค านับจาก นายฮุซัยน์ กะมาลียัน (Hossein Kamalian) 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจ าประเทศไทย เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห๎อง
รับรองรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม ในศาลาวําการกลาโหม 

           ๓๓) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม Shangri - La Dialogue ครั้งที่ ๑๔ ระหวําง ๒๙ 
- ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร๑ จัดโดยสถาบัน International Institute for 
Strategic Studies (IISS) ซึ่งเป็นเวทีหารือระดับสูง ในการแถลงนโยบาย และวิสัยทัศน๑ เกี่ยวกับ
ประเด็นความมั่นคง โดยมีบุคคลสําคัญระดับรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม ผู๎บัญชาการทหารสูงสุด 
และผู๎บัญชาการเหลําทัพของประเทศตํางๆ กวํา ๓๐ ประเทศ เข๎ารํวมประชุม 

           ๓๔) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก ตันสรี ดา
โต๊ะ สรี ซุกิฟิริ บิน โมฮัมหมัด ซิล ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (กรส.) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๑ (The 31st High Level Committee 
Meeting Thailand - Malaysia) เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือเกี่ยวกับการรักษา
ผลประโยชน๑รํวมกันที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน การเสริมสร๎างและขยายความรํวมมือ
ระหวํางกัน 

           ๓๕) การประชุมระหว่างประเทศ เรื่องสารต้ังต้น เคมีภัณฑ์และสารที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาทชนิดใหม่ๆ (International Conference : Precursor Chemicals and New 
Psychoactive Substances) โดยมีรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุม จัด
ขึ้นโดยความรํวมมือของคณะกรรมการการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ ( INCB) รํวมกับสํานักงาน
ยาเสพติดอาชญากรรมแหํงสหประชาชาติ (UNODC) และสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ONCB) 
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           ๓๖) การประชุมแนวทางการพัฒนามาตรฐานแนวทางการปฏิบัติส าหรับการ
ด าเนินความร่วมมือในลักษณะพหุภาคีในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 
๗ ฝุายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค โดยมีผู๎แทนจากกัมพูชา สป.จีน สปป.ลาว เมียนมา 
ไทย และเวียดนาม รวมถึงผู๎แทนจาก UNODC เข๎ารํวมการประชุม 

           ๓๗) การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast 
Asian Ministers of Education Council Conference : SEAMEC) ครั้งที่ ๔๘ ระหวํางวันที่ ๖ 
– ๙ พ.ค. ๕๘  ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกๆ ๒ ปี ผู๎เข๎ารํวมประชุมประกอบด๎วย 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการและผู๎แทนจากประเทศสมาชิกซีมีโอ สมาชิกสมทบ หนํวยงานที่เป็น
สมาชิกสมทบ ศูนย๑/เครือขํายระดับภูมิภาคของซีมีโอ สํานักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่และผู๎
สังเกตการณ๑จากองค๑การระหวํางประเทศ และองค๑กรที่เป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือ รวม ๒๑๐ คน โดยใน
การประชุมดังกลําวจะเป็นเวทีในการกําหนดนโยบายภายใต๎กรอบความรํวมมือซีมีโอ รับทราบ
ความก๎าวหน๎า ผลสําเร็จและป๓ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน กิจกรรม และโครงการขององค๑การซีมีโอ
และศูนย๑ระดับภูมิภาคของซีมีโอ  

           ๓๘) ความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันสถิติของยูเนสโก (UNESCO Institute 
for Statistics : UIS) โดยได๎หารือแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารํวมกับ
สถาบันสถิติของยูเนสโก (UNESCO Institute for Statistics : UIS)  

           ๓๙) ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศสเปน รํวมมือกันในการพัฒนาทักษะ
การเรียนภาษาสเปนในระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตํปี ๒๕๕๖ โดยนําอาจารย๑จาก
มหาวิทยาลัยในสเปนมาสอนภาษาสเปนในมหาวิทยาลัยของไทย 3 แหํง ได๎แกํ จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ และกําลั งจะขยายความรํวมมือ
กับมหาวิทยาลัยขอนแกํนและมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ทั้งนี้ อาจขยายความรํวมมือในลักษณะดังกลําวไป
ยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนภาษาสเปนตํอไป 

           ๔๐) การประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๕ คณะผู๎แทนไทยเข๎ารํวม
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๕ ภายใต๎หัวข๎อหลัก “ASEM Education 
Collaboration for Results” เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ เม.ย. ๕๘ ณ กรุงรีกา สาธารณรัฐลัตเวีย ที่ประชุม
ได๎หารือความรํวมมือในสาขาที่เป็น Policy Areas และการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑และนําเสนอทิศทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา โดยมีผู๎แทนประเทศสมาชิกจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป เข๎ารํวมการประชุม 
จาก ๔๖ ประเทศ และ ๑๑ องค๑กรระหวํางประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๙๖ คน 

           ๔๑) การหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎กลําวถึงการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ ระยะ ๑๕ ปี และกําลัง



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๗๓ 

 
 

จัดทําแผนการศึกษา ฉบับที่ ๘ จึงมีความประสงค๑ที่จะขอคําแนะนําจากกระทรวงศึกษาธิการของไทยใน
การขยายการศึกษาจาก ๑๑ ปี เป็น ๑๔ ปี และการปรับปรุงด๎านการผลิตครู พร๎อมกันนี้ ได๎กลําวเชิญ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเดินทางไปเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ในโอกาสที่เห็นวําเหมาะสม 

           ๔๒ )  กา รหา รื อ กับ รั ฐ มนตรี ว่ า ก า รกร ะทรว งศึ กษาธิ ก า รมา เ ล เ ซี ย
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กล่าวถึงการอาชีวศึกษาของไทย ที่เน๎นความ
รํวมมือกับภาคเอกชนทีทําให๎เกิดความก๎าวหน๎า การผลิตคนให๎เป็นไปตามความต๎องการของภาคเอกชน 
ในลักษณะ cooperate programme ในการนี้ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ได๎ยืนยัน
ทําทีของมาเลเซียที่จะรํวมมือกับประเทศไทย ทั้งในกรอบความรํวมมือทวิภาคี ความรํวมมือภายใต๎กรอบ 
SEAMEO และความรํวมมือภายใต๎กรอบ UNESCO ในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือประโยชน๑รํวมกันตํอไป 

           ๔๓) การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์  รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร๑ ได๎กลําวถึงแนวทางความรํวมมือทางด๎านการศึกษากับประเทศไทยในการ
สนับสนุนให๎โรงเรียนของสิงคโปร๑ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับประเทศในอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศ
ไทย ในการนี้รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการไทย ได๎กลําวถึงประเด็น เรํงดํวนด๎านการศึกษาที่
รัฐบาลให๎ความสําคัญคือการแก๎ป๓ญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การขาดโอกาสในการเข๎าถึง
การศึกษา ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการของไทยแก๎ป๓ญหาโดยการใช๎การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมที่
จะสํงสัญญาณฯจากโรงเรียนที่มีความพร๎อมไปสูํโรงเรียนในชนบทให๎ได๎เรียนรํวมกัน ในกรณีดังกลําว 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร๑ ได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในการแก๎ไขป๓ญหาความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาโดยการสํงเสริมให๎เด็กใช๎ Internet ในการเรียนอยํางทั่วถึง  

           ๔๔) การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์ – เลสเต ความรํ ว มมื อด๎ านการศึ กษาร ะหวํ า ง สอ งป ระ เทศ  โ ดยรั ฐ มนตรี วํ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร๑ – เลสเต ได๎กลําววํา ในอนาคตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร๑ – เลสเต กําลังจัดตั้งโรงเรียนโพลีเทคนิค แตํยังขาดบุคลากร จึงมีความสนใจที่จะ
ขอความรํวมมือจากประเทศไทย โดยจะทําเป็นข๎อเสนอสํงผํานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร๑ – เลสเต ประจําประเทศไทย อยํางเป็นทางการตํอไป ซึ่งรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการของไทยเห็นควรให๎มีการหารือระหวํางเจ๎าหน๎าที่ระดับสูง โดยมอบหมายให๎
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู๎รับผิดชอบโดยตรง 

      ๒.๖.๓ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ดังนี้ 

           ๑) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing)  
ด้วยการเตรียมจัดประชุมนานาชาติ (ASEAN International Symposium 2015) โดยสํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑ (Knowledge 
Sharing) โดยจัดการประชุมรํวมกับหนํวยงานทางวิชาการระดับสากล Korea Research Institute, 
the University of New South Wales, Sydney Australia (KRI)  และ Centre for International 
Development, Korea Development Institute, Korea (KDI) ธนาคารโลก (World Bank) และ
เครือขํายธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (Governance ASEAN Network) ระหวํางวันที่      
๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel 
Bangkok) 

            ๒) กต. ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ - 
๒๘ พ.ค. ๕๘ เพื่อให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและระเบียบราชการด๎านงานกงสุล และ
ใชโ๎อกาสดังกลําวในการระดมความคิดเห็นจากเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานเพ่ือให๎เกิดการทํางานที่บูรณาการ
และกําหนดนโยบายให๎สอดคล๎องเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีเจ๎าหน๎าที่กงสุลจากสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญํวโลกประมาณ ๑๐๐ คนเข๎ารํวม 

 ในโอกาสนี้ รอง นรม./รมว.กต. ได๎รํวมการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ เพ่ือให๎
โอวาทและมอบนโยบายแกํผู๎เข๎ารํวมประชุม โดยรอง นรม./รมว.กต. ชื่นชมการปฏิบัติหน๎าที่ของ
เจ๎าหน๎าที่กงสุลที่ชํวยคุ๎มครองประโยชน๑และอํานวยความสะดวกของประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศ
ไทยและตํางประเทศ และเน๎นย้ําถึงความสําคัญของงานด๎านกงสุล ซึ่งต๎องทํางานอยํางใกล๎ชิดกับ
ประชาชน และต๎องประสานความรํวมมือกับหลายหนํวยงาน ทั้งนี้ กรมการกงสุลมีผลงานที่เป็นที่
ประจักษ๑ชัดอยํางตํอเนื่อง อาทิ การชํวยเหลือคนไทยในลิเบีย เยเมน และโซมาเลีย 

      ๒.๖.๔ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล ดังนี้ 

            ๑) กต. ได๎เปิดศูนย๑ประสานงานชํวยเหลือกรณีภัยพิบัติในเนปาล พร๎อมเปิดสาย 
Hotline เพ่ือเป็นศูนย๑กลางในการอพยพนักทํองเที่ยว/ คนไทย และติดตํอญาติ รวมทั้งประสานงาน
ระหวําง กต. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และหนํวยงานตําง ๆ ในการให๎ความชํวยเหลือ
ด๎านสิ่งของและเงินบริจาคแกํเนปาล นอกจากนี้  ได๎สํงเจ๎าหน๎าที่ไปปฏิบัติหน๎าที่รํวมกับสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เพ่ือดําเนินการอพยพคนไทยที่มีความประสงค๑จะเดินทางกลับ
ประเทศไทย ในระหวํางวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๔ พ.ค. ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได๎
อพยพนักทํองเที่ยว/ คนไทยกลับประเทศไทยรวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๖๕ คน (เครื่องบิน C-130 จํานวน 
๗๑ คน และเที่ยวบินบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๙๔ คน) 

            ๒) กรมประชาสัมพันธ๑เผยแพรํการรายงานการให๎ความชํวยเหลือผํานศูนย๑ประสาน
การให๎ความชํวยเหลือแกํเนปาล โดยบูรณาการการให๎ความชํวยเหลือจากหนํวยงานตํางๆ อาทิ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกองทัพ รวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดบัญชี “หัวใจไทย
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สํงไปเนปาล” ธนาคารกรุงไทย สาขาทําเนียบรัฐบาล บัญชีเลขที่ ๐๖๗-๐-๑๐๓๓๐-๖ ตลอดจนการใช๎
กลไกของศูนย๑ดํารงธรรมทั่วประเทศ ในการรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ นอกจากนี้ให๎ประชาสัมพันธ๑แจ๎ง
เตือนประชาชนระมัดระวังกลุํมมิจฉาชีพ แอบอ๎างเปิดบัญชีชํวยเหลือผู๎ประสบภัย แนะนําให๎รํวมบริจาค
โดยตรงกับรัฐบาล หรือองค๑กรที่นําเชื่อถือ หากมีข๎อสงสัยสอบถามได๎ที่ สายดํวน ๑๕๙๙ ของสํานักงาน
ตํารวจแหํงชาติ 

            ๓) กองทัพไทยรับมอบสิ่งของพระราชทาน จาก นาย สําเริง เอี่ยมสะอาด รอง
ราชเลขานุการในพระองค๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๘โดยมี พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร เป็นผู๎แทน จ านวน ๕ ตัน ได๎แกํ เต็นท๑นอน ถุง
นอน เครื่องกันหนาว เตาแก๏ส ยารักษาโรค และสิ่งของจําเป็นอื่นๆ พร้อมสิ่งของจ าเป็นเร่งด่วนที่
รัฐบาลได้รับบริจาค จ านวน ๑๑ ตัน ได๎แกํ ผ๎าหํม แผํนปูรองนอน ผ๎ายาง ยาและเวชภัณฑ๑ อาหาร
กระป๋อง น้ําดื่ม และอุปกรณ๑ชํวยเหลือทางทหาร เพ่ือนําไปบรรเทาทุกข๑แกํผู๎ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ
แผํนดินไหว ในประเทศเนปาล 

            ๔) พลเอก วรพงษ๑ สงําเนตร ผู๎บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานให๎การต๎อนรับ
กําลังพลของกองทัพไทยที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจชํวยเหลือผู๎ประสบภัยเหตุแผํนดินไหวที่
สหพันธ๑สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหวําง ๒๘ เมษายน ถึง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕๓ 
นาย ประกอบด๎วย สํวนอํานวยการ สํวนสนับสนุน ชุดแพทย๑ฉุกเฉิน ชุดผลิตน้ําดื่ม และชุดชํวยเหลือ
ฟ้ืนฟูภัยพิบัติ เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ทําอากาศยานทหาร กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 
 
 

นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

๓.๑ ด้านการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
              ๑) การสํงเสริมการมีงานทํา 
                โดยการดําเนินงาน “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) 
เป็นกลไกสําคัญ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานทํา” และตอบโจทย๑วิสัยทัศน๑ ๕ ปีข๎างหน๎า 
โดยเน๎น บริการคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ให้มีงานท า ด๎วยบริการแบบครบวงจร โดยการนําเทคโนโลยีและสื่อ
สมัยใหมํมาใช๎ เชํน เปิดให๎บริการข๎อมูลขําวสารการมีงานทํา การสัมภาษณ๑งานผําน Skype บริการถําย
คลิปวิดีโอแนะนําตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนวํางงาน การทํางานตํางประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบ
ความพร๎อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝีมือให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการผํานระบบการจัดหางานออนไลน๑ เป็นต๎น  
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             ขณะนี้ กระทรวงแรงงานได๎จัดตั้งศูนย๑บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job Center) 
ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ จังหวัดสงขลา (เครือขําย ได๎แกํ นราธิวาส ป๓ตตานี ยะลา และสตูล) 
จังหวัดนครราชสีมา (เครือขําย ได๎แกํ ชัยภูมิ บุรีรัมย๑ และสุรินทร๑) และจังหวัดระยอง (ชลบุรี  จันทบุรี 
และตราด) รวมถึงได๎ขยายเครือขํายไปยังสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่ ๓ ๕ และ ๘ ซึ่งเริ่มให๎บริการ
ตั้งแตํวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายเครือขํายไปยังสํวนภูมิภาคอื่น ๆ ได๎แกํ 
จังหวัดนครปฐม (เปิดให๎บริการในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘) และเชียงใหมํ ตามลําดับ ระหวําง เดือน
มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศูนย๑บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job Center) มีผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ดังนี้ ๑) นายจ๎าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จํานวน ๑,๓๘๔ แหํง มีตําแหนํง
งานวําง จํานวน ๓,๖๗๙ ตําแหนํง ๒๘,๘๐๐ อัตรา ๒) ให๎บริการแนะแนวอาชีพและให๎คําปรึกษาแกํ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน ๘,๒๑๐ คน ๓) มีผู๎ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ 
จํานวน ๑๐,๐๐๒ คน ในจํานวนนี้เป็นผู๎ได๎รับการบรรจุงาน จํานวน ๓,๙๒๓ คน ๔) มีผู๎แจ๎งความประสงค๑
เดินทางไปทํางานตํางประเทศ จํานวน ๑๑,๐๙๘ คน และ ๕) มีผู๎ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว 
จํานวน ๖๒,๘๙๑ คน 
             ๒) ให๎บริการจัดหางานแกํผู๎ต๎องการมีงานทํา โดยการให๎บริการจัดหางานในประเทศ 
ได๎ดําเนินการการรับลงทะเบียนผู๎หางานทํา/นายจ๎าง เป็นการสํงเสริมให๎ผู๎ที่ต๎องการมีงานทําในระบบ
และนายจ๎าง/สถานประกอบกิจการสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารตําแหนํงงานวําง/ความต๎องการแรงงาน
ได๎โดยสะดวก รวมถึงการสํงเสริมให๎แรงงานนอกระบบมีงานทําที่เหมาะสมกับความต๎องการ โดยมีกิจกรรม
ตําง ๆ เชํน การให๎บริการจัดหางาน ณ สํานักงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ นัดพบแรงงานใหญํ/ยํอย  
และการสํงเสริมคนพิการมีงานทํา เป็นต๎น ซึ่งมีผู๎มาใช๎บริการจัดหางานทั่วประเทศ จํานวน ๗๓๑,๕๙๑ 
คน (คิดเป็นร๎อยละ 104.51 จากเปูาหมายทั้งปี ๗๐๐,๐๐๐ คน) เป็นผู๎ได๎รับการบรรจุงาน จํานวน 
๓๘๐,๕๔๙ คน 
             ๓) การให๎บริการจัดหางานตํางประเทศ ได๎ดําเนินการภายใต๎โครงการ/กิจกรรม เชํน 
การพิจารณาคําขอการจัดสํงคนหางานและพาลูกจ๎างไปทํางานตํางประเทศ/ฝึกงานในตํางประเทศ  
การรับแจ๎งการเดินทางด๎วยตนเองและเดินทางกลับไปทํางานตํางประเทศ (Re - entry) และการจัดสํง
คนหางานไปทํางานตํางประเทศโดยรัฐ เป็นต๎น มีผู๎รับบริการจัดหางานตํางประเทศทั้งหมด จํานวน 
๗๔,๒๙๗ คน (คิดเป็นร๎อยละ ๗๔.๓๐ จากเปูาหมายทั้งปี ๑๐๐,๐๐๐ คน) และพัฒนาศักยภาพคนหางาน
กํอนไปทํางานตํางประเทศตามความต๎องการของตลาดแรงงานไทยในตํางประเทศโดยการฝึกอบรม
คนหางานที่ผํานการสัมภาษณ๑ ผํานการทําสัญญาจ๎าง และอยูํระหวํางรอเดินทางฯ จํานวน ๑,๒๕๕ คน 
(คิดเป็นร๎อยละ 108.19 จากเปูาหมายทั้งปี 1,160 คน)  
             ๔) แนะแนวอาชีพให๎แกํผู๎ที่กําลังจะเข๎าสูํตลาดแรงงาน ผู๎ต๎องการมีงานทํา และผู๎ไมํอยูํใน
ระบบการจ๎างงาน โดยให๎ความรู๎เกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารตลาดแรงงาน สถานการณ๑ตลาดแรงงานในป๓จจุบัน
และแนวโน๎มในอนาคต การเตรียมตัวกํอนเข๎าสูํตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ 
เชํน การให๎คําปรึกษาด๎านอาชีพ การทดสอบความพร๎อมทางอาชีพ จัดนิทรรศการสํงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัต ิเป็นต๎น มีผู๎มารับบริการแนะแนวอาชีพทั่วประเทศ จํานวน ๔๓๒,๐๑๒ คน 
(คิดเป็นร๎อยละ ๘๒.๑๕ จากเปูาหมายทั้งปี ๕๒๕,๙๑๐ คน) 
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              ๕) เผยแพรํข๎อมูลขําวสารเพ่ือการมีงานทําให๎แกํประชาชนผู๎สนใจทั่วไป ได๎ดําเนินการพัฒนา
และเผยแพรํข๎อมูลขําวสารตลาดแรงงาน จัดเก็บและรวบรวมข๎อมูลขําวสารตลาดแรงงานให๎เป็นระบบ 
ครบถ๎วน ถูกต๎อง ตํอเนื่อง และเป็นป๓จจุบัน รวมถึงการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน โดยเน๎นที่นักเรียน 
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาและทหารกองประจําการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการมีงานทําแกํผู๎สําเร็จการศึกษา
ใหมํในแตํละจังหวัด เป็นข๎อมูลให๎นายจ๎าง/สถานประกอบกิจการในการคัดเลือกบุคคลเข๎าทํางาน ตลอดจน
เป็นข๎อมูลกาํลังแรงงานของประเทศ ซึ่งจะนําไปใช๎วเิคราะห๑ วิจัยตลาดแรงงาน และสนับสนุนการวางแผนการ
ดําเนินงานด๎านแรงงานทั้งในป๓จจุบันและอนาคต  ซึ่งมีผู๎ได๎รับขอ๎มูลขําวสารด๎านแรงงาน จํานวน ๖,๓๖๙,๘๗๓ คน 
(คิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๐๐ จากเปูาหมายทั้งปี ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน) 
              ๖) การประสานการให๎บริการด๎านแรงงานในพ้ืนที่/ชุมชนทั่วประเทศ กระทรวง
แรงงาน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได๎แตํงตั้งอาสาสมัครแรงงานขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือให๎เป็นสื่อกลางใน
การประชาสัมพันธ๑เผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านแรงงานให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นผู๎ประสานงาน
ระหวํางประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความต๎องการ/มีป๓ญหาด๎านแรงงานกับหนํวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ใน
ด๎านความต๎องการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝีมือ การได๎รับความคุ๎มครองด๎านแรงงาน ตลอดจนการ
ได๎รับสิทธิประโยชน๑จากการเปน็ผู๎ประกนัตน ป๓จจุบันมีอาสาสมัครแรงงานทัว่ประเทศ จํานวน ๑๙,๕๘๑ คน มี
ประชาชนได๎รับบริการด๎านแรงงาน จํานวน ๑๖๓,๗๑๙ ราย (คิดเป็นร๎อยละ ๗๕.๒๒ จากเปูาหมายทั้งปี 
๒๑๗,๖๕๐ คน) 
               ๗) ให๎บริการแกํประชาชนผํานศูนย๑บริการรํวมกระทรวงแรงงาน จํานวน ๖๐ แหํง ใน 
๕๘ จังหวัด มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าถึงบริการด๎านแรงงานอยํางสะดวก รวดเร็ว และเป็นป๓จจุบัน 
ประชาชนผู๎มารับบริการมีความพึงพอใจและได๎รับประโยชน๑สูงสุดจากการบริการ  ทั้งนี้ ภารกิจของ
ศูนย๑บริการรํวมกระทรวงแรงงาน มี 3 ประเภท ได๎แกํ 1) ให๎บริการข๎อมูลขาํวสารดา๎นแรงงานในภารกิจ
ของหนํวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 2) ให๎บริการรับเรื่องและวินิจฉัยเพ่ือสํงตํอไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
และ 3) ให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จในภารกิจของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เชํน การทดสอบ
ความพร๎อมทางอาชีพ การตรวจสอบสิทธิประโยชน๑บื้องต๎นของผู๎ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 
เป็นต๎น ซึ่งมีประชาชนมาใช๎บริการด๎านแรงงาน รวมทั้งสิ้น ๗๖๔,๒๖๒ ราย 
               ๘) ให๎บริการทางสายดํวนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท๑ “๑๕๐๖” เพื่อ
ให๎บริการข๎อมูลขําวสารด๎านแรงงาน การให๎คําแนะนาํเรื่องข๎อกฎหมายแรงงาน และรับเรื่องราวร๎อง
ทุกข๑/ร๎องเรียนป๓ญหาอันเนื่องมาจากการทํางาน ซึ่งมีประชาชนใชบ๎ริการ จํานวน ๑,๑๘๔,๖๘๗ คน 
                   ๙) ความคืบหน๎าการดําเนินงานศูนย๑ประสานงานและสนับสนุนเครือขํายแรงงานนอก
ระบบจังหวัดครบทุกจังหวัด (๗๖ จังหวัด) กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได๎จัดทํา
ข๎อมูลทะเบียนแรงงานนอกระบบตามแบบที่กําหนด จํานวน 50 จังหวัด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยูํ เพศ อายุ การ
ประกอบอาชีพ และความต๎องการชํวยเหลือ เพื่อใช๎ประโยชน๑ ในการวางแผนชํวยเหลือแรงงานนอก
ระบบ สํวนที่เหลือ อีก ๒๖ จังหวัด อยูํระหวํางดําเนินการ 
  นอกจากนี ้ ศูนย๑ประสานงานและสนับสนุนเครือขํายแรงงานนอกระบบจังหวัดทุกแหํง  อยูํ
ระหวํางวิเคราะห๑สถานการณ๑แรงงานนอกระบบและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห๑ ทั้งเชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ โดยการประสานหนํวยงาน องค๑กร และเครือขํายแรงงานนอกระบบ เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
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วิเคราะห๑ป๓ญหา โดยจัดประชุม สัมมนา พร๎อมจัดทํารายงานผลการวิเคราะห๑ เสนอขอความเห็นชอบ
จากผู๎วําราชการจังหวัด และจัดสํงข๎อมูลมายังหนํวยงานผู๎รับผิดชอบในสํวนกลาง  
                ๑๐)พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ด๎วยการฝึกอบรมเพ่ือปรับพฤติกรรมการทํางานของ
ลูกจ๎างในสถานประกอบกิจการและพัฒนาความสามารถด๎านการแขํงขันของสถานประกอบกิจการ SMEs 
ปรับพฤติกรรมการทํางานของแรงงานนอกระบบให๎มีทักษะฝีมือ ทักษะภาษา และทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนให๎แรงงานประกอบอาชีพเสริม โดยการเพ่ิมเติมความรู๎ 
ความสามารถในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยูํตามปกติหรือเปลี่ยนอาชีพใหมํเพ่ือให๎
แรงงานมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้นตามความสนใจและความถนัด ตลอดจนการพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพ่ือรองรับการจํายคําจ๎างตามมาตรฐานฝีมือ มีแรงงานไทยที่ผํานการฝึกอบรมมีศักยภาพได๎
มาตรฐานและมีผลิตภาพสูงขึ้น จํานวน ๒,๔๓๐,๕๖๗ คน (คิดเป็นร๎อยละ ๗๐.๗๖  จากเปูาหมายทั้งปี 
๓,๔๓๔,๗๗๑ คน) การสํงเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือ การพัฒนา ยกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพ
การจ๎างงาน ให๎แรงงานมีความรู ๎ ความสามารถ จรรยาบรรณ ทัศนคติ ตามความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน และมีทักษะฝีมือเป็นไปตามมาตรฐาน มีผู๎เข๎าทดสอบมาตรฐานฝีมือ จํานวน ๓๒,๙๖๗ คน 
(คิดเป็นร๎อยละ ๘๙.๓๒ จากเปูาหมายทั้งปี ๓๖,๙๑๐ คน) 
              ๑๑) การจัดงานวันแรงงานแหํงชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ กรุงเทพมหานคร บริเวณท๎องสนามหลวง และในสํวนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการจัด
กิจกรรมของสํวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ให๎นายจ๎าง ลูกจ๎าง 
ประชาชนผู๎ใช๎แรงงานทั่วประเทศ ได๎ตระหนักถึงคุณคําของผู๎ใช๎แรงงานที่ทําประโยชน๑ให๎แกํเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพื่อให๎เกิดความสมานฉันท๑และความสัมพันธ๑ที่ดีขององค๑กรนายจ๎าง องค๑กรลูกจ๎าง ซึ่งฝุาย
ลูกจ๎างได๎ยื่นข๎อเรียกร๎องวันแรงงานแหํงชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวน ๑๑ ข๎อ ดังนี้ 
                   ๑๑.๑) ให๎รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค๑การแรงงานระหวํางประเทศ ฉบับที่ ๘๗ 
และ ๙๘ 
                   ๑๑.๒)ให๎รัฐบาลเรํงดําเนินการนํารํางพระราชบัญญัติคุ ๎มครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ ฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติมของผู๎ใช๎แรงงานเข๎าสูํกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหํงชาติ 
                   ๑๑.๓) ให๎รัฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให๎กับลูกจ๎างในกรณีที่
สถานประกอบกิจการปิดกิจการ เลิกจ๎าง ไมํจําย คําชดเชย เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงในการ
ทํางาน 
                   ๑๑.๔)ให๎รัฐบาลยกเว๎นการเก็บภาษีเงินได๎กรณีคําชดเชยของลูกจ๎างภาคเอกชนและเงิน
ตอบแทนความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเงินได๎อื่น ๆ ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท๎ายของลูกจ๎าง 
                   ๑๑.๕)ให๎รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุตินโยบายการ
แปรรูปหรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให๎เป็นบริษัทเอกชน หรือยุบเงินรัฐวิสาหกิจ 
                   ๑๑.๖) ให๎รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกา การจัดเก็บเงินสมทบ และเงินสมทบ เพ่ือ
เป็นกองทุนสงเคราะห๑ลูกจ๎าง ตามบทบัญญัติวําด๎วยเงินกองทุนสงเคราะห๑ ในหมวด ๑๓ แหํง
พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๑๖๓) 
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                    ๑๑.๗) ให๎รัฐบาลยกระดับสํานักความปลอดภัยแรงงานเป็นกรมความปลอดภัย
แรงงาน 
                    ๑๑.๘)ให๎รัฐบาลปฏิรูปสํานักงานประกันสังคม ดังนี้ 
                           ๑๑.๘.๑)ให๎รัฐบาลยกสถานะสํานักงานประกันสังคมเป็นองค๑กรอิสระ 
                           ๑๑.๘.๒)ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน แก๎ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
บัตรรับรองสิทธิให๎ใช๎ได๎ทุกโรงพยาบาล 
                           ๑๑.๘.๓)ในกรณีเจ็บปุวยเนื่องจากการทํางาน ให๎ลูกจ๎างสามารถใช๎ได๎ 2 
กองทุน คือ กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม 
                            ๑๑.๘.๔)ให๎สํานักงานประกันสังคมจัดสร๎างโรงพยาบาลประกันสังคม
ต๎นแบบเป็นของผู๎ประกันตน 
          ๑๑.๙)ให๎รัฐบาลปรับขึ้นคําจ๎างขั้นต่ํา พร๎อมทั้งควบคุมราคาสินค๎าอุปโภคและ
บริโภค 
                       ๑๑.๑๐)ให๎รัฐบาลสนับสนุนมูลนิธิพิพิธภัณฑ๑แรงงานไทย 
                       ๑๑.๑๑) ให๎รัฐบาลแตํงตั้งคณะทํางานติดตามข๎อเรียกร๎องวันแรงงานแหํงชาติปี 
๒๕๕๘ 

 จากข๎อเรียกร๎องดังกลําว กระทรวงแรงงานได๎ดําเนินการทันทีคือ การตั้งคณะทํางาน
ติดตามข๎อเรียกร๎อง มีรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นหัวหน๎าคณะทํางานฯ และมีผู๎เรียกร๎องทุกกลุํมรํวมเป็น
คณะกรรมการติดตามการทํางาน โดยจะมีการติดตามการทํางานในทุกเดือน และการจัดตั้ง กรมความ
ปลอดภัยแรงงาน ได๎จัดทําเป็นรํางตามข๎อเรียกร๎องฯ แล๎ว ในสํวนเรื่ องข๎อกฎหมายตําง ๆ  คือ รําง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รํางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ๑ (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... และรํางพระราชบญัญตัคิุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับแก๎ไขเพ่ิมเตมิ ได๎ชะลอไว๎ชั่วคราว และ
ได๎ตั้งคณะทํางานในการปรับปรุงกฎหมาย  โดยมีผู๎เรียกร๎องกลุํมตําง ๆ เข๎ามารํวมในคณะทํางานฯด๎วย 
     ๑๒) โครงการสินเชื่อ SSME_OTOP  
                       ผลการดําเนินงาน : ธนาคารประกาศระเบียบผลิตภัณฑ๑สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
SSME โดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ค้ําประกัน โครงการสินเชื่อเพ่ือ
ผู๎ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 57 
                      ป๓ญหาอุปสรรค : 
                     - ป๓จจุบันมีลูกค๎าสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการสินเชื่อ SSME OTOP แตํยังไมํมี

การ ใช๎บริการสินเชื่อดังกลําวกับธนาคาร เนื่องจากธนาคารได๎กําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู๎ขอสินเชื่อ เพ่ือ
ปูองกันความเสี่ยงในการอนุมตัิสินเชื่อโครงการฯ โดยต๎องเป็นผู๎ประกอบการ OTOP ระดับ 3 ดาว ถึง 5 
ดาว และต๎องมีใบรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชน สํงผลให๎ลูกค๎าหันไปใช๎บริการสินเชื่อประเภทอื่นที่มี
ความคลํองตัวกวํา  เชํน สินเชื่อธุรกิจอเนกประสงค๑ และ สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก 

                       -  ทั้งนี้ ธนาคารอยูํระหวํางการทบทวนผลิตภัณฑ๑โดยจะดําเนินการศึกษาความ
เป็นไปได๎ในการสนับสนุนการให๎สินเชื่อสําหรับผู๎ประกอบการ OTOP และจะออกผลิตภัณฑ๑ใหมํที่
เหมาะสมตํอไป 
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      ๑๓) กระทรวงศึกษาธิการจัดระบบฝึกอาชีพเชิงพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมโอกาสคนพ้ืนที่ให๎ เข๎าสูํอาชีพ
พ้ืนที่    
                     ๑) โครงการ “หนึ่งคน... หนึ่งอาชีพ” จัดกระบวนการเรียนการสอนใน กศน. ตําบล 
๗,๔๒๔ แหํง พ้ืนที่ ๕ ภาค โดยสํารวจและฝึกอบรมให๎แกํประชาชนที่สนใจ ๕ หลักสูตรกลุํมอาชีพ ได๎แกํ 
หลักสูตรกลุํมอาชีพเกษตรกรรม หลักสูตรกลุํมอาชีพอุตสาหกรรม หลักสูตรกลุํมอาชีพพาณิชยกรรม 
และบริการ  หลักสูตรกลุํมอาชีพความคิดสร๎างสรรค๑ และหลักสูตรกลุํมอาชีพเฉพาะทาง มีจํานวน        
ผู๎ต๎องการเข๎ารับการอบรมทั้ง ๕ ภาค รวมทั้งสิ้น ๒๕๖,๓๒๙ คน ผลการดําเนินโครงการคาดหวังวํา
ประชาชนจะได๎รับความรู๎และทักษะอาชีพเพ่ิมขึ้น เห็นชํองทางในการประกอบอาชีพ และนําความรู๎ไป
ประกอบอาชีพเสริม เพ่ือเพิ่มรายได๎และลดรายจํายให๎กับครอบครัว 
                 ๒) โครงการอุดมศึกษา สร๎างความรู๎ สร๎างอาชีพ สร๎างความสุข  วิทยาลัยชุมชนจัด
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในพ้ืนที่ให๎บริการของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แหํง โดยไมํคิดคําใช๎จําย ตาม
โครงการมอบของขวัญให๎แกํประชาชนในชํวงเทศกาลปีใหมํ ๕๘ โดยแบํงประเภทของกิจกรรม ได๎แกํ 
การทําอาหาร การทําของใช๎ ของที่ระลึก การเกษตร การดูแลผู๎สูงอายุ  งานฝีมือ  และด๎านภาษา 
รวมทั้ง ๗๕ กิจกรรม โดยมีผู๎รับบริการรวมทั้งสิ้น ๒,๘๙๒ คน 
   ๓) การจัดการศึกษาแกํบุคคลที่ไมํมีหลักฐานทะเบียนราษฎร๑หรือไมํมีสัญชาติไทย จัด
ประชุมการจัดการศึกษาแกํบุคคลที่ไมํมีหลักฐานทะเบียนราษฎร๑หรือไมํมีสัญชาติไทย เพ่ือพิจารณาแนว
ทางการจัดการศึกษาแกํบุคคล  ที่ไมํมีหลักฐานทะเบียนราษฎร๑หรือไมํมีสัญชาติไทย และการจัด
การศึกษาของศูนย๑การเรียนเด็กตํางด๎าวในประเทศไทย โดยที่ประชุม มีมติให๎แตํงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางาน ในประเด็นยํอยๆ ได๎แกํ ระบบข๎อมูล ตัวเลข ๑๓ หลัก ของผู๎ไมํมีสัญชาติไทย กฎระเบียบ   
ที่เกี่ยวข๎อง และการศึกษาวจิัย เพื่อให๎เกิดการแก๎ป๓ญหาโดยมีผู๎แทน จากหนํวยงานภายในและหนํวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง เข๎ารํวมประชุมดังนี้ สํานักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ สภา
ทนายความ และ มูลนิธิสร๎างสรรค๑เด็ก และเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแกํบุคคลที่ไ มํมี
หลักฐานทะเบียนราษฎร๑หรือไมํมีสัญชาติไทย รวม ๔ ข๎อ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอดังนี้ 

                     ๓.๑) การขยายโอกาสทางการศึกษาแกํบุคคลที่ไมํมีหลักฐานทะเบียนราษฎร๑
หรือไมํมีสัญชาติไทย ให๎ทุกคนที่อาศัยอยูํในประเทศไทยสามารถเข๎าเรียนได๎โดยไมํจํากัดระดับ ประเภท 
และพื้นที่การศึกษา  

      ๓.๒) การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายรายหัวให๎แกํสถานศึกษาที่จัด
การศึกษา ในอัตราเดียวกันกับคําใช๎จํายรายหัวที่จัดสรรให๎แกํเด็กไทย 

      ๓.๓) ให๎ มท.จัดทําฐานข๎อมูล (เลขประจําตัว ๑๓ หลัก) และการอนุญาตและ
อํานวยความสะดวกให๎สามารถเดินทางไปศึกษาได๎เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรระดับนั้นๆ 
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      ๓.๔) ให๎ ศธ.จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแกํเด็กและเยาวชนที่หนีภัยจาก
การสู๎รบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท๑ 
     ป๓จจุบันมีเด็กที่ไมํมีหลักฐานทะเบียนราษฎร๑หรือไมํมีสัญชาติไทย  เข๎าเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด ศธ. ประมาณ ๗๕,๙๙๕ คน แบํงเป็น สพฐ. ๖๕,๔๔๕ คน สช. ๒,๑๑๕ คน และ 
กศน. ๘,๔๒๕ คน  ยังไมํรวม สอศ. สกอ. และสถานศึกษาสังกัดอื่น และมีเด็กไร๎สถานะทางทะเบียน
ราษฎร๑ที่อยูํ ในศูนย๑การเรียนเด็กตํางด๎าว (Migrant Learning Centers) จํานวน  ๙๕ ศูนย๑ ประมาณ 
๑๗,๑๖๑ คน 
                   ๑๔) การให๎ความชํวยเหลือเยียวยาผู๎ได๎รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ๑ความไมํ
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎   การสนับสนุนการแก๎ไขป๓ญหา และพัฒนาศักยภาพประชากรเปูาหมาย
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ให๎การชํวยเหลือเฉพาะหน๎ากรณีเสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท จํานวน 
๖๐ ราย  ให๎การชํวยเหลือเฉพาะกรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๘๔ ราย  มอบเงินฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผ๎ูบาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๗๖ ราย  มอบเงินยังชีพรายเดือน
แกํบุตรผู๎เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับการศึกษา จํานวน ๗,๒๖๖ ราย  มอบเงินยังชีพราย
เดือนแกํผู๎ที่พิการจากเหตุความไมํสงบ ตามลักษณะความพิการ จํานวน ๖๒๓ ราย  มอบเงินอุดหนุนแกํ
ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความไมํสงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ๑ รายละ 
๒,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๖๒ ราย มอบเงินชํวยเหลือครอบครัวที่ประสบป๓ญหาจากเหตุความไมํสงบ
ฯ จํานวน ๑ ราย สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จํานวน ๖ ราย  รวมทั้งสิ้น ๘,๑๗๘ ราย  

๓.๒ ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว คนขอทาน 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 ๑) การประชุมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

                         -การประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย  จัด
ทําสกู๏ปสร๎างความเข๎าใจกํอนจะมีการประชุมวําด๎วยการโยกย๎ายถิ่นฐานแบบไมํปกติในมหาสมุทรอินเดียใน
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ เพ่ือยืนยันถึงความมุํงมั่นของไทยในการแก๎ไขป๓ญหาการค๎ามนุษย๑ 
โดยรัฐบาลไทยจะเชิญเจ๎าหน๎าที่อาวุโสจากประเทศที่ได๎รับผลกระทบมากที่สุด ๑๕ ประเทศ รวมทั้งติดตาม
นําเสนอการชี้แจงของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ ซึ่งจะเดินทางเยือน
มาเลเซียในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพบหารือกับรัฐมนตรีตํางประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธาน
อาเซียนในป๓จจุบัน ถึงแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาผู๎อพยพโรฮีนจา และการเตรียมพร๎อมจัดประชุมการย๎ายถิ่น
ฐานแบบไมํปกติทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย (๑๙-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)    

๒) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้ามนุษย์ 

                         - เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘ กระทรวงตํางประเทศ โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต๎ ได๎จัด
บรรยายสรุปภาพรวมการดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาค๎ามนุษย๑และการทําประมงผิดกฎหมายให๎คณะผู๎ซื้อจาก
บริษัท Walmart นําโดย น.ส. Jan Saumweber ตําแหนํง Vice President, Walmart Responsible 
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Sourcing และ น.ส. Angela Hofmann ตําแหนํง  Vice President, International Corporate Affairs 
โดยมีผู๎แทนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑ กระทรวงพาณิชย๑ กรมพาณิชย๑ และกรมเจ๎าทํา รํวมให๎ข๎อมูลและตอบคําถาม ซึ่งอธิบดีกรม
อเมริกาฯ และรองอธิบดีกรมประมงเน๎นย้ําถึงประเด็นที่บริษัท Walmart ให๎ความสนใจ ได๎แกํ การแก๎ไข
ป๓ญหาการค๎ามนุษย๑ในภาคประมง และการสร๎างความโปรํงใสและระบบตรวจสอบย๎อนกลับ (Traceability น
Supplychain ของอุตสาหกรรมประมง คณะผู๎แทนจากบริษัท Walmart แจ๎งวําในการเยือนและลงพ้ืนที่ครั้ง
นี้ ได๎พบป๓ญหาดังนี้ (๑) ผู๎ประกอบการรายใหญํบางสํวนยังไมํปฏิบัติตามมาตรฐานด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม
โดยเฉพาะเรื่อง Transperency ของ Supply Chain (ในขณะที่ผู๎ประกอบการรายยํอยมีการวางระบบและ
การปฏิบัติตามที่ดีกวํา) (๒) ผู๎ประกอบการและเจ๎าหน๎าที่ทางการในพ้ืนที่ยังไมํทราบหรือไมํเข๎าใจกฎระเบียบ
ตําง ๆ  ที่ภาครัญแก๎ไขปรับปรงุใหมํ และ (๓) ต๎องการเห็นการลงโทษทางอาญาแกํผู๎กระทําผิดด๎านการค๎ามนุษย๑ 
โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่รัฐที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ท้ังนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ต๎องการคือ ผลการดําเนินการที่เป็นรูปธรรม 
(Tangible results) และบริษัทฯ มีแผนจะกลับมาเมืองไทยเพ่ือติดตามความคืบหน๎าในชํวงเดือน ก.ค. ๕๘ 

 ๓) แผนงานและโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
       ๓.๑) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อนเพ่ือปูองกันการตกเป็นผู๎เสียหายจาก
การค๎ามนุษย๑ อยูํระหวํางเตรียมการจัดกิจกรรมการปูองกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อผู๎เสียหายจาก
การค๎ามนุษย๑สําหรับเด็กเรํรํอนและเด็กกลุํมเสี่ยง 
                ๓.๒) โครงการพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน   พัฒนาทักษะการดําเนิน
ชีวิตให๎แกํเด็กเรํรํอน เพ่ือฝึกทักษะและกระบวนการคิด การวางแผนทางเลือกในการดําเนินชีวิตของเด็ก
เรํรํอนให๎สามารถดํารงชีวิตได๎อยํางเด็กทั่วไป จํานวน  ๑๕๐ คน   
              ๓.๓) กระทรวงแรงงานให๎ความรู๎แกํผู๎ต๎องการไปทํางานตํางประเทศเพ่ือปูองกันป๓ญหา
การหลอกลวงคนหางานไปทํางานตํางประเทศ จํานวน 792,663 คน (คิดเป็นร๎อยละ ๗๙.๔๔ จาก
เปูาหมายทั้งปี ๙๙๗,๘๐๐ คน)  ตรวจสอบควบคุมผู๎รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ/ตํางประเทศ เพ่ือ
ไมํให๎คนหางานถูกเอารัดเอาเปรียบและปูองกันไมํให๎ถูกหลอกลวงจากกลุํมมิจฉาชีพ/สาย/นายหน๎าเถื่อน 
จํานวน ๕๙๔ คน (คิดเป็นร๎อยละ 148.50 จากเปูาหมายทั้งปี 400 คน) รับเรื่องร๎องทุกข๑จากคนหางาน
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ๎มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จํานวน ๗๑๖ คน (คิดเป็นร๎อยละ 
๓๙.๗๘ จากเปูาหมายทั้งปี ๑,๘๐๐ คน) สามารถชํวยเหลือคนหางานจํานวน ๗๐๐ คน ให๎ได๎รับเงินคืนรวม
ทั้งสิ้น ๒,๓๑๙,๒๘๘ บาท รวมถึงร๎องทุกข๑กลําวโทษและดําเนินคดีทางอาญากับผู๎กระทําความผิดกฎหมายวํา
ด๎วยการจัดหางานและคุ๎มครองคนหางาน จํานวน ๒๐๔ คน (คิดเป็นร๎อยละ ๕๑.๐๐ จากเปูาหมาย 
๔๐๐ คน) และอบรมให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายแกํพนักงานเจ๎าหน๎าที่ นายจ๎าง ผู๎นําท๎องถิ่น จํานวน ๘๙๖ 
คน (คิดเป็นร๎อยละ ๖๒.๖๖ จากเปูาหมายทั้งปี ๑,๔๓๐ คน) 
                     ๓.๔) อบรมให๎ความรู๎แกํนายจ๎างและลูกจ๎างเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาการค๎า
มนุษย๑ด๎านแรงงาน จํานวน 4,359 คน (คิดเป็นร๎อยละ 74.41 จากเปูาหมายทั้งปี 5,858 คน) รวมถึงมีผู๎
มาใช๎บริการศูนย๑ประสานแรงงานประมงทะเลในภารกิจ 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) จัดระเบียบแรงงาน
ประมง 2) จัดระเบียบเรือประมง 3) คุ๎มครองแรงงานในเรือประมง 4) ตรวจสอบนายจ๎าง/ลูกจ๎างประมง 
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และ 5) ชํวยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟูอีก จํานวน 119,904 คน โดยเป็นผลการดําเนินงานของกรมการ
จัดหางาน จํานวน 25,068 คน ซึ่งเป็นไปตามเปูาหมายทั้งปี 10,500 คน 
 ๓.๕) มาตรการยกระดับการคุ๎มครองแรงงาน คุ๎มครองลูกจ๎างเด็ก โดยจัดทํา MoU 
รํวมกับผู๎ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ๎อย/น้ําตาล สนับสนุนให๎สถานประกอบกิจการนํามาตรฐาน
แรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช๎แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช๎ รวมถึง
การเรียกร๎องสิทธิประโยชน๑ให๎แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
                     ๓.๖) สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายการคุ๎มครองแรงงาน โดยให๎บริการสายดํวน 1694 
ซึ่งมีหน๎าที่หลักในการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสาร และการให๎บริการสอบถามข๎อมูลด๎านตําง ๆ การรับเรื่อง
ร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ของด๎านแรงงานของประชาชน นายจ๎างและแรงงานตํางด๎าว นอกจากนี้ยังได๎มีการ
อํานวยความสะดวกในการส่ือสารให๎แกํแรงงานตํางด๎าว โดยมีลํามแปลภาษาในการให๎บริการด๎วย มีผู๎มา
ใช๎บริการ (ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 2557 – 29 พฤษภาคม 2558) จํานวน 80,737 สาย  
    ๓.๗) มาตรการปูองปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค๎ามนุษย๑ 
                       1) ตรวจคุ๎มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุํมเสี่ยง  
โดยเข๎าตรวจนายจ๎างและลูกจ๎าง เพื่อให๎การคุ๎มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุํมเสี่ยง (ประมง
ทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง หรือในเรือประมงทะเล กิจการผลิตสินค๎ากุ๎ง เครื่องนุํงหํม อ๎อย และปลา รวมถึง
หํวงโซํการผลิต) เพ่ือให๎การคุ๎มครองแรงงานเด็กให๎มีสภาพการจ๎างและสภาพการทํางานที่ดี รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ และประชาสัมพันธ๑การตํอต๎านการค๎ามนุษย๑ด๎านแรงงานและการใช๎
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร๎าย มีสถานประกอบกิจการได๎รับการตรวจสอบ จํานวน 1,437 แหํง 
มีลูกจ๎างเกี่ยวข๎อง จํานวน 59,833 คน (คิดเป็นร๎อยละ 121.02 จากเปูาหมายทั้งปี 49,440 คน) 
รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจ๎าง ลูกจ๎างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับ
กฎหมายด๎านแรงงาน เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับสถานการณ๑การค๎ามนุษย๑ด๎านแรงงาน การใช๎
แรงงานหญิง แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ การละเมิดสิทธิแรงงาน การยึดหนังสือเดินทางและหัก
คําจ๎างในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผลกระทบที่อาจได๎รับ จากการกีดกัน
ทางการค๎า และชํองทางการขอรับการชํวยเหลือ มีนายจ๎างและลูกจ๎างเข๎ารํวมประชุม  จํานวน 605 
คน (คิดเป็นร๎อยละ 108.04 จากเปูาหมายทั้งปี 560 คน)  
                       2) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) ตามที่คณะรักษาความสงบ
แหํงชาติได๎มีคําสั่งที่ 100/2557 และ 101/2557 แตํงตั้งคณะทํางานติดตามและตรวจสอบการจัดการ
ป๓ญหาแรงงานตํางด๎าวและการค๎ามนุษย๑ ทั้งในกรุงเทพมหานครและสํวนภูมิภาค นั้น โดยมีหน๎าที่ที่สําคัญ
ในการติดตาม ตรวจสอบนายจ๎างและสถานประกอบกิจการ เพ่ือให๎การบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
กับการแก๎ไขป๓ญหาแรงงานตํางด๎าว การปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย๑ การบังคับใช๎แรงงาน และ
การใช๎แรงงานเด็กในพื้นที่ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน ได๎จัดเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมชุดตรวจปฏิบัติการ 
(Task Force) ในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ได๎เข๎าตรวจแรงงานตํางด๎าวในสถานประกอบกิจการทั่ว
ประเทศ จํานวน 4,100 แหํง มีลูกจ๎างเกี่ยวข๎อง จํานวน 98,112 คน พบการกระทําผิดกฎหมายด๎าน
แรงงาน โดยดําเนินคดีนายจ๎าง จํานวน 585 ราย และดําเนินคดีแรงงานตํางด๎าว จํานวน 4,349 คน 
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                       3) ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายให๎ทันสมัยและสามารถบังคับใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 1) ออกกฎกระทรวงคุ๎มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2557 2) ออกกฎกระทรวงคุ๎มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช๎
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 3) ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคํารักษาพยาบาลที่ให๎นายจ๎างจําย  
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ๑ 2558 4) ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ๑ วิธีการ 
และอัตราคําฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทํางานให๎นายจ๎างจําย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2558 5) จัดทํารํางพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สภา
นิติบัญญัติแหํงชาติเห็นชอบในหลักการรํางฯ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางฯ ซึ่งได๎มีการ
ประชุมพิจารณารํางฯ ขณะนี้อยูํระหวํางวาระที่ 2 และ 6) แก๎ไขพระราชบัญญัติการทํางานของคนตํางด๎าว 
พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ซึ่งอยูํระหวํางนําเสนอให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ 
  ๔)  การให๎ความชํวยเหลือลูกเรือประมงไทยสํงกลับจากเกาะอัมบน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย กองตํอต๎านการค๎ามนุษย๑ สป.พม. รํวมกับ ปคม. และ กต. รํวมรับลูกเรือประมงไทยที่
เดินทางกลับจากเกาะอมับน/เกาะเบจินา ประเทศอินโดนีเซีย โดยเครื่องบิน ณ ทําอากาศยานดอนเมือง 
และทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งชุดปฏิบัติการฯ ได๎จัดทีมเจ๎าหน๎าที่จากกองตํอต๎านการค๎ามนุษย๑ สถาน
คุ๎มครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัดปทุมธานี บ๎านพักเด็กและครอบครัวกรมฯ กระทรวงแรงงาน และ 
ปคม. รํวมกันสัมภาษณ๑คัดแยกผู๎เสียหายจากการค๎ามนุษย๑ หากพบวําเป็นผู๎เสียหายจากการค๎ามนุษย๑ 
พม. จะดําเนินการชํวยเหลือใหก๎ารคุ๎มครองสวัสดิภาพเป็นการชั่วคราว และชํวยเหลือด๎านการดําเนินคดี
ในสถานคุ๎มครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งดําเนินการประสานญาติและนายจ๎างรับ
ตัวลูกเรือที่ไมํเป็นเหยื่อกลับภูมิลําเนา โดยได๎รับเงินชํวยเหลือเป็นคําพาหนะในการเดินทางกลับ สถิติ
การชํวยเหลือลูกเรือประมงที่กลับจากเกาะอัมบน/เกาะเบจินา ประเทศอินโดนีเซีย เดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๘ จํานวนทั้งสิ้น ๒๕๔ คน เป็นผู๎เสียหายจากการค๎ามนุษย๑ จํานวน ๒ คน และไมํเป็นผู๎เสียหายฯ 
จํานวน ๒๕๒ คน 
             ๕) การจัดระเบียบคนขอทาน   

     ได๎ดําเนินการจัดระเบียบคนขอทาน มีการลงพื้นที่สํารวจ ๓ ครั้ง มียอดรวมทั้งสิ้น 
๑,๑๙๘ คน เป็นคนไทย ๗๕๘ คน และคนตํางด๎าว ๔๔๐ คน โดยมีข๎อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม-๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ กระทรวง พม. ได๎ดําเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ๑ทําความเข๎าใจกับประชาชนบริเวณ
พ้ืนที่ 50 เขต เพ่ือให๎กลุํมเปูาหมายทราบวําการขอทานเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย จากการลงพ้ืนที่
สํารวจพบขอทาน จํานวน 29 คน ได๎รับแจ๎งทางโทรศัพท๑ 1 ราย จากศูนย๑ OSCC จํานวน 2 ราย รวม 
32 ราย ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพศชาย 13 คน หญิง 15 คน เด็กชาย 3 คน เด็กหญิง 1 ราย เป็นคนไทย 
30 คน ทําการตักเตือน/นําคืนครอบครัว 30 คน ตํางด๎าว 2 ราย ได๎นําสํง ตม. และจะมีการขับเคลื่อน
การลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตํอไป           
           ๖) การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยจัดระบบคนตํางด๎าวที่เข๎ามา
ทํางานในประเทศไทย โดยเข๎าตรวจสอบการทํางานของคนตํางด๎าวและสถานประกอบกิจการที่มีการจ๎าง
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งานคนตํางด๎าว จํานวน 31,804 แหํง (คิดเป็นร๎อยละ 88.34 จากเปูาหมายทั้งปี 36,000 แหํง) มี
ลูกจ๎างเกี่ยวข๎อง จํานวน 210,079 คน (คิดเป็นร๎อยละ 86.81 จากเปูาหมายทั้งปี 242,000 คน) 
นําเสนอความคืบหน๎าการแก๎กฎหมาย เพ่ือให๎แรงงานตํางด๎าวถูกกฎหมาย ซึ่งทํางานในไทยเป็น
ระยะเวลา 4  ปี สามารถทํางานในไทยตอํ หลังจากเว๎นระยะเปน็เวลา 3 เดือนจากเดิม 3 ปี รวมทั้งการ
ผํอนผันจดทะเบียนพิสูจน๑สัญชาติไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตลอดจนการมอบอํานาจให๎ผู๎วํา
ราชการจังหวัดพิจารณากํากับดูแลแรงงานที่เข๎ามาทํางานในลักษณะเช๎ามา เย็นกลับ หรือเข๎ามาตาม
ฤดูกาล ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตลอดจนนําเสนอการคุ๎มครองสิทธิแรงงานของไทย ซึ่งอยูํใน
ระดับมาตรฐานโลก  

    ๗) การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย 
             1. จัดระเบียบเรือประมง โดยการจดทะเบียนเรือประมงและจัดทําฐานข๎อมูลเรือประมง 
ป๓จจุบันมีเรือประมงทะเลที่จดทะเบียนถูกต๎องตามกฎหมายแล๎วกวํา 50,000 ลํา 
             2. จัดระเบียบแรงงานภาคประมง 
               1)ดําเนินงานศูนย๑ประสานแรงงานประมงจังหวัด ใน 7 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดทะเล 
เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ ๎มครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและ
ดําเนินคดี รวมถึง การชํวยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟู ผู๎เสียหายจากการค๎ามนุษย๑ในกิจการประมงทะเล 
               2)จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทําฐานข๎อมูลแรงงานประมง มีแรงงานตํางด๎าว
มาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล ระหวํางวันที่ 26 มิถุนายน – 31 
ตุลาคม 2557 จํานวน 58,508 คน 

  3)ตรวจแรงงานในงานประมงทะเล โดยชุดตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล จํานวน 
949 ลํา มีลูกจ๎างเกี่ยวข๎อง จํานวน 11,813 คน ตรวจสถานประกอบกิจการกลุํมเสี่ยง จํานวน 540 
แหํง มีลูกจ๎างเกี่ยวข๎อง จํานวน 48,020 คน 

 การแก้ไขท าประมงผิดกฎหมาย มีความคืบหน๎าที่สําคัญ ดังนี้ 
 ๑) กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดําเนินการ ดังนี้ 
  - การสํารวจจํานวนเรือประมงภายหลังจากการเพิกถอนการจดทะเบียนสําหรับ

เรือประมงที่จดทะเบียนเกิน ๓ ปีแล๎ว พบวํามีจํานวนเรือประมงในระบบทะเบียนเรือประมงลดลงจาก
กวํา ๕๐๐,๐๐๐ ลํา เหลือ ๔๒,๐๕๑ ลํา 

  - อยูํระหวํางการกําหนดรายละเอียดรูปแบบของระบบติดตามเรือ VMS 
สําหรับใช๎กับเรือขนาด ๓๐ – ๖๐ ตันกรอส สําหรับเรือ ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป ในระบบติดตามเรือใน
รูปแบบสัญญาณดาวเทียม 

  - มีการขยายการจัดตั้งศูนย๑ติดตามเรือบริเวณชายฝ๓่งเพิ่มขึ้น เป็น ๒๒ แหํง 
 ๒) กระทรวงแรงงาน รายงานผลการจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าวในประเภทกิจการ

ประมงทะเล (๒๒ จังหวัด) ตามมติคณะรัฐมนตรี (๓ มีนาคม ๒๕๕๘) ดังนี้ 
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จํานวน
นายจ๎าง 

จํานวนคนตํางด๎าวท่ีมาจดทะเบยีน (คน) 
เมียนมา กัมพูชา ลาว รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
๖,๗๒๓ ๒๖,๐๖๗ ๑๖,๕๙๓ ๙๗๒ ๔๓,๕๘๗ 

๒๕,๘๒๑ ๒๔๖ ๑๖,๐๖๗ ๕๒๖ ๘๖๑ ๖๖ ๔๒,๗๔๙ ๘๓๖ 
 

 ๓) กระทรวงการตํางประเทศ รายงานการให๎ความชชํวยเหลือลูกเรือไทยจากอินโดนีเซีย
ให๎เดินทางกลับไทย รวมทั้งสิ้น ๗๙๓ คน จากเกาะอําบน สํงกลับแล๎ว ๔๒๔ คน (รวมลูกเรือและไต๎ก๐ง) 
เกาะเบนจินํา สํงกลับแล๎ว ๑๖๕ คน และเกาะอื่นๆ ๒๐๔ คน (ตั้งแตํวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๘) นอกจากนี้ยังได๎ดําเนินการชี้แจงให๎ข๎อมูลตํอหนํวยงานตํางๆ เกี่ยวกับการแก๎ไขป๓ญหา
ดังกลําวของไทยอยํางตํอเนื่อง สําหรับการดําเนินการขั้นตํอไป กรมยุโรปมีกําหนดการพาคณะทูต
ประเทศสมาชิก EU ในประเทศไทย ดูงานความคืบหน๎าด๎านการแก๎ไขป๓ญหาประมงผิดกฎหมาย และจัด
ให๎คณะผู๎แทนไทย (ระดับ รมช.กต.) เดินทางไปกรุงบัรสเซลส๑ เพ่ือพบหารือกับภาคสํวนตํางๆ ของ EU 
เพื่อสํงเสริมภาพลักษณ๑ที่ดีของสินค๎าประมงไทยและประชาสัมพันธ๑การแก๎ไขป๓ญหาประมงผิดกฎหมาย 
(ภายหลัง DG Mare เยือนไทย) 

 ทั้งนี้ ในสํวนของการแก๎ไขกฎหมายเพ่ือให๎เป็นไปตามหลักสากลตามข๎อสังเกตของ
สหภาพยุโรป อยูํระหวํางการพิจารณาแนวทางซึ่งจะเป็นการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายให๎เป็นฉบับเดียว 

 - ความคืบหน๎าการดําเนินคดีที่เกาะอําบน จํานวน ๑๙ ราย กรมสอบสวนคดีพิเศษรับ
เป็นคดีพิเศษ จํานวน ๔ คดี สํงฟูองแล๎ว ๑ คดี อยูํระหวํางการดําเนินการของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ 
๑๑ คดี มีผู๎เสียหายคดีการค๎ามนุษย๑ จํานวน ๓๑ ราย 

            8) การให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจา 
                   การจับกุมชาวโรฮีนจาจํานวนมากในหลายพ้ืนที่ของภาคใต๎ ขณะนี้ หนํวยงานใน

พ้ืนที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได๎รับชาวโรฮีนจาเข๎าไว๎ในความคุ๎มครองดูแล จํานวนทั้งสิ้น ๓๓๙ 
ราย แบํงเป็นผู๎เสียหายจากการค๎ามนุษย๑ จํานวน ๒๐๐ ราย (จากเดิม ๑๙๑ ราย เพิ่มมาจากการคัดแยก 
๕ ราย และมาจากการคัดแยกเพิ่มเติมอีก ๔ ราย)และเป็นผู๎ลักลอบเข๎าเมืองผิดกฎหมาย จํานวน ๑๓๙ 
ราย (จากเดิมจํานวน ๑๔๓ ราย เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่ได๎รับข๎อมูลเพ่ิมเติมจากการทบทวนข๎อมูลการคัด
แยกและมีเหตุนําสงสัย จึงได๎ทําการคัดแยกเพ่ิมเติม) ทั้งนี้ ชาวโรฮีนจาทั้งหมดอยูํในความคุ๎มครองดูแล
ของสถานคุ๎มครองสวัสดิภาพผู๎เสียหายจากการค๎ามนุษย๑ สถานคุ๎มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต๎ และ
บ๎านพักเด็กและครอบครัว                 

 

๓.๓   ด้านการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 ๑) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 
๑.๑)  การคุ้มครองแรงงาน 
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      1. ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพ่ือให๎นายจ๎างปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ๎มครองแรงงานและคุ๎มครองให๎ลูกจ๎างได๎รับคําตอบแทนในการทํางาน สิทฺธิประโยชน๑ไมํต่ํากวําที่
กฎหมายกําหนด โดยเน๎นในสถานประกอบกิจการกลุํมเสี่ยง ได๎แกํ สถานประกอบกิจการที่มีการใช๎
แรงงานเด็กและแรงงานตํางด๎าวที่อาจนําไปสูํการค๎ามนุษย๑ด๎านแรงงาน สถานประกอบกิจการที่ไมํเคย
ผํานการตรวจแรงงานภายใน 5 ปี และสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ๎าง 1 – 49 คน ที่ไมํผําน
การตรวจแรงงาน สถานประกอบกิจการรายใหมํ และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมํถูกต๎องตาม
กฎหมายในปีที่ผํานมา จํานวน 23,267 แหํง มีลูกจ๎างเกี่ยวข๎อง จํานวน 859,479 คน (คิดเป็นร๎อยละ 
76.55 จากเปูาหมายทั้งปี 1,122,800 คน) ตรวจแรงงานนอกระบบ โดยพนักงานตรวจแรงงาน
เข๎าไปตรวจสอบแรงงาน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ดูแลสภาพการจ๎างงาน สภาพการทํางาน ให๎ผู๎จ๎าง
งาน ผู๎รับงานไปทําที่บ๎าน นายจ๎าง ลูกจ๎างในงานเกษตรกรรม ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู๎รับงาน   
ไปทําที่บ๎าน พ.ศ. 2553 หากพบวํามีการปฏิบัติไมํถูกต๎องพนักงานตรวจแรงงานจะดําเนินการ      
ให๎คําแนะนํา ออกคําสั่ง และดําเนินคดีตามลําดับ หากสถานประกอบกิจการยังไมํมีการปรับปรุง
แก๎ไขให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย ทั้งนี ้ ได๎ดําเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ จํานวน 19,039 คน   
(คิดเป็นร๎อยละ 63.48 จากเปูาหมายทั้งปี 29,990 คน) และได๎ให๎ความรู๎ด๎านการคุ๎มครองแรงงาน 
โดยการให๎คําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา การตอบป๓ญหาเกี่ยวกับสิทธิด๎านแรงงาน รวมถึงการใช๎แรงงานเด็ก
อยํางถูกกฎหมาย ให๎แกํกลุํมเปูาหมาย เชํน แรงงานในระบบ  แรงงานนอกระบบ นักเรียน/นักศึกษา    
ที่จะเข๎าสูํตลาดแรงงาน และผู๎ปกครองแรงงานเด็ก เป็นต๎น มีผู๎รับความรู๎เกี่ยวกับการคุ๎มครองแรงงาน 
จํานวน 437,140 คน (คิดเป็นร๎อยละ 79.52 จากเปูาหมายทั้งปี 547,210 คน) 
                             2. ให๎ความรู๎และตรวจกํากับสถานประกอบกิจการและหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ
ให๎ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน เพ่ือการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมในการทํางานให๎มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน   
ในสถานประกอบกิจการ จํานวน 11,623 แหํง มีลูกจ๎างเกี่ยวข๎อง จํานวน 695,643 คน (คิดเป็นร๎อยละ 
117.21 จากเปูาหมายทั้งปี 593,500 คน) อบรมให๎ความรู๎ เรื่องความปลอดภัยในการทํางานให๎ 
นายจ๎าง ลูกจ๎าง เจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง จํานวน 6,861 คน 
(คิดเป็นร๎อยละ 105.55 จากเปูาหมายทั้งปี 6,500 คน)   
                             3. ได๎ดําเนินการให๎แรงงานได๎รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท๑
ระหวํางนายจ๎างและลูกจ๎างด๎วยระบบทวิภาคี โดยเน๎นการทํางานในเชิงรุกด๎วยการสํงเสริมให๎ความรู๎  
ให๎คําปรึกษาแนะนําแกํนายจ๎าง ลูกจ๎าง ในสถานประกอบกิจการ ให๎เกิดความรํวมมือในรูปแบบของทวิภาคี
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือทําหน๎าที่ปรึกษาหารือรํวมกัน นํามาซึ่งความสัมพันธ๑อันดีระหวํางนายจ๎าง
กับลูกจ๎าง รวมถึงการรํวมกันแก๎ไขป๓ญหาการขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบกิจการให๎ยุติลงได๎
กํอนจะเกิดความรุนแรง ทั้งนี้ ได๎เข๎าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จํานวน 9,240 แหํง มีลูกจ๎าง
เกี่ยวข๎อง จํานวน 570,822 คน (คิดเป็นร๎อยละ 114.16 จากเปูาหมายทั้งปี 500,000 คน) รวมถึงการ
สนับสนุนให๎สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายกําหนดให๎แกํสถานประกอบ
กิจการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ครอบครัว และความมั่นคงของสังคม โดยมุํงเน๎นการจัด
สวัสดิการที่เป็นป๓จจัยพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต ให๎คนในองค๑กรได๎รับความสะดวกสบายในการทํางาน มี
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ความมั่นคงในอาชีพ จูงใจให๎มีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความพอใจในการทํางาน ครอบครัวมีความมั่นคง 
ได๎มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับสูํงานที่มีคุณคําตํอไป ทั้ งนี้ มีสถานประกอบกิจการได๎รับการสํงเสริม
สวัสดิการเพ่ือแรงงาน ครอบครัว และสังคม จํานวน 9,192 แหํง (คิดเป็นร๎อยละ 83.56 จากเปูาหมาย
ทั้งปี 11,000 แหํง) มีลูกจ๎างเกี่ยวข๎อง จํานวน 562,678 คน 
                            4. สนับสนุนสถานประกอบกิจการให๎มีการปฏิบัติตามข๎อกําหนดมาตรฐาน
ด๎านแรงงานไทยและมีความรับผิดชอบตํอสังคมด๎านแรงงาน (Corporate Social Responsibility : 
CSR) เพื่อให๎สถานประกอบกิจการมีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถนําไปพัฒนาองค๑กรให๎มีการ
ปฏิบัติตํอผู๎ใช๎แรงงานได๎อยํางถูกต๎อง มีสถานประกอบกิจการได๎รับการสํงเสริมความรู ๎ จํานวน 
5,437 แหํง (คิดเป็นร๎อยละ 104.56 จากเปูาหมายทั้งปี 500,000 คน) มีลูกจ๎างเกี่ยวข๎อง จํานวน 
754,763 คน 
                            5. การให๎ความคุ๎มครองแกํลูกจ๎าง ผู๎ประกันตน ดังนี้ 
         กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมได๎ให๎ความคุ๎มครองแกํลูกจ๎าง 
ผู๎ประกันตน แรงงานในระบบ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
                            1) ผู๎ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 จะได๎รับสิทธิประโยชน๑ในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห๑บุตร ชราภาพ และวํางงาน 
โดยมีผู๎ขึ้นทะเบียนเป็นผู๎ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา 33 และ มาตรา 39)  จํานวน 
11.21 ล๎านคน (คิดเป็นร๎อยละ 99.86 จากเปูาหมายทั้งปี 11.23 ล๎านคน) ข๎อมูล ณ วันที่ 30 
เมษายน 2558 ผู๎ประกันตนได๎รับสิทธิประโยชน๑จากเหตุไมํเนื่องจากการทํางาน (จากกองทุน
ประกันสังคม) จํานวน 19,242,667 ราย คิดเป็นเงิน 29,125.880 ล๎านบาท 
                               2 ) ผู๎ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ๎างตามกฎหมายเงินทดแทน จํานวน 9.17 ล๎านคน 
(คิดเป็นร๎อยละ 99.46 จากเปูาหมายทั้งปี 9.22 ล๎านคน)  ได๎รับสิทธิประโยชน๑จากเหตุเนื่องจากการ
ทํางาน (จากกองทุนเงินทดแทน) จํานวน 63,621 ราย คิดเป็นเงิน 891.238 ล๎านบาท 
                            3) การประกันตนตามมาตรา 40 มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎แรงงานนอกระบบ 
(ผู๎ประกอบอาชีพอิสระ) มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีแรงงานนอกระบบขึ ้นทะเบียนเป็น
ผู ๎ประกันตนมาตรา 40 จํานวน 2.55 ล๎านคน มีผู๎ประกันตนได๎รับสิทธิประโยชน๑ทดแทน จํานวน 
53,316 ราย คิดเป็นเงิน 278.299 ล๎านบาท 
        นอกจากนี้ยังได๎ออกหนํวยเคลื่อนที่เพ่ือให๎บริการงานประกันสังคมแบบ
เบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit) แกํประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบด๎วยกิจกรรม ประชุมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียน รับชําระเงินสมทบผู๎ประกันตน ตอบป๓ญหา และการสํงเสริมให๎มีการชําระ
เงินสมทบลํวงหน๎าของผู๎ประกันตนมาตรา 40 ได๎มีการออกหนํวยเคลื่อนที่ให๎บริการ จํานวน 7,790 
ครั้ง มีผู๎เข๎ารับการบริการ จํานวน 837,737 ราย (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558) 
                   6. การขยายความคุ๎มครองให๎แกํแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงานได๎จัดตั้ง 
“ศูนย๑ประสานงานและสนับสนุนเครือขํายแรงงานนอกระบบ” ขึ้น ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด โดยมี
ภารกิจในการจัดทําเรื่องแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดทําแผนแก๎ไขป๓ญหา รวมทั้งบูรณา
การการทํางานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อวิเคราะห๑สถานการณ๑ และแก๎ไขป๓ญหาของแรงงานนอก
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ระบบ  โดยจะเน๎นการลงพ้ืนที่พบประชาชน สํารวจ จํานวนและอาชีพของแรงงานนอกระบบเพ่ือ
ชํวยเหลือแรงงานนอกระบบให๎ได๎รับความคุ๎มครองดูแลและสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ พร๎อม
บูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งมั่นคงทางอาชีพและรายได๎แกํแรงงานนอก
ระบบ โดยให๎อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) เข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินการ รวมถึงมอบหมายให๎ผู๎ตรวจ
กระทรวงแรงงานเข๎าไปดูแลขับเคลื่อนการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอยํางจริงจัง 
                       7. การแก๎ไขกฎหมายเพื่อการคุ๎มครองแรงงาน 
                             1) รํางพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎มีมติ
เห็นชอบแล๎ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2558 และได๎สํงรํางดังกลําวให๎คณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณากํอนเสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ พิจารณากํอนเสนอพร๎อมกับอนุสัญญา
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ตํอไป  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สภานิติบัญญัติ
แหํงชาติเห็นชอบในหลักการรํางฯ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางฯ ซึ่งได๎มีการประชุม
พิจารณารํางฯ ขณะนี้อยูํระหวํางวาระที่ 2 
                            2) รํางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรําง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได๎มีการ
ประชุมหารือรํวมกับทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ที่ประชุมมีมติให๎นํารํางทั้งสองฉบับกลับมาพิจารณาทบทวน
อีกครั้งและให๎ตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณารํางกฎหมายวําด๎วยแรงงานสัมพันธ๑ 
               8. การให๎ความคุ๎มครองแรงงานไทยในตํางประเทศ กระทรวงแรงงาน ได๎เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของแรงงานไทยที่ไปทํางานในตํางประเทศ จึงได๎มีการจัดตั้งสํานักงานแรงงานไทย
ในตํางประเทศ จํานวน 14 แหํง (13 ประเทศ) เพื่อให๎การคุ๎มครองและดูและแรงงานให๎ได๎รับการดูแล
ที่เหมาะสม ได๎รับสิทธิประโยชน๑ตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานไทยสํวนใหญํจะประสบป๓ญหาการสื่อสาร
ในการทํางาน ขาดความรู๎เรื่องกฎหมาย การปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพการทํางานและการใช๎ชีวิตประจําวัน 
เป็นสาเหตุที่ทําให๎แรงงานไทยเกิดความกดดันและหาทางออกที่ไมํถูกต๎อง อาทิ การดื่มสุรา นํามาซึ่งป๓ญหา
สุขภาพเสื่อมโทรม ศักยภาพในการทาํงานลดลง หมดความนําเชื่อถือ ทําให๎เกิดภาพลักษณ๑ที่ไมํดีตํอ
แรงงานไทย ทั้งนี้ ได๎เข๎าตรวจเย่ียมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และสถานกักกัน 
จํานวน 15,845 คน รวมทั้งติดตามชํวยเหลือและเรียกร๎องสิทธิประโยชน๑ให๎แรงงานไทย จํานวน 9,813 ราย 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 57,992,801.68 บาท 

๑.๒)  การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 (๑)  การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมให้กับกลุ่มเปูาหมาย 

                                    (๑.๑)โครงการเสริมสร้างชุมชนคุ้มครองเด็กดําเนินงานโครงการ
เสริมสร๎างชุมชนคุ๎มครองเด็ก เพ่ือให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาปกปูอง และคุ๎มครองเด็กในชุมชน
แบบยั่งยืน เด็กกลุํมเปูาหมายได๎รับการพัฒนา ปกปูองและคุ๎มครอง และพัฒนารูปแบบ แนวทางการ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการคุ๎มครองเด็ก โดยดําเนินการใน ๓๖ พ้ืนที่ (อบต./ทต.) ใน ๑๒ 
จังหวัด  (อุดรธานี ชุมพร เชียงใหมํ พะเยา กาญจนบุรี จันทบุรี  ลําปาง นครปฐม ร๎อยเอ็ด พังงา สตูล 
และสุรินทร๑)  
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(๑.๒)โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก พัฒนาคุณภาพเด็กตามมาตรฐาน 
สท. ๖ มิติ ได๎แกํ มิติศีลธรรม มิติการดํารงชีวิต มิติวิชาการ มิติสังคม มิติอาชีพ และมิตินันทนาการ โดย
มุํงเน๎นการพัฒนาเด็กรอบด๎าน ใน ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมกิจวัตรประจําวัน ๒) กิจกรรมรํวมกับ
ครอบครัว และ ๓) กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห๑ ซึ่งดําเนินการใน ๒๒ จังหวัด และอบรมให๎ความรู๎กับ
เครือขํายในการทํากิจกรรมในพื้นที่ และให๎คําปรึกษา (Coaching) รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน โดย
เด็กที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น จํานวน ๒,๖๐๙ คน  

     (๑.๓) โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนาชาติการ
สนับสนุนบทบาทและการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โดยดําเนินการดังนี้ 
                                              ๑. การเลือกตั้งประธานสภาเด็กและเยาวชนแหํงประเทศไทย
และคณะบริหารฯ ที่หมดวาระ 
                                              ๒. การเลือกตั้งคณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
ตามวาระ 
                                               ๓. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแหํงประเทศไทย 
                                               ๔. การสนับสนุนงบประมาณแกํสภาเด็กและเยาวชนในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน และสนับสนุนงบประมาณให๎แกํเครือขํายในพื้นที่ เพื่อให๎เกิดการทํา
กิจกรรมที่สร๎างสรรค๑ระดับตําบล 
                                               ๕. สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ/จังหวัดประชุมจัดทํา
แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๘ 

(๑.๔) .การแก๎ไขป๓ญหาคุณแมํวัยใส ผู๎แทนกองทุนประชากรแหํง
สหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) ประจําประเทศไทยหารือเกี่ยวกับ
ความรํวมมือในประเด็นการลดอัตรา การตั้งครรภ๑ในวัยรุํน การให๎ความรู๎เรื่องเพศสัมพันธ๑เพ่ือปูองกัน
การตั้งครรภ๑กํอนวัยอันควร เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 58 ซึ่ง UNFPA มีความหํวงกังวลในสถานการณ๑การ
ตั้งครรภ๑และคลอดบุตรของแมํวัยใสใน ประเทศไทย ซึ่งมีอัตราสูง และนํามาสูํป๓ญหาคุณภาพชีวิต       
ทั้งในเรื่องการดําเนินชีวิต ป๓ญหาสุขภาพ และป๓ญหาทางสังคม ทั้งนี้ ศธ. ได๎พัฒนาระบบการดูแลและ
ชํวยเหลือ เด็กนักเรียนในทุกมิติ เชํน การเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม การจัดให๎มีการเรียนการสอน
เพศศึกษา โดยอบรมผู๎สอนใหร๎ู๎เรือ่งเพศศกึษารอบดา๎น การเสริมสร๎างทักษะชีวิตให๎แกํนักเรียน รวมทั้งมี
ความรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆ เพ่ือดําเนินการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาเรื่องเพศสัมพันธ๑ในวัยเรียน 
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาเด็กตั้งครรภ๑โดยไมํให๎เด็กออกจากระบบการศึกษา เชํน การ
สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เป็นมิตรกับเด็ก การลดการท๎องซ้ํา การให๎โอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย ทั้ง
การศึกษาในระบบและนอกระบบ ทั้งนี้ สพฐ. มีศูนย๑เฉพาะกิจคุ๎มครองและชํวยเหลือ เด็กนักเรียนที่
ดําเนินการให๎ความคุ๎มครองแกํเด็กในทุกป๓ญหา ภาพรวมของการดําเนินงาน คณะกรรมการสํงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ได๎รํวมกับหลายหนํวยงานในการจัดทําแนวทางแก๎ป๓ญหาดังกลําว โดย
ได๎บูรณาการเป็นแผนปฏิบัติการรํวม หรือ One Goal One Plan โดย  ศธ.ยินดีให๎ความรํวมมือกับทุก
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หนํวยงานในการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว โดยมีแนวคิดในการสํงเสริมกิจกรรมเพ่ือให๎วัยรุํนใช๎เวลาอยําง
สร๎างสรรค๑ โดย UNFPA ได๎เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับแนวคิดเรื่องเพศศึกษาให๎เป็นการศึกษาเรียนรู๎ 
บทบาทความสัมพันธ๑ระหวํางชายหญิง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติและยอมรับได๎ 

(๑.๕) การสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดประชุมคณะกรรมการ
สํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 1/58 เมื่อวันที่ 24 มี.ค.58 โดยที่ประชุมเห็นชอบ
นโยบายและยุทธศาสตร๑ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาความรุนแรงตํอเด็ก พ.ศ.58-64 (ระยะเวลา 7 ปี) 
เห็นชอบการปรับชื่อคณะทํางานรํวม (Task Force) เพ่ือประสานขับเคลื่อนการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาการตั้งครรภ๑ในวัยรุํน เป็น “คณะอนุกรรมการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาการตั้งครรภ๑           
ในวัยรุํน” พร๎อมทั้งมีการเพ่ิมเติมองค๑ประกอบและปรับปรุงอํานาจหน๎าที่ เชํน เพ่ิมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษา เป็นต๎น รวมทั้งเห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการให๎นักเรียนและ
นักศึกษาไปทํากิจกรรมนอกสถานศึกษา พ.ศ. ....ซึ่งได๎มีการปรับแก๎ชื่อเป็น “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วําด๎วยการให๎นักเรียน นักศึกษาไปเข๎ารํวมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ....” โดยมีสาระสําคัญ  คือ 
ให๎นักเรียนนักศึกษาไปเข๎ารํวมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน    โดยไมํถือเป็นวันลา แตํก็จะต๎องไมํ
กระทบเวลาเรียนอยํางมีนัยสําคัญ เพ่ือให๎มีความยืดหยุํนและเอื้อตํอการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 

(๑.๖)โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนาชาติ 
การสนับสนุนบทบาทและการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ได๎ดําเนินการคัดเลือกประธานสภา
เด็กและเยาวชนแหํงประเทศไทยและคณะบริหารฯ ที่หมดวาระการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามวาระการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
เพื่อขับเคลื่อนการดาํเนนิงานของสภาเด็กและเยาวชนแหํงประเทศไทยการสนับสนุนงบประมาณแกํสภา
เด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน และสนับสนุนงบประมาณให๎แกํเครือขําย
ในพ้ืนที่ เพ่ือให๎เกิดการทํากิจกรรมที่สร๎างสรรค๑ระดับตําบลสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ /จังหวัด
ประชุมจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๘ รวมทั้งได๎ดําเนินการจัดจ๎างเจ๎าหน๎าที่ติดตํอประสาน
การดําเนินงานแกํสภาเดก็และเยาวชน ตลอดจนติดตามและรายงานผล การดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการติดตามผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 

(๑.๗)การสํงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการการประชุม
คณะกรรมการสํงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.58 ที่
ประชุมเห็นชอบ ปรับปรุงแก๎ไขคําสั่งการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งและพัฒนาการศึกษาในศูนย๑การ
เรียนเฉพาะความพิการ โดยปรับให๎ผู๎อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สพฐ.เป็นฝุาย
เลขานุการ แทนผู๎อํานวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี ปศธ. เป็น
ประธานอนุกรรมการ และมีเลขาธิการ กศน. และเลขาธิการ สช. เป็นรองประธานอนุกรรมการ มีทํา
หน๎าที่ศึกษา รวบรวม วิเคราะห๑ สังคมเคราะห๑ความต๎องการ ป๓ญหาและแนวทางการแก๎ไขเกี่ยวกับการ
จัดตั้งศูนย๑ จัดทําข๎อเสนอเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวทางการจัดตั้งและการพัฒนาการศึกษาสําหรับคน
พิการ กําหนดหลักเกณฑ๑และวิธีการในการจัดตั้งศูนย๑ จัดทํามาตรฐานและเกณฑ๑การประเมินศูนย๑การ
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เรียนเฉพาะความพิการ เพ่ือการรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง รวมทั้งมอบหมายให๎คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการยกรํางกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย๑การเรียนเฉพาะความพิการและการบริหารจัดการ
ตํางๆ ให๎เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน เพ่ือเสนอให๎ที่ประชุมพิจารณาครั้งตํอไปในชํวงต๎นเดือนส.ค.58 และ
รับทราบความก๎าวหน๎าการเตรียมการประชุมสัมมนานานาชาติด๎านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 (The 1 st 
International Conference on Special Education) ภายใต๎หัวข๎อ “นวัตกรรมเสริมสร๎างการเรียนรู๎
และการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความต๎องการจําเป็นพิเศษ” (Innovation to Enhance 
Learning Initiatives and Practices) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ๎าภาพจัดประชุม โดยความรํวมมือ
ระหวํางองค๑การรัฐมนตรีศึกษาแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (The Southeast Asian Minsters of 
Education Organization : SEAMEO) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันด๎านนโยบายสาธารณะคนพิการ 
(Institute of Disability and public policy) และมหาวิทยาลัยแหํงสหรัฐอเมริกา ระหวํางวันที่ 28-
30 ก.ค. 58 ณ ศูนย๑ประชุมวายุภักษ๑ถนนแจ๎งวัฒนะ โดยมีพลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี          
เป็นประธานเปิดงาน 

 (๑.๘) โครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพ่ือความ
มั่นคงในชีวิต 

  -กิจกรรม : การฝึกอบรมเตรียมความพร๎อมคนพิการสูํการมีงานทํา
อยํางยั่งยืน รุํนที่ 1 ระหวํางวันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย๑ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการขอนแกํน 
จังหวัดขอนแกํนโดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือฝึกอบรมเตรียมความพร๎อมคนพิการตามความต๎องการของสถาน
ประกอบการ และเพ่ือให๎คนพิการมีอาชีพ มีรายได๎ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสูํการพ่ึงพา
ตนเองอยํางยั่งยืน ผู๎เข๎ารํวมประชุมประกอบด๎วย คนพิการ จํานวน ๕๖ คน ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎รับ
ความรู๎ความเข๎าใจในการฝึกอบรมเตรียมความพร๎อมคนพิการให๎สามารถเข๎าทํางานตรงตามความ
ต๎องการของสถานประกอบการ สําหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช๎เวลารวมทั้งสิ้น ๕ วันประกอบด๎วย การ
บรรยายให๎ความรู๎เกี่ยวกับสิทธิด๎านอาชีพของคนพิการ แนวทางการจ๎างงานคนพิการในสถาน
ประกอบการตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐และที่แก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม การเขียนประวัติสํวนตัวการ
สัมภาษณ๑งาน การแนะแนวอาชีพรายบุคคล และเปิดตลาดอาชีพ มีคนพิการที่ต๎องการฝึกอบรมเตรียม
ความพร๎อม จํานวน ๒๘ คน มีคนพิการได๎งานทํา จํานวน ๑๐ คน และอยูํระหวํางรองานและการ
ประสานสถานประกอบการ จํานวน ๑๘ คน โดยได๎รับการสนับสนุนวิทยากร จากสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดขอนแกํนศูนย๑จัดหางานคนพิการพระมหาไถํ และสถานประกอบการ ได๎แกํ บริษัท ICC อินเตอร๑
เนชั่นเนล จํากัด (มหาชน) บริษัททออวนเดชาพานิช 2 และบริษัทพานาโซนิค เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด สาขาขอนแกํน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๙๓ 

 
 

                 -กิจกรรม : โครงการสร๎างงานสร๎างรายได๎ ฝึกอาชีพให๎คนพิการและ
ผู๎ดูแลคนพิการในชนบท- การอุดหนุนการรํวมกลุํมประกอบอาชีพของคนพิการและผู๎ดูแลคนพิการ จํานวน       
๕,000,000 บาท ดําเนินการในสํวนภูมิภาค จํานวน ๗๖ จังหวัด ๑๐๐ กลุํมๆ ละ      ๕0,000 บาท 
มียอดผลการเบิกจํายงบประมาณ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๙๔ กลุํม เป็นเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ 
บาท คิดเป็นร๎อยละ ๙๔  

๑.๙) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ 
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศูนย๑บริการคนพิการ : การสํงเสริมการเข๎าถึงสิทธิของคนพิการ
ระดับพ้ืนที่ กทม.” ระหวํางวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร๑ 
กรุงเทพมหานคร ผู๎เข๎ารํวมประชุมประกอบด๎วย เจ๎าหน๎าที่ฝุายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขต ๕๐ เขต 
และเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ศูนย๑บริการสาธารณสุข ๗๖ แหํง จากการประชุมดังกลําว ผู๎เข๎ารํวมการ
ประชุมได๎กําหนดทิศทางการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การ
เตรียมความพร๎อมจัดตั้งเป็นศูนย๑บริการคนพิการทั่วไป การบริการข๎อมูลขําวสารคนพิการ สํงเสริมการ
เข๎าถึงบริการของรัฐได๎อยํางทั่วถึงและเป็นธรรมแกํคนพิการ และชํวยประสานสํงตํอให๎คนพิการได๎รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพอยํางเหมาะสมและมีคุณภาพ 

 (๑.๑๐) โครงการเสริมสร้างบทบาทสตรีพิการอย่างเท่าเทียมกันใน
สังคม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายสตรีพิการ ระหวํางวันที่ ๑๘-๒๐ 
พ.ค.๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ้นซ๑ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ผู๎เข๎ารํวมประชุมประกอบด๎วยสตรีพิการ องค๑กร
เครือขํายคนพิการ เครือขํายสตรีพิการ ผู๎ดูแลคนพิการ จํานวน ๘๕ คน ผู๎เข๎ารํวมการประชุมได๎รับความรู๎
ความเข๎าใจในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายสตรีพิการ  สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ที่ % การเสริมพลังบทบาทสตรีพิการอยํางเสมอภาคและเทําเทียมในสังคม และสามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาตนเอง รูปแบบการประชุมประกอบด๎วย การบรรยายให๎ความรู๎ การสร๎างและ
ขับเคลื่อนเครือขํายสตรีพิการในระดับพื้นที่ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับคนพิการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสตรีพิการยุคใหมํ การทํางานเป็นเครือขําย การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ๑และความต๎องการของสตรีพิการ การฝึกภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาทตํางๆ ในสังคม และเทคนิคการบริหารโครงการที่ดี  
              (๑.๑๑) โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ : การ
สํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานออกบัตรประจําตัวคนพิการ ข๎อมูลคนพิการได๎รับการออกบัตร
ประจําตัวคนพิการ ณ วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔,๒๒๐ คน โดยแบํงเป็นเพศชาย 
จํานวน ๗,๓๔๔ คน เพศหญิง จํานวน ๖,๘๗๖ ทั้งนี้ จํานวนคนพิการที่ได๎รับการออกบัตรตังแตํวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๓๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีจํานวน ๑,๗๐๓,๘๓๔ คน โดยแบํงเป็นเพศชาย จํานวน 
922,408 คน เพศหญิง จํานวน ๗๘๑,๔๒๖ คน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๙๔ 

 
 

    (๑.๑๒) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

                                                          - กิจกรรม : บริการเงินกู๎เพ่ือการประกอบอาชีพ 
เชํน ค๎าขาย เกษตรกรรม บริการ เป็นต๎น ในการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งแตํวันที่ ๑-
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สําหรับคนพิการ ผู๎ดูแลคนพิการ ทั่วประเทศ จํานวน ๑,๑๘๘ ราย เป็นเงิน 
๓๙,๘๐๒,๑๕๐ บาท (จากเงินทุนหมุนเวียนกองทุนฯ) 

                                                                  - กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตคน
พิการ ตั้งแตํวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หนํวยงานภาครัฐและองค๑กรภาคเอกชน จํานวน ๑๓ 
โครงการ เป็นเงิน ๓๔,๔๕๔,๒๙๘- บาท (จากเงินทุนหมุนเวียนกองทุนฯ) 
    (๑.๑๓) โครงการ : บ๎านมั่นคงชนบทเพ่ือผู๎ยากจนและด๎อยโอกาสใน
ชนบท มีการสร๎างกลไกรํวมในพื้นที่ โดยการเชื่อมโยงขบวนชุมชนทุกขบวนมาทํางานรํวมกัน  รวมทั้ง มี
การสํารวจและจัดทําข๎อมูลความเดือดร๎อนด๎านที่ดินทํากินของตําบลในพ้ืนที่เปูาหมาย  โดยมีการ
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ ๔๕ ตําบลจากพ้ืนที่เปูาหมาย ๖๑ ตําบล เป็นแผนงานสําคัญตามนโยบาย
รัฐมนตรี  ซึ่งได๎มีการจัดทําแผนการสนับสนุนผู๎ยากจนและด๎อยโอกาสในชนบท จํานวน ๔๐ จังหวัด 
๒๐๐ ตําบล ที่ผํานมาได๎ดําเนินการจัดที่ดินปุาสงวน ที่ดินสาธารณประโยชน๑ให๎ชุมชนได๎ประโยชน๑ และ
ออกข๎อบัญญัติที่ดิน และพัฒนาที่อยูํอาศัยให๎ผู๎ยากจนในพื้นที่ จํานวน ๕๐ ตําบล จากพื้นที่เปูาหมาย 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ นโยบายการขอใช๎ที่ดินของรัฐในแตํละหนํวยงานมีความ
แตกตํางกัน  มีขั้นตอนที่สลับซับซ๎อน จึงไมํสามารถดําเนินงานได๎ตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎  รวมถึงการ
แก๎ไขป๓ญหาที่ดินซ๎อนทับแนวเขตอุทยาน/ปุาสงวน  ไมํสามารถตัดสินแก๎ไขได๎ในระดับพ้ืนที่จังหวัด ต๎อง
อาศัยกระบวนการพิสูจน๑สิทธิที่สํวนกลาง และใช๎เวลานานหลายปี ข้ อ เ สนอแนะ  รั ฐบ าลประกาศ
นโยบายการแก๎ไขป๓ญหาที่ดินและที่อยูํอาศัยเป็นวาระแหํงชาติ และมีกลไก ในการแก๎ไขป๓ญหารํวมกัน
ระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและชุมชน 
    (๑.๑๔) โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘       
มีสถานภาพการกํอสร๎างตามหนํวยดําเนินการจํานวน ๒๘๐,๗๙๐ หนํวย ดังนี้ 

 ๑. กํอสร๎างแล๎วเสร็จ จํานวน ๓๑๑ โครงการ ๒๗๕,๘๐๓ หนํวย   
                                    - กํอสร๎างแล๎วเสร็จกํอนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๓๑๐ โครงการ  
๒๗๕,๖๒๕ หนํวย                                        
                                    - กํอสร๎างแล๎วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๖ – 
พฤษภาคม ๒๕๕๘)  จํานวน ๑โครงการ  ๑๗๘ หนํวย                                       
    ๒. อยูํระหวํางกํอสร๎างจํานวน ๑๑ โครงการ  ๔,๙๘๗ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๙๕ 

 
 

    (๑.๑๕) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ผลการดําเนินงาน ณ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ การเคหะแหํงชาติ ดําเนินการโครงการพัฒนา ที่อยูํอาศัยชุดที่ ๑ รวม ๓๘ โครงการ 
จํานวน ๑๖,๑๔๖ หนํวย ดังนี้ 

                                                          ๑. การขาย ขณะนี้อยูํระหวํางดําเนินการตามแผนการ
ขายจํานวน ๓๗ โครงการ ๑๔,๘๗๐ หนํวย ซึ่งมียอดขายรวม ๙,๕๘๕ หนํวย หรือคิดเป็น  ร๎อยละ ๖๕ 

                                                                    ๒. การกํอสร๎าง ตามแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่
อยูํอาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

                                                                ๒.๑ อยูํระหวํางกํอสร๎างจํานวน 7 โครงการ 

                                                            ๒.๒ ได๎ผู๎รับจ๎างแล๎ว อยูํระหวํางรอลงนาม 

                                                                ๒.๓ อยูํระหวํางดําเนินการประกวดราคา จํานวน 
๓๐  โครงการ 

                                         (1.16) โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ ผลการดําเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2558 การเคหะแหํงชาติ ดําเนินการ
รํวมกับหนํวยงานและภาคีที่เกี่ยวข๎อง อาทิ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประชาคมท๎องถิ่น สถาบันการศึกษา พิจารณาคัดเลือกกลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ คือ ผู๎สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปี ขึ้นไปที่เป็นผู๎มีรายได๎น๎อย และ/หรือผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมที่มีรายไดค๎รัวเรือนต่าํกวาํเส๎นความยากจน ณ ป๓จจุบัน และอาศัยอยํูในที่อยูํอาศัย
ที่มีสภาพไมํเหมาะสมแกํการอยูํอาศยัที่เอื้อตอํการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี และไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองและ
ครอบครัวในการดูแลที่อยูํอาศัยของตนเองได๎ ขณะนี้ คณะทํางานโครงการปรับปรุงที่อยูํอาศัยสําหรับ
ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎น๎อยและ ผู๎ยากไร๎ พิจารณาคัดเลือกผู๎ขอรับสิทธิ์ตามผลการคัดเลือกผู๎ได๎รับการ
สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของที่อยูํอาศัยจากการทําประชาคมของทางจังหวัด พร๎อมกําหนด
แบบบ๎านเปูาหมายแล๎วเสร็จ และอยูํระหวํางการจัดหาผู๎รับจ๎าง  เพื่อดําเนินการปรับปรุงฯ ตํอไป 

 ๑.๓ การให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
                 -ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 
   มีภารกิจเกี่ยวกับการให๎ความชํวยเหลือแกํเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ และคนพิการ โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ เป็นเจ๎าภาพหลักประสานหนํวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสํานักงานตํารวจแหํงชาติ รวมถึงหนํวยงานราชการอื่ นและองค๑กร
เอกชนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎บริการประชาชนที่ประสบป๓ญหาโดยได๎รับการแจ๎งเหตุทั้งสิ้น ๒๖,๓๑๖ กรณี 
โดยได๎แจ๎งผําน ๓ ชํองทาง ได๎แกํ สายดํวน จํานวน ๒๓,๖๗๘ กรณี, Walk-in จํานวน  ๕๘๙ กรณี และ 
Social media จํานวน ๒,๐๔๙ ครั้ง (ข๎อมูลระหวํางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
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                   ๒) การพัฒนาและส่งเสริมระบบการเงินการคลังภาคประชาชน 
   ๒.๑) ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ...  
                                   - พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยจะมีผลบังคับใช๎เมื่อพ๎นกําหนด 180 วัน นับแตํวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
                              - ป๓จจุบัน กระทรวงมหาดไทยอยูํระหวํางดําเนินการออกประกาศและอนุ

บัญญัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 
                         ๒.๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน  
                                1. รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังได๎ลงนามในคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 

182/2558 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการกํากับการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินภาคประชาชน ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ๑ 2558 ซึ่งป๓จจุบันอยูํระหวํางเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการกํากับการแก๎ไขป๓ญหา
หนี้สินภาคประชาชน และแตํงตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข๎อง 4 คณะ ได๎แกํ 
                                     1)  คณะอนุกรรมการไกลํ เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจํา

กรุงเทพมหานคร 
 
                                     2) คณะอนุกรรมการไกลํเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด 
                                     3) คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได๎          

ของลูกหนี้นอกระบบประจํากรุงเทพมหานคร 
                                     4) คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได๎ของลูกหนี้

นอกระบบประจําจังหวัด 
                                     2. สศค. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร และสถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน ได๎คัดเลือกองค๑กรการเงินชุมชน
จํานวน 9 แหํง เพ่ือเป็นต๎นแบบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ป๓ญหา และอุปสรรคในการแก๎ไขป๓ญหาหนี้
นอกระบบขององค๑กรการเงินชุมชน ซึ่งจะได๎นําผลการประเมินไปใช๎ประโยชน๑ในการเสนอแนะแนวทาง
ผลักดันบทบาทองค๑กรการเงินชุมชนให๎สามารถแก๎ไขป๓ญหาหนี้นอกระบบได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                           3. สศค. อยูํ ระหวํางการจัดทํากรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือเสนอตํอคณะกรรมการกํากับการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินภาคประชาชน
และมอบหมายให๎คณะอนุกรรมการนําไปพิจารณาดําเนินการตํอไป 

๒.๓) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ...สภานิติบัญญัติแหํงชาติ
เห็นสมควรประกาศใช๎เป็นกฎหมายแล๎ว เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 58 ขณะนี้อยูํระหวํางรอประกาศราชกิจจา
นุเบกษา 

๒.๔)  น าระบบ Negative Income Tax (NIT) มาใช้ สศค. อยูํระหวํางการยกรําง
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

๒.๕)  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ครม. มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 
เห็นชอบ ให๎ กอช. ดําเนินการตํอไป และขณะนี้อยูํระหวํางการพิจารณาตรวจรํางของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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๒.๖) มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย 
(สินเชื่อ Nano-Finance)  

- คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบมาตรการสินเชื่อ Nano-finance และผลการดําเนินงานตาม
มาตรการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 13 มกราคม 2558 แล๎ว 

- รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังลงนามในประกาศ 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
2557 แล๎ว และธนาคารแหํงประเทศไทย (ธปท.) ได๎ออกประกาศ ธปท. จํานวน 2 ฉบับ แล๎ว 

- ป๓จจุบันผู๎ประสงค๑ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอใบอนุญาตจาก รมว.คลัง ผําน ธปท. 
ได๎แล๎วตั้งแตํ วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นต๎นไป (ป๓จจุบัน ณ วันที่ 11 พ.ค. 58  มีผู๎มายื่นขอ
ใบอนุญาตแล๎วจํานวน 20 ราย โดยผํานเกณฑ๑ ธปท. และ รมว.กค. ลงนามใบอนุญาตแล๎ว จํานวน 5 ราย) 

๒.๗) โครงการสินเชื่อส่วนบุคคล Super Easy ลการดําเนินงานสะสมตั้งแตํวันที่ 1 
ก.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 58 วงเงินอนุมัติ 3,330.00 ล๎านบาท  ยอดหนี้ 3,090.49 ล๎านบาท 

๒.๘) โครงการเงินฝากถึงใจวัยเกษียณ ยอดเงินฝากตั้งแตํเริ่มโครงการวันที่ 15 ก.ย.
57 ถึง 15 ธ.ค. 57 (สิ้นสุดโครงการ) จํานวน  42,953.51 ล๎านบาท 

หมายเหตุ : ธนาคารกําหนดเปูาหมายโครงการเงินฝากถึงใจวัยเกษียณ จํานวน 3,000 
ล๎านบาท ภายในเดือนมีนาคม 2558 แตํเนื่องจากมียอดเงินฝากฯ เกินเปูาหมายแล๎ว จึงปิดการรับเงิน
ฝากฯ ดังกลําว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 

๒.๙) โครงการสินเชื่อบ าเหน็จตกทอดผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตํวันที่ 1 ก.ย. 57 
ถึง 30 เม.ย. 58 วงเงินอนุมัติ 4,322.05 ล๎านบาท ยอดหนี้ 3,935.24 ล๎านบาท 

๒.๑๐) แผนงานการให้สินเชื่อส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
    ผลการดําเนินงานปี 2557 :(ข๎อมูล 24 ก.ย. - 31 ธ.ค. 57) จํานวน 2,089 
บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 1,693.41 ล๎านบาท 
    ผลการดําเนินงานปี 2558 :  (ข๎อมูล 1 ม.ค. – 31 พ.ค. 58) จํานวน 128 
บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 80.85 ล๎านบาท 

- โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข 
ผลการดําเนินงานปี 2557 : (ข๎อมูล 2 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 57) จํานวน 9,931 

บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 2,268.28  ล๎านบาท   
    ผลการดําเนินงานปี 2558 :  (ข๎อมูล 1 ม.ค. – 31 พ.ค. 58) จํานวน 3,348 
บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 759.70 ล๎านบาท 

- โครงการสินเชื่อร่วมกับการเคหะแห่งชาติ 
ผลการดําเนินงานปี 2557 : (ข๎อมูล 1 ม.ค. -  31 ธ.ค. 57)จํานวน 8,991 

บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 4,110.75 ล๎านบาท 
ผลการดําเนินงานปี 2558 : (ข๎อมูล 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 58) จํานวน 1,335 

บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 603.84 ล๎านบาท 
- โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก 
ผลการดําเนินงานปี 2557 : (ข๎อมูล 1 ม.ค. -  31 ธ.ค. 57) จํานวน 6,031 

บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 4,389.49 ล๎านบาท  
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   ผลการดําเนินงานปี 2558 : (ข๎อมูล 1 - 31 ม.ค. 58) จํานวน 137 บัญชี 
วงเงินทํานิติกรรม 107.09 ล๎านบาท 
    หมายเหต:ุ โครงการบ๎าน ธอส. เพ่ือสานรัก ปี 2557 สิ้นสุด เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 58  

- โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือสานรัก ปี 2558 ข๎อมูล ณ 31 พ.ค. 58 จํานวน 
1,424 บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 1,195.65 ล๎านบาท 
    หมายเหตุ: โครงการบ๎าน ธอส. เพ่ือสานรัก ปี 2558 เริ่มเปิดให๎บริการสินเชื่อ 
ตั้งแตํวันที่ 9 มีนาคม 2558 

๓) การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 
                        ๑) การพัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  การเคหะแหํงชาติ ดําเนินการพัฒนาชุมชนและประเมินผล เพ่ือจัดระดับความ
เข๎มแข็งของชุมชนที่สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาตนเองให๎เข๎มแข็ง พ่ึงพาตนเองอยํางยั่งยืนได๎
จํานวน ๒๑๖ชุมชน  ดังนี้       
                            -  ชุมชนที่ผํานเกณฑ๑ระดับ ๑ จํานวน ๑๕๐ ชุมชน 
                            -  ชุมชนที่ผํานเกณฑ๑ระดับ ๒ จํานวน   ๕๐ ชุมชน  
                            -  ชุมชนที่ผํานเกณฑ๑ระดับ  ๓ จํานวน  ๑๖ ชุมชน                                                                    
      ผลการดําเนินงาน ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘การเคหะแหํงชาติ จัดจ๎างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑  
ดําเนินการพัฒนาชุมชนและประเมินระดับความสําเร็จของชุมชน ซึ่งขณะนี้ ได๎ดําเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระดับความเข๎มแข็งของชุมชนแล๎วเสร็จ และอยูํระหวํางการประเมินผล เพ่ือจัด
ระดับความเข๎มแข็งของชุมชน ซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จ ตามเปูาหมายที่กําหนดภายในเดือนกันยายน 2558 
                        ๒. การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข กฎหมายด้านสังคมในภารกิจกระทรวง พม. ได้แก่ 
                            -พระราชบัญญัติคุ๎มครองคนไร๎ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เลํมที่ ๑๓๑ ตอนที่ ๘๓ ก 
    - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม ((ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เลํมที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก 
    - พระราชบัญญัติความเทําเทียมระหวํางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เลํมที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก 
    - พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เลํมที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ก 
    - พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เลํมที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก 
    - พระราชบัญญัติการคุ๎มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชํวยการเจริญ
พันธุ๑ทางการแพทย๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เลํมที่ 
๑๓๒ ตอนที่ ๓๘ ก 
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    - รํางพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ..... คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวัน
จันทร๑ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ อนุมัติหลักการรํางพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ..... และให๎สํง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณา แล๎วสํงให๎คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติกํอนเสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติตํอไป 

๓.๔ ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ  
                ๑) โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
                         ๑, การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคลังป๓ญญาผู๎สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เกิดความรํวมมือระหวํางคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 
                               * ผู๎เข๎ารํวมประชุมนําความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาความรู๎ด๎านภูมิ
ป๓ญญา 
                               * ผู๎เข๎าประชุมได๎รับทราบกิจกรรมการดําเนินงานของคลังป๓ญญาเพ่ือไป
ประชาสัมพันธ๑ให๎กับประชาชนทั่วไปได๎รับรู๎ 
                               * ผู๎เข๎าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข๎อมูล และประสบการณ๑ซึ่ง
กันและกัน ซึ่งจะนําไปพัฒนาและแก๎ไขป๓ญหาในการปฏิบัติงานได๎ 
                               * ผู๎เข๎าประชุมมีความรู๎และวิสัยทัศน๑ที่กว๎างไกลมากขึ้น ซึ่งสํงผลตํอการ
ปฏิบัติงานทําให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                         ๒. ดําเนินการจัดงานตลาดนัดภูมิป๓ญญาสร๎างอาชีพ ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบผู๎สูงอายุ ใน
ระหวํางวันที่ ๒- ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห๎อง MCC.HALL ชั้น ๔ ห๎างสรรพสินค๎าเดอะมอลล๑บางกะปิ 
โดยมีพลตํารวจเอก อดุลย๑ แสงสิงแก๎ว รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย๑ ประธานพิธีมอบโลํภูมิป๓ญญาผู๎สูงอายุดีเดนํ และผู๎สนับสนุนงานคลังป๓ญญาผู๎สูงอายุดีเดํน  โดยใน
งานมีผู๎สูงอายุที่เป็นภูมิป๓ญญาและเครือขํายชมรมคลับป๓ญญาผู๎สูงอายุกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มี
ความพร๎อมถํายทอดวิชาชีพ ๖๐ ร๎าน ๘๒ วิชาชีพ จํานวน ๘๑๐ ราย และมีผู๎ได๎รับการถํายทอดภูมิ
ป๓ญญา อาทิ ผู๎สูงอายุ ภาคีเครือขํายด๎านผู๎สูงอายุ ได๎แกํ ชมรมคลังป๓ญญาผู๎สูงอายุ ชมรมผู๎สูงอายุทุก
สังกัดในกระทรวงฯ โรงเรียนโสตศึกษา และสถานศึกษา ผู๎รับการคุมประพฤติ เด็ก เยาวชน สื่อมวลชน 
เข๎ารํวมกิจกรรมการถํายทอดความรู๎ ดังกลําว  
                        ๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคลังป๓ญญาผู๎สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ หอประชุม สท. เพ่ือสร๎างรูปแบบแนวทางรํวมกันตาม
ความต๎องการของชมรมและขับเคลื่อนการดําเนินงานชมรมคลังป๓ญญาผู๎สูงอายุ กทม. โดยการจัด
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ประชุมคณะกรรมการ ๕๐ เขต เพ่ือให๎สมาชิกชมรมคลังป๓ญญาผู๎สูงอายุเป็นกลไกในพ้ืนที่สามารถ
ขับเคลื่อนให๎ภูมิป๓ญญาผู๎สูงอายุดําเนินกิจกรรมถํายทอดความรู๎สูํชุมชนได๎ 

๒) โครงการบ้านพักเพ่ือผู้สูงอายุ (Retirement Home)  
ปี 2557 (วันที่ 12 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557)  

     - ดําเนินการในจังหวัดเชียงใหมํจํานวน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 17 ไรํ เป็นโครงการ 
“ศูนย๑บริบาลผู๎สูงอายุ” (Retirement Home) และศูนย๑ธาราบําบัด (Hydrotherapy Center) 

 ปี 2558  
     - คณะทํางานฯ โครงการบ๎านพักเพื่อผู๎สูงอายุ วิเคราะห๑และสรุปผลการลง
ตรวจสอบพ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชร. 30 และ อ.ชร. 31 อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือเตรียมการประชุมคณะทํางานฯ กําหนดเงื่อนไขการประมูล 

     - ประสานงานกับสวางคนิเวศเพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินงานมาประกอบการพิจารณา
ของคณะทํางานฯ กรณีที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นย.287 อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

     - จัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานฯ เพื่อกําหนดเงื่อนไขการประมูล เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2558 และนําเสนออธิบดีกรมธนารักษ๑ให๎ความเห็นชอบผลการกําหนดเงื่อนไขการประมูล 

แผนการดําเนินงาน : ติดตามผลการประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือกําหนดเงื่อนไขการประมูลเพ่ือ
นําเสนอ TOR ให๎อธิบดีกรมธนารักษ๑เห็นชอบ 
  ๓) โครงการเปิดโลกการเรียนรู๎ให๎กับผู๎สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม ศธ. โดยสํานักงาน กศน. จัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับผู๎สูงอายุมาอยํางตํอเนื่อง โดยมีผลการจัดการศึกษาในปี 
57 ให๎กับผู๎สูงอายุ รวมทั้งสิ้น  277,968 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 7 ม.ค. 58 )  ดังนี้ 
         1) การจัดการศึกษานอกระบบ มีผู๎สูงอายุเข๎ารับบริการ รวมทั้งสิ้น 321,262 คน จําแนกเป็น 
                     -สํงเสริมการรู๎หนังสือ  รวมทั้งสิ้น 12,296 คน 
              -จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับ ป. ม.ต๎น และ ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 27,929 คน 

              -จัดการการศึกษาตํอเนื่อง (การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การจัด 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน) รวม 281,037 คน 
 2) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ การบริการห๎องสมุดประชาชน การบริการบ๎าน
หนังสืออัจฉริยะ การบริการวิทยุและโทรทัศน๑เพื่อการศึกษา เป็นต๎น รวม 256,706 คน  
               3) ดําเนินโครงการเปิดโลกการเรียนรู๎ให๎กับผู๎สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม ผํานกิจกรรม
สร๎างเวทีปรองดองและสมานฉันท๑ กิจกรรมวันกตัญ๒ู  สูํสังคมไทย เปิดโลกทัศน๑การเรียนรู๎ “ผู๎สูงวัย ใจ
รักชาติ” ดําเนินการ  ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎แกํ จังหวัดป๓ตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล 
และสงขลา รวมทั้งสิ้น 4,239 คน 

 ๔) โครงการ ETV เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําสื่อ ETV มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อชํวยครูผู๎สอน และผู๎เรียนสามารถเรียนรูด๎๎วยตนเองได ๎โดยผลิตรายการ  3 รายวิชาที่ยาก ได๎แกํ วิชา
คณิตศาสตร๑  วิชาวิทยาศาสตร๑ และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดรายการ
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ออกอากาศในพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง  77 จังหวัด ทั่วประเทศมีจุดบริการ รวม 4,597 จุด และมีผู๎รับชม
ทั้งสิ้น 172,175 คน ที่มีคุณภาพ มีความยากงํายที่เหมาะสม มีการนิเทศติดตาม การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎และป๓ญหาตํางๆในการออกอากาศ และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อ ETV ชํวย
สอน เพื่อเป็นข๎อมูลในการชํวยพัฒนา/ปรับปรุง สื่อ ETV 3 วิชา และการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจของ
ครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อ ETV ชํวยสอน 
 ๕) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑รองรับสังคมผู๎สูงอายุ รํวมกับสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร 
จัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค (อาเซียน+3) ประกอบด๎วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส๑ 
สิงคโปร๑ บรูไน เวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชา จีน เกาหลีใต๎ และญี่ปุุน ณ จังหวัดเชียงใหมํ ระดมความ
คิดเห็นเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างสังคมไทยที่กําลังจะเกิดขึ้นด๎วยการสํงเสริม ให๎ศูนย๑การ
เรียนชุมชนเข๎ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงการเรียนรู๎ระหวํางกลุํมวัย โดยเน๎นผู๎สูงอายุเป็นสําคัญ และ
ครอบคลุมใน 3 มิติหลัก ได๎แกํ 1)  มิติด๎านสุขภาพ โดยให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ที่ดี 2) 
มิติด๎านสังคม ให๎ผู๎สูงอายุอยํูรํวมกับคนตํางวัยในครอบครัวได๎อยํางมีความสุข และ 3) มิติด๎านเศรษฐกิจ 
การสํงเสริมอาชีพให๎ผู๎สูงอายุได๎มีรายได๎สามารถเลี้ยงตนเองได๎ หรือพึ่งพิงครอบครัวน๎อยที่สุด 
 ๖)โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ 
                  ๑. กิจกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ 
 ๑.๑ งานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  
 (๑) ดําเนินการเสนอเรื่องการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการด๎านการจัดทําประเด็นข๎อมูลเพ่ือพัฒนา
งานด๎านผู๎สูงอายุไทย 
 (๒)ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู๎สูงอายุแหํงชาติ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๗ 
 (๓) ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู๎สูงอายุแหํงชาติ ตามมาตรา ๔(๑)-(๕) แหํง
พระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 (๔) ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ 
 (๕) การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู๎สูงอายุที่เป็นแบบอยํางที่ดีในสังคม  
 (๖) การจัดทําปรับปรุงคําสั่งแตํงตั้งคณะอนุกรรมการสํงเสริมการขยายโอกาสด๎านอาชีพและ
การทํางานด๎านผู๎สูงอายุ 
 (๗) การจัดทํารายงานสถานการณ๑ผู๎สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๘) การเสนอเรื่องการปรับปรุงคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมการขยายโอกาสด๎านอาชีพ
และการทํางานสําหรับผู๎สูงอายุ 
 (๙) จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผู๎สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ ห๎องประชุมสํานักสํงเสริมและพิทักษ๑เด็ก ชั้น ๓ โดยมีผู๎เข๎ารํวม
ประชุมจํานวน ๔๑ คน  
 (๑๐) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนผู๎สูงอายุ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ ห๎องประชุม สทด. ชั้น ๒โดยมีผู๎เข๎ารํวมประชุม
จํานวน ๑๕ คน 
 (๑๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู๎สูงอายุที่เป็นแบบอยํางที่ดีในสังคม ในวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ ห๎องประชุม สทด. ชั้น ๒ โดยมีผู๎เข๎ารํวมประชุมจํานวน ๑๗ คน 
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      (๑๒) การประชุมคณะกรรมการผู๎สูงอายุแหํงชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๘ ณ ห๎องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาลเพื่อขบัเคลื่อนงานดา๎นผู๎สูงอายแุละ
การประชุมกรรมการผู๎สูงอายุแหํงชาติ ตามมาตรา ๔(๑) – (๕) เพ่ือเลือกกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ตาม
มาตรา ๔(๖) แหํงพระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     (๑๓) การประชุมคณะกรรมการผู๎สูงอายุแหํงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/การดําเนินงานด๎านผู๎สูงอายุ เรื่องระบบการพัฒนาผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ การ
สํงเสริมการทํางานตํอเนื่องในผู๎สูงอายุ การดําเนินงานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพ
ผู๎สูงอายุ (ศพอส.) 
 ๑.๒ กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฯ สู่แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด 
 (๑) ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติ สูํแผนยุทธศาสตร๑
จังหวัด ปี ๒๕๕๘ ระหวํางวันที่ ๑๖ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรมแรมอะเดรียติก กทม. เพ่ือสํงเสริม
และผลักดันให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับพ้ืนที่ให๎รํวมกันนําแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติ ซึ่งเป็นแผน
ยุทธศาสตร๑หลักในการดําเนินงานด๎านผู๎สูงอายุไปสูํการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑ผู๎สูงอายุระดับจังหวัด เพ่ือ
เป็นแนวทางในการรํวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานด๎านผู๎สูงอายุของทุกภาคสํวนในจังหวัด ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมประกอบด๎วย เจ๎าหน๎าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดและเครือขําย
ด๎านผู๎สูงอายุ รวม ๖๓ จังหวัด ได๎แกํ จังหวัด กาฬสินธุ๑กําแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท 
ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหมํ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช 
นครสวรรค๑ นนทบุรี นราธิวาส นําน บุรีรัมย๑ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ๑ ปราจีนบุรี ป๓ตตานี พะเยา 
พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ๑ แพรํ ภูเก็ต มหาสารคาม 
มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ระนอง ราชบุรี ลําปาง ลําพูน ศรีสะเกษ สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สระแก๎ว สระบุรี สิงห๑บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร๑ธานี สุรินทร๑ หนองคาย หนองบัวลําภู 
อุดรธานี อุทัยธานี อุบลราชธานี อํานาจเจริญ บึงกาฬ 
 (๒) อยูํระหวํางการติดตามความก๎าวหน๎าการดําเนินงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑ผู๎สูงอายุ
ระดับจังหวัด ทั้ง ๖๓ จังหวัด 

๗) กิจกรรมการส่งเสริมสังคมคุณภาพเพ่ือผู้สูงอายุ 
  ๗.๑ กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ 
 (๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และจัดทํา
รายละเอียดและขอบเขตของการจัดงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติปี ๒๕๕๘ 
 (๒) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลหรือองค๑กรที่มีผลงานด๎านผู๎สูงอายุ และคัดเลือก
สิ่งประดิษฐ๑เพื่อผู๎สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 (๓) ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดภาพวาดผู๎สูงอายุครั้งที่๑/๒๕๕๗ 
 (๔) จัดทํารายละเอียดและขอบเขตของการจัดงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ ปี ๒๕๕๘ 
 (๕) ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู๎สูงอายุที่เป็นแบบอยํางที่ดีในสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
 (๖) การประกวดภาพวาดผู๎สูงอายุเนื่องในวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ ปี ๒๕๕๘ โดยรวบรวมผลงาน
เสนอตํอคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดผู๎สูงอายุฯ 
 (๗) การคัดเลือกหนํวยงาน องค๑กรและสิ่งประดิษฐ๑เพ่ือผู๎สูงอายุ โดยรวบรวมผลงานจาก        
ทั่วประเทศให๎คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินและรับรางวัลในงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ ปี ๒๕๕๘ 
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 (๘) การสรรหาผู๎สูงอายุที่เป็นแบบอยํางที่ดีในสังคม โดยอนุกรรมการ และสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนษุย๑จังหวัด ๗๖ จังหวัด เสนอรายชื่อผู๎สูงอายุที่เป็นแบบอยํางที่ดใีนสังคมตํอ
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เพ่ือคัดเลือกผู๎สูงอายุที่เป็นแบบอยํางที่ดีในสังคม ประจําปี ๒๕๕๘ เสนอตํอ
คณะกรรมการผู๎สูงอายุแหํงชาติเห็นชอบประกาศสดุดีเกียรติคุณเป็นผู๎สูงอายุแหํงชาติ ปี ๒๕๕๘ ตํอไป 
     (๙) จัดงานแถลงขําวการจัดงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดย กําหนด
จัดงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
     (๑๐) การจัดงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด๑ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร๎าว 
กรุงเทพฯ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือสํงเสริมให๎หนํวยงานเครือขํายและภาคสํวนตําง ๆ มีการจัด
กิจกรรมเพื่อผู๎สูงอายุ สร๎างความตระหนักในคุณคําและความสําคัญของผู๎สูงอายุ 
     (๑๑) ติดตามผลการจัดงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ จากหนํวยงานเครือขํายทุกภาคสํวน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่รํวมจัดกิจกรรมเพ่ือผู๎สูงอายุในชํวงเดือนเมษายน  
 ๗.๒ การจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ 
 (๑) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห๎อง
ประชุม สทด. ชั้น ๒ กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เพ่ือปรับปรุงคําสั่ง
คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู๎สูงอายุแหํงชาติ การพิจารณาแตํงตั้งคณะทํางานวิชาการจัดสมัชชา
ผู๎สูงอายุแหํงชาติ ปี ๒๕๕๘ การพิจารณารูปแบบ แนวทางการประชุมสมัชชาผู๎สูงอายุแหํงชาติ           
ปี ๒๕๕๘ และการทบทวนหลักเกณฑ๑และวิธีการจัดสมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติ 
     (๒) การจัดประชุมคณะทํางานวิชาการจัดสมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห๎อง
ประชุมชั้น ๖ กรมกิจการผู๎สูงอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณารํางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
สมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๕๘ รํางข๎อเสนอจากภาคีเครือขํายในการจัดสมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติ 
รํางรายชื่อภาคีเครือขํายรํวมงานสมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติ และรํางหลักเกณฑ๑และวิธีการจัดสมัชชา
ผู๎สูงอายุระดับชาติ 
      (๓) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห๎อง
ประชุมชั้น ๒ อาคาร ๖ ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณา
ประเด็นหัวข๎อการจัดสมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติปี ๒๕๕๘ รายชื่อภาคีเครือขํายรํวมงานสมัชชาผู๎สูงอายุ
ระดับชาติ และรํางกําหนดการประชุมสมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติ 
      (๔) การจัดประชุมคณะทํางานวิชาการจัดสมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ      
ห๎องประชุมชั้น ๖ กรมกิจการผู๎สูงอายุ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาข๎อมูลประกอบการ
จัดทํารํางเอกสารหลักมติสมัชชาผู๎สูงอายุระดับชาติปี ๒๕๕๘ 
     ๘) กิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

 ๘.๑ กิจกรรมการขยายผลการด าเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของ
ผู้สูงอายุ) 
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 (๑) การจัดอบรมแนวทาง วิธีการการดําเนินงานบ๎านกลางฯ เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ให๎แกํหนํวยงานหลัก และเครือขํายการดูแลผู๎สูงอายุ ในพ้ืนที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต๎ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 (๒) อยูํระหวํางเตรียมการอบรม เสริมสร๎างกลไกการดูแลชํวยเหลือและปูองกันป๓ญหาทางสังคม
สําหรับผู๎สูงอายุ ครั้งที ๒ 

 ๘.๒ กิจกรรมการขับเคลื่อนงานโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม 

 (๑) การปูองกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะภัยพิบัติ 
 ดําเนินการจัดอบรมแนวทางการดําเนินงานการคุ๎มครองชีวิตผู๎สูงอายุ (และทุกคน) ลํวงหน๎าใน
สถานการณ๑ที่มีภัยพิบัติ จํานวน ๒ รุํน รุํนที่๑ ประกอบด๎วยภาคกลางและภาคใต๎ รุํนที่ ๒ ประกอบด๎วย
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยูํระหวํางการติดตามการดําเนินงานของจังหวัดในการ
จัดทําระบบการคุ๎มครองชีวิตผู๎สูงอายุ (และทุกคน) ลํวงหน๎าในสถานการณ๑ที่มีภัยพิบัติ 
 (๒) กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ 
   - การจัดอบรมแนวทางการดําเนินงานสร๎างภูมิคุ๎มกันภัยทางสังคมให๎แกํผู๎สูงอายุ เพ่ือ
เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎แกํหนํวยงานหลักและเครือขําย ในพ้ืนที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต๎ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และอยูํระหวํางการเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างกลไกการดูแล
ชํวยเหลือและปูองกันป๓ญหาทางสังคมสําหรับผู๎สูงอายุ ๕ รุํน ระยะที่ ๒ 
       - อยูํระหวํางการเตรียมจัดทําคูํมือการสร๎างภูมิคุ๎มกันภัยทางสังคมให๎แกํผู๎สูงอายุ เพ่ือเผยแพรํแนว
ทางการดําเนินงานให๎แกํ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อปท. ผู๎สูงอายุ และประชาชน ทั่วไป 

 ๘.๓ การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
 (๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพอส. ปี ๒๕๕๘ เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานศูนย๑ฯ ปี ๒๕๕๘และการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย๑ฯ 
จากกองทุนผู๎สูงอายุ ให๎แกํ จนท.พมจ.จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
 - ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง (ภาคกลาง ๒๕จังหวัดและภาคเหนือ ๒จังหวัด คือ เพชรบูรณ๑และ
อุตรดิตถ๑ อปท. ๑๒๓แหํง ผู๎เข๎ารํวมประชุมรวม ๑๕๖คน) ในระหวํางวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมอินทรารีเจ๎นท๑ กรุงเทพมหานคร 
 - ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ (ภาคเหนือ ๑๕จ. อปท. ๙๓แหํง ผู๎เข๎ารํวมประชุมรวม ๑๒๘คน) ใน
ระหวํางวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมฮอลิเดย๑อินน๑ จังหวัดเชียงใหมํ  
 - ครั้งที่ ๓ ภาคใต๎ (ภาคใต๎ ๑๔ จ. จังหวัด อปท. ๗๘ แหํง ผู๎เข๎ารํวมประชุมรวม ๙๔ คน) วันที่ 
๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร๑ กรุงเทพมหานคร 
 - ครั้งที่ ๔ และ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมรวม ๓๘๔ คน ) รุํนที่ ๑ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแกํน และ รุํนที่ ๒ ณ โรงแรมเฮอมิเทจ จ.
นครราชสีมา 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๐๕ 

 
 

 (๒) การศึกษาและสร๎างมาตรฐานการดําเนินงานศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพ
ผู๎สูงอายุ โดยลงนามสัญญาจ๎างที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ) ศึกษามาตรฐานการดําเนินงานศูนย๑
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ 
 (๓) ดําเนินการจัดทํารํางคูํมือศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ (ศพอส.) 
สําหรับชมรมผู๎สูงอายุ 
      (๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดําเนินงานกองทุนผู๎สูงอายุเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู๎สูงอายุ (กลุํมเข๎มแข็ง) ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ (ศพอส.)  วันที่ ๓๐ 
มีนาคม๒๕๕๘ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร 
 ๙) โครงการเตรียมความพร้อมประชากรเพ่ือวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  

๑. ดําเนินการจัดทําสื่อและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ เ พ่ือรณรงค๑สร๎างกระแสการเตรียมความ
พร๎อมเข๎าสูํสังคมสูงอายุและการสร๎างความเข๎าใจการเตรียมความพร๎อมประชากรเข๎าสูํวัยสูงอายุ 
ประกอบด๎วย สื่อการ๑ตูนเพ่ือเตรียมความพร๎อมประชากรเข๎าสูํวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ จํานวน ๔๐,๑๕๕ ชุด 
และสื่อการ๑ตูนแอนนิเมชั่นเพื่อเตรียมความพร๎อมประชากรเข๎าสูํวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ เรื่องการออมเงิน 
และสุขภาพดี 

 ๒. อบรมหลักสูตรเตรียมความพร๎อมบุคลากรเข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุ  เพ่ือให๎บุคลากรภาครัฐ เอกชน 
มีความรู๎ความเข๎าใจและมีความตระหนักถึงความจําเป็นในการเตรียมความพร๎อมด๎านตํางๆ เพ่ือการเข๎า
สูํวัยผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพและสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
โดยมีผู๎เข๎ารํวมจํานวน ๑๐๐ คน 

๓. จัดสัมมนาเตรียมตัวกํอนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ อายุระหวําง ๕๐ – ๖๐ ปี รุํนที่ ๑ จํานวน 
๗๓ คน วันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเตรียมการจัดสัมมนาเตรียมความพร๎อมฯ ในรุํนที่ ๒ 
ระหวํางวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และรุํนที่ ๓ ระหวํางวันที่ ๓ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ตามลําดับ 

๑๐) โครงการความสุขผู้สูงวัยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข 
๑. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างกลไกการดูแลชํวยเหลือและปูองกันป๓ญหาทาง

สังคมสําหรับผู๎สูงอายุ จํานวน ๕ รุํน - รุํนที่ ๑ กลุํมจังหวัดภาคกลางรุํนที่ ๒ กลุํมจังหวัดภาคเหนือ รุํนที่ 
๓ กลุํมจังหวัดภาคใต๎รุํนที่ ๔ กลุํมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน และรุํนที่ ๕ กลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง  

 ๒. อยูํระหวํางการเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างกลไกการดูแลชํวยเหลือและ
ปูองกันป๓ญหาทางสังคมสําหรับผู๎สูงอายุ จํานวน ๕ รุํน ระยะที่ ๒ เป็นการเพ่ิมเติมความรู๎ตํอเนื่องจาก
การอบรม ครั้งที่ ๑ 
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๓.๖ ด้านการระเบียบสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ผลการด าเนินงาน 

          ๑) สํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภคได๎ดําเนินการตรวจสอบสินค๎าบริการ หรือ
สินค๎าที่อาจกํอให๎เกิดอันตราย รวมถึงการโฆษณา และการจัดทําสัญญา หลักฐานการรับเงินตํางๆ 
รวมถึงธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
   - การตรวจสอบฉลากสินค๎าที่ควบคุมฉลากได๎ดําเนินการระหวํางวันที่ 20-24 เมษายน 
2558 ณ จังหวัดขอนแกํน ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑พลาสติก ภาชนะและเครื่องใช๎เมลามีนสําหรับอาหาร 
ภาชนะและเครื่องใช๎เหล็กกล๎าไร๎สนิม ตรวจสอบสินค๎าทั้งหมด จํานวน 19 แหํง พบวํา ปฏิบัติถูกต๎อง 4 
แหํง ปฏิบัติไมํถูกต๎อง 15 แหํง  
   - การตรวจสอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการวําด๎วยสัญญาได๎ดําเนินการตรวจสอบ
ธุรกิจตําง ๆ ระหวํางวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดบุรีรัมย๑ ได๎แกํ ตรวจสอบธุรกิจให๎บริการ
ซํอมรถยนต๑ ธุรกิจขายรถยนต๑ใช๎แล๎ว และธุรกิจขายรถยนต๑ที่มีการจอง รวมทั้งสิ้น 42 ราย พบวํา 
ปฏิบัติถูกต๎อง 4 ราย ปฏิบัติไมํถูกต๎อง 38 รายระหวํางวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 
ดําเนินการตรวจสอบธุรกิจตํางๆ ณ จังหวัดมหาสารคาม ได๎แกํ ตรวจสอบธุรกิจให๎บริการซํอมรถยนต๑ 
ธุรกิจขายรถยนต๑ใช๎แล๎ว และธุรกิจขายรถยนต๑ที่มีการจอง รวมทั้งสิ้น 41 ราย พบวํา ปฏิบัติถูกต๎อง 4 
ราย ปฏิบัติไมํถูกต๎อง 37 ราย 

2. จัดอบรมพัฒนาบริหารจัดการองค๑กรมุํงผลสัมฤทธิ์สูํองค๑กรที่เป็นเลิศประชุมสัมมนา
ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการและถาํยทอดตัวชี้วดัตามคาํรับรองการปฏิบัตริาชการ ดําเนินการ
วันที่ 26 มีนาคม 2558 เพื่อให๎การปฏิบัติราชการของ สคบ. มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมุํง
ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน๑สุขของประชาชน ผู๎เข๎ารํวมจํานวน 45 คน 
   3. ทบทวน พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงโดยการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดทําประชาพิจารณ๑
และรับฟ๓งความคิดเห็น ดําเนินการวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครผู๎เข๎ารํวม
จํานวน ๑๐๐ คน เพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
  4. จัดสัมมนาทบทวนประกาศคณะกรรมการวําด๎วยฉลาก เรื่อง ให๎รถจักรยานยนต๑เป็น
สินค๎าที่ควบคุมฉลากดาํเนนิการวนัที่ 10 มีนาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนได๎มี
สํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น และรวบรวมข๎อคิดเห็นจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องเสนอตํอคณะกรรมการวํา
ดว๎ยฉลากเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขประกาศคณะกรรมการวําด๎วยฉลาก ผู๎เข๎ารํวมจํานวน 135 คน 
 ๒.) โดยกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ค.58 เวลา 14.00 น. สว.ส.ทท.4 
กก.2 บก.ทท. ได๎เข๎ารํวมประชุม  เตรียมความพร๎อมมาตรการรักษาความปลอดภัยและอํานวยการ
จราจร กรณี นายหยาง จิง มนตรีแหํงรัฐและเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
คณะ เดินทางมาเยือนไทยอยํางเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหวําง 7 - 11 พ.ค.58  
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๓.๗ ด้านการจัดหาที่ดินท ากิน
 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ/ที่อยู่อาศัย 

๑)โครงการการบริหารที่ราชพัสดุเพ่ือให้ราษฎรอยูอ่าศัยและท ากิน โครงการ "รัฐเอื้อ
ราษฎร์"  

     -ปี 2557 (วันที่ 12 - 30 กันยายน 2557)ดําเนินการได๎ 1,498 ราย 
     -ปี 2558 สํานักงานธนารักษ๑พ้ืนที่ที่มีเปูาหมายได๎ดําเนินการจัดให๎ราษฎรได๎รับสิทธิ

การเชําที่ราชพัสดุเพ่ืออยูํอาศัยและทํากินจํานวน 2,615 ราย คิดเป็นร๎อยละ 87.17 ของเปูาหมาย 
3,000 ราย 
                                 แผนการดําเนินงาน ดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรวบรวม
จํานวนผู๎เชําที่ได๎รับสิทธิการเชํา 

๓) การน าที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย/ที่ท ากิน  
                              -ปี 2557 (วันที่ 12 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557) กรมธนารักษ๑สํงหนังสือแจ๎ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กรมปุาไม๎ สํานักงานตํารวจแหํงชาติ การประปาสํวน
ภูมิภาค กรมสํงเสริมวิชาการเกษตร ให๎สํงคืนที่ดินราชพัสดุที่ครอบครองใช๎ประโยชน๑ไมํเต็มพ้ืนที่รวมจํานวน 
551 แปลง เนื้อที่ 8,572 ไรํเรียบร๎อยแล๎ว  
           -ปี 2558 
                                - กรมธนารักษ๑ดําเนินโครงการนําที่ราชพัสดุมาใช๎ประโยชน๑เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร๎อนของประชาชน (จัดที่คลายทุกข๑ คืนสุขประชาชน) โครงการนํารํองจังหวัดพิษณุโลก ได๎
ดําเนินการจัดทําผังโครงการแล๎วเสร็จ อยูํระหวํางดําเนินการพัฒนาที่ดินสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
                              - กรมปศุสัตว๑แจ๎งสํงคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  บร. 808 

(บางสํวน) ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย๑ เนื้อที่ประมาณ 250 ไรํ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ป๓จจุบันอยูํระหวําง ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑   
(คณะเศรษฐศาสตร๑) ศึกษาวิเคราะห๑การนําที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร. 808 ตําบลหู
ทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย๑ และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปจ.259 ตําบลวังตะเคียน อําเภอ
กบินทร๑บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มาใช๎ประโยชน๑เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชน 
                              - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ๎งสํงคืนที่ดินราชพัสดุจํานวน 

65 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,709 ไรํ โดยในระยะแรก กรมธนารักษ๑ตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ จํานวน 
45 แปลง ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดขอนแกํน ร๎อยเอ็ด บุรีรัมย๑ พิจิตร เพชรบูรณ๑ เพชรบุรี ชุมพร 
ระนอง และนครศรีธรรมราช เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณานําที่ดินราชพัสดุมาใช๎ประโยชน๑ป๓จจุบัน
อยูํระหวํางสรุปผลการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุฯ 
                                     แผนการดําเนินงาน 
                                   - สรุปผลการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ บริเวณที่ได๎รับคืนจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน 45 แปลง 
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                                     - ติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ (คณะ
เศรษฐศาสตร๑) กําหนดระยะเวลา 180 วัน ตามสัญญาจ๎าง 

 

 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.๑ ด้านการศกึษาและเรียนรู้

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

 ๑.๑) การขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูป
การศึกษา  ได๎มีการประชุมเพ่ือให๎ความเห็นชอบในเชิงนโยบายและการด าเนินการในด๎านตํางๆ            
อยาํงตํอเนื่องและมีความก๎าวหน๎าในการด าเนินการ ดังนี้ 
               (1) การปรับขนาดห้องเรียน ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาเป็น         
30 คนตํอห๎องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลายเป็น 40 คนตํอห๎องเรียน กําหนดกรอบ
การดําเนินงานเป็นระยะเวลา 5 ปี เพ่ือลดขนาดห๎องเรียนของโรงเรียนขนาดใหญํและขนาดใหญํพิเศษ         
และเพิ่มขนาดห๎องเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สสพฐ.)            
ได๎สํารวจข๎อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนปรับขนาดห๎องเรียน ในปีการศึกษา 2557 และมีแนวทางการ
ขับเคลื่อนเพ่ือปรับขนาดห๎องเรียนให๎เหมาะสม คือ วางแผนการปรับขนาดห๎องเรียนให๎เหมาะสมและ
ใกล๎เคียงกันมากขึ้นใน 5 ปี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายกระดับและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเดิม
ให๎เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ปรับลดขนาดห๎องเรียนในโรงเรียนขนาดใหญํและขนาดใหญํพิเศษให๎เป็นโรงเรียน
ขนาดกลาง ประสานสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการปรับเกณฑ๑นักเรียนตํอห๎องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ๑และสร๎างคํานิยมใหมํ
ให๎ผู๎ปกครองและนักเรียนเชื่อมั่นโรงเรียนดีใกล๎บ๎าน และสร๎างคํานิยมใหมํให๎ผู๎บริหารโรงเรียน ครู และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน ยอมรับที่จะปรับขนาดโรงเรียนให๎เหมาะสม 

  (2) การยกเลิกการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Local Assessment System : LAS) ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎
แจ๎งให๎เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบเกี่ยวกับการยกเลิกการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษา 
(Local Assessment System : LAS) ในระดับชั้น ป.2 ป.4 - 5 ม.1 - 2 และ ม.4 - 5 พร๎อมทั้งแจ๎งผําน
ทางระบบ Examination Process Communication Channel : EPCC ซึ่งเป็นระบบสื่อสารการประเมิน
กับเขตพ้ืนที่การศึกษา และพัฒนาระบบการประเมินผลระหวํางเรียน (Formative Assessment)                  
4 กิจกรรม ได๎แกํ 1) พัฒนาคลังข๎อสอบมาตรฐาน (Item Banks) 2) พัฒนาโปรกรมคอมพิวเตอร๑ชํวยสอบ
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ออนไลน๑ (Online Testing System) 3) พัฒนาศักยภาพครูในการสร๎างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้น
เรียน เชํน การสร๎างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ การ
ประเมินความสามารถด๎านการคิด  4) จัดทําเอกสารสํงเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

 ๑.๒) ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนา
นโยบายการศึกษา  โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได๎มีมติรับทราบการด าเนินการ ดังนี้  

  (๑) การศึกษาข๎อเสนอแนะตํอการปฏิรูปการศึกษาไทยของสถาบันวิจัย      
เพ่ือพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute (TDRI)) และระบบจัดการศึกษา
ของประเทศตํางๆ ขณะนี้อยูํระหวํางศึกษาระบบการศึกษา ของประเทศตําง ๆ จากเอกสารของ OECD 
เกี่ยวกับจุดเดํนของแตํละประเทศ เพ่ือจัดท าบทวิเคราะห๑ที่สามารถน ามาประยุกต๑ใช๎กับบริบทของประเทศไทย  

  (๒)  จัดท า (รําง) วิสัยทัศน๑และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ก าหนดวิสัยทัศน๑และเปูาหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คนไทยต๎องมี
การศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น อํานออกเขียนได๎ เข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคํานิยมหลักของคนไทย รักการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต มีอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา และระบบการศึกษาไทยเป็นระบบที่สนอง
ความต๎องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให๎มีการจัดท าวิสัยทัศน๑และกรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาและก าหนดขอบเขต กิจกรรมตามแผนงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะได๎รับระยะสั้นภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี ตามแผนงานของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) รวมทั้งแผนระยะยาวเวลา ๕ ปี 
ให๎แล๎วเสร็จ และน าเสนอให๎คณะรัฐมนตรีให๎ความเห็นชอบตํอไป 
     1.3) จัดงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ระหวํางวันที่ ๒๑ – ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน  เพ่ือเป็น
การสร๎างการรับรู๎ด๎านการศึกษาสูํสังคม ซึ่งป๓จจุบันได๎เรํงดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาด๎านการศึกษาควบคูํกับ                
การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับระบบการศึกษาไทยในระยะยาว มีรูปแบบการจัดงาน คือ เป็นนิทรรศการ              
ที่บูรณาการงานขององค๑กรหลักเข๎าด๎วยกันตามงานสําคัญที่ดําเนินการ และจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ ภาพรวม
ของการจัดงานครั้งนี้ แสดงให๎เห็นถึงเปูาหมายสําคัญของการพัฒนาการศึกษา เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาคน 
สังคม และประเทศชาติให๎มีศักยภาพในการแขํงขัน นําไปสูํความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามวิสัยทัศน๑
ของประเทศไทย ในปี 2015 - 2020  

 ๑.๔) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
  (๑)  การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยด าเนินการส ารวจสภาพ

และปัญหาการใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผํานระบบออนไลน๑จาก
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. สช. ตชด. อปท. และ กทม. วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการ
ปฏิบัติจากโรงเรียนน ารํองจากเอกสาร ประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช๎
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน ๑๒ จุด ครอบคลุม ๔ ภูมิภาคนอกจากนี้
ได๎ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการจัดเรียนการสอนประวัติศาสตร๑และหน๎าที่พลเมือง รวมทั้งบูรณาการ
คํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มาบรรจุไว๎ในหลักสูตร  

  (๒) ปรับปรุงการทดสอบทางการศึกษา โดยปรับลดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) จากเดิม ๘ กลุํมสาระให๎
เหลือ ๕ กลุํมสาระ โดย ๓ กลุํมสาระที่ลดลงได๎ให๎สถานศึกษารับผิดชอบด าเนินการให๎เกิดความ
สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขัน้พ้ืนฐานใหส๎ูงขึน้ อาทิ การพัฒนาครูผู๎สอนในสถานศึกษาของรฐัและเอกชนในหลักสูตร
ตํางๆ พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑ โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ
ศึกษา ลงนามความรํวมมือเรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับสถาบันสํงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมคาํยเสรมิทกัษะทางวิชาการใหก๎ับนักเรียน การสํงเสรมิการ
จัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม  เป็นต๎น 

 (๓) เรํงรัดพัฒนาการอํานออกเขียนได๎ อํานคลํองเขียนคลํองและสื่อสารได๎ 
เปูาหมายการพัฒนานักเรียน “เด็กจบ ป. ๑ ต๎องอํานออกเขียนได๎ โดยต๎องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม”  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญให๎นักเรียนทุกระดับชั้น อํานออก
เขียนได๎ อํานคลํองเขียนคลํองและสื่อสารได๎ เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าคัญในการเรียนรู๎ระดับสูงตํอไป           
โดยการด าเนิน “โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป. ๑ อํานออกเขียนได๎ใน ๑ ปี” มีกิจกรรมส าคัญที่อยูํ
ระหวํางด าเนินการ ดังนี้  

  (๓.๑) การอบรมวิทยากรแกนน า พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อํานออกเขียน
ได๎ ใน ๑ ปี โดยขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการจัดประชุม ๔ ภูมิภาค ๕ จุด ซึ่งแตํละเขตพ้ืนที่การศึกษา
คัดเลือกโรงเรียนเข๎ารํวมโครงการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain–based 
Learning) ร๎อยละ ๖ ของโรงเรียนในเขต และอบรมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แนวทางพัฒนาการทาง
สมองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และจัดแสดงนิทรรศการ กุญแจ ๕ ดอก ก๎าวสูํการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning) ได๎แกํ สนามเด็กเลํน ห๎องเรียน 
กระบวนการเรียนรู๎ หนังสือเรียน แบบฝึกใบงาน สื่อและนวัตกรรมที่กระตุ๎นสมอง 

 (๓.๒) การอบรมทางไกล  มีกิจกรรมยํอย ได๎แกํ อบรมศึกษานิเทศก๑
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และครูผู๎สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีประสบการณ๑หรือมีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่อง BBL เป็นวิทยากรผู๎ชํวยวิทยากรต๎นทาง จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุก
เขต  เขต ละ ๔ คน โดยจัดอบรมระหวํางวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และอบรมทางไกลผํานระบบ 
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DLTV และ DLIT โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตจัดอบรมพร๎อมกันทั่วประเทศ  
มีวิทยากรต๎นทาง อบรม ณ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ มี
วิทยากรผู๎ชํวยวิทยากรต๎นทางที่ผํานการอบรมตามกิจกรรมยํอยที่ ๑ จัดสื่อ/อุปกรณ๑ตามที่วิทยากรต๎น
ทางด าเนินการ มีผู๎เข๎ารํวมอบรม รวม ๖๑,๕๐๐ คน รับสัญญาณดาวเทียม โครงการการศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทียม ด๎วยระบบ DLTV ชํอง ๑๔ ระหวํางวันที่    ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตํเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 (๔) แนวทางการลดภาระครูและนักเรียน ได๎มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพ่ือลดภาระ               
การทํางานของครูและนักเรียน ซึ่งลดผลกระทบตํอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน             
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎ครูมีเวลาในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธกิารไดจ๎ัดระเบียบโครงการความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก
ในสํวนที่ไมํใชํกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดทําแนวทางการดําเนินงานในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ของโรงเรียนกับหนํวยงานภายนอก ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่เพ่ิมภาระงานของครูและสํงผลกระทบตํอ
การจัดการเรียนการสอนให๎นําเสนอที่ประชุมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณา
กํอนดําเนินการทุกครั้ง 

  (๕) สํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

  (๕.๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร๑การขับเคลื่อนนโยบายคํานิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคํานิยมหลัก  ๑๒ ประการ สถานศึกษาด าเนินการผนวกคํานิยมหลัก 
๑๒ ประการ ในการจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ก าหนดจุดเน๎นในแตํละระดับชั้น และวิธีการเรียนรู๎
ให๎เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู๎เรียน  จัดท ารํางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ และจัดท าตัวอยํางรายชื่อโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมที่เสริมสร๎างคํานิยม
หลัก ๑๒ ประการ อยํางเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอยํางกับโรงเรียนทั่วไปได๎ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  (๕.๒) จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือสํงเสริมคํานิยมหลัก   
ของคนไทย ๑๒ ประการให๎กบัเด็ก เยาวชนและประชาชน  ได๎แกํ ติดโปสเตอร๑ จ านวน ๓๗๕,๐๐๐ แผํน จัดท า
ปูายไวนิลประชาสัมพันธ๑ในหนํวยงาน/สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. และ กศน. ต าบล จ านวน               
๙,๕๑๘ แหํงทั่วประเทศ  จัดเวทีเสวนาเรื่องคํานิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ  ในพ้ืนที่ กศน. ต าบล 
จ านวน ๔,๐๗๖ แหํง จัดกิจกรรมคําย “เยาวชนคนรุํนใหมํใฝุคํานิยม” มีกลุํมเปูาหมายเข๎ารํวมกิจกรรม 
จ านวน ๖๘,๘๔๔ คน ใน ๗๖๖ อ าเภอ และส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได๎จัด
กิจกรรมคํายแล๎ว จ านวน ๑๔ รุํน จากเปูาหมาย ๑๖ รุํน มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ จ านวน ๒,๙๑๒ คน               
จัดชมรม “เยาวชนคนรุํนใหมํใฝุคํานิยม” อยํางน๎อย  ๑ ชมรม ใน ๑ อ าเภอ สํงเสริมความเป็นพลเมือง            
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ผํานทักษะการอํานค ากลอน “คํานิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ” ส าหรับผู๎เรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาเสริมสร๎างคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ให๎กับผู๎บริหาร ครูผู๎สอน และนักเรียนโรงเรียนเอกชน               
รวม ๑๕,๘๗๕ คน รํวมมือระหวํางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับส านักงานปลัด               
ส านักนายกรัฐมนตรีในการจัดท าภาพยนตร๑สั้น “ไทยนิยม” จ านวน ๑๒ ตอน โดยฉายในโรงภาพยนตร๑
ให๎ได๎ชมฟรีทั่วประเทศ รวมทั้ง กศน.  ได๎จัดประกวดตําง ๆ อาทิ ประกวดวาดภาพ บทเพลง เรียงความ 
ทอล๑คโชว๑ และการจัดท าคลิปวิดีโอเพ่ือสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีผู๎สมัครเข๎ารํวม
ประกวดทั้งสิ้น ๕๑,๐๗๖ คน 

    (๕.๓) จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในสถานศึกษา พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู๎  เพื่อสํงเสริม
คํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระยะที่ ๑ จ านวน ๑๐ รุํน มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน ๑๐,๒๙๗ คน 
และรุํนพิเศษส าหรับบุคลากรสํวนกลาง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๓๐๗ คน            
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๖๐๔ คน และฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ “ชํอสะอาด” เปูาหมายจ านวน 
๔๐๐ คน    

  ๒) การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือ            
ด้อยโอกาส 
  ๒.๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
๑,๒๓๓,๕๖๙,๙๙๕ บาท ให๎กับผู๎เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗  
จ านวน ๖๘๗,๓๐๓ คน และจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๘๔,๙๙๘,๑๕๔,๙๐๐ บาท ให๎กับผู๎เรียน                   
ในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  จ านวน 
๑๑,๕๙๑,๖๒๗ คน  ความก๎าวหน๎าในการด าเนินการ ขณะนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าลังเสนอขอทบทวนอัตราเงนิอุดหนนุรายหวัส าหรับนักเรียน ซึ่งมี ๕ รายการ คือ คําเลําเรียน คําหนังสือเรียน 
คําอุปกรณ๑การเรียน คําเครื่องแบบนักเรียน และคํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  และรวมไปถึงเงินชํวยเหลือเด็ก
ยากจน เงินคําใช๎จํายส าหรับนักเรียนพักนอนที่โรงเรียน เนื่องด๎วยภาวะสภาพเศรษฐกิจได๎เปลี่ยนไป ประกอบกับ
สถานศึกษาในปัจจุบันต๎องรับภาระคําสาธารณูปโภคท่ีสูงขึ้น ขณะนี้ได๎ยกรํางอัตราเงินอุดหนุนดังกลําวเสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว โดยจะน าเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวําการกรทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีตํอไป 

 ๒.๒) กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา คณะรักษาความสงบแหํงชาติลงมติเมื่อวันที่  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให๎ขยายเวลาการด าเนินงานโครงการกองทุนเงินกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา            
ที่ผูกกับรายได๎ในอนาคต (กรอ.) ตํอไปในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และในปีการศึกษาตํอๆ ไป จนกวํา
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กฎหมายใหมํจะแล๎วเสร็จและมีผลบังคับใช๎ และให๎กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณ
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติไปพิจารณาด าเนินการตํอไปด๎วย 
ทั้งนี้ ให๎ฝุายสังคมจิตวิทยารํวมกับฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาก าหนดแนวทาง    
การแก๎ไขปัญหากองทุนเงินให๎กู๎ยืม เพ่ือการศึกษาทั้งระบบให๎มีประสิทธิภาพ  โดยให๎มีการกู๎และสํงคืน
เงินอยํางรัดกุม เหมาะสม รวมทั้งไมํเกิดปัญหาความซ้ าซ๎อนในการกู๎ยืมและให๎น าเรื่องนี้เสนอสภาปฏิรูป
แหํงชาติ  ด๎านการศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตามแนวทางปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ    
ในระยะที่ ๒ เพื่อพิจารณาตํอไป 
 ผลการด าเนินงาน 
  (๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 
๑๔,๓๙๔.๐๐ ล๎านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) ๒๒,๒๒๙.๓๒ ล๎านบาท รวมเป็นเงินให๎
กู๎ยืมทั้งสิ้น ๓๖,๖๒๓.๓๒ ล๎านบาท  มีการใช๎จํายเงินให๎กู๎ยืมไปแล๎ว ๑๙,๙๑๑.๗๗ ล๎านบาท ปัจจุบันมีผู๎กู๎
จ านวน ๗๓๙,๑๙๕ ราย เป็นเงิน ๒๙,๔๕๔.๒๙ ล๎านบาท จากสถานศึกษา ๔,๑๔๑ แหํง  
  (๒) กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ได๎รับ
การจัดสรรงบประมาณ ๒,๐๐๐.๐๐ ล๎านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) ๖,๖๒๙.๗๖ ล๎านบาท 
รวมเป็นเงิน  ให๎กู๎ยืมทั้งสิ้น ๘,๖๒๙.๗๖  ล๎านบาท มีการใช๎จํายเงินให๎กู๎ยืมไปแล๎ว ๓,๕๖๙.๓๐ ล๎านบาท 
ปัจจุบันมีผู๎กู๎จ านวน ๖๗,๐๐๙ ราย เป็นเงิน ๔,๔๕๑.๐๘ ล๎านบาท จากสถานศึกษา ๒๙๒ แหํง 

  ๓) กองทุนได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. .... เพ่ือควบรวมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. โดยน าสํวนดีของทั้งสองกองทุนมารวมกัน
เรียบร๎อยแล๎ว ขณะนี้อยูํระหวํางที่กระทรวงการคลังด าเนินการน าเสนอรํางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. .... ตํอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ปัญหาอุปสรรค : มีหนี้ค๎างช าระสูง   

  แนวทางการแก๎ไข : ปรับปรุงมาตรการในการติดตามทุนการศึกษาคืนอยํางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือไมํให๎กองทุนต๎องเป็นภาระแกํงบประมาณแผํนดิน 

  ๒.๓) โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ : เน้นสายอาชีพ  เป็นการ
ปรับเปลี่ยนมาจากโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ได๎จัดสรรทุนให๎ผู๎เรียนสายสามัญเป็นการจัดสรรทุนให๎แกํ
ผู๎เรียนสายอาชีวศึกษาเพ่ือสํงเสริมการศึกษาตํอในสายอาชีพมากขึ้น ขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการจัดท า
ข๎อมูล รวบรวมเอกสารเพ่ือจัดท าโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยจ าแนก
ทุนการศึกษาเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  ระยะสั้น (๖ เดือน –  ๑ ปี) ระยะกลาง (๔ ปี)  และระยะยาว (๗ – ๙ ปี) 
ซึ่งจะด าเนินการทั้งหมด ๕ รุํน รวมจํานวน  ๑๑,๕๐๐  ทุน ประกอบด๎วยทุนการศึกษาและฝึกอบรม
ระยะสั้นทั้งในและตํางประเทศ จําแนกเป็น ในประเทศ จํานวน ๓,๕๐๐ ทุน และตํางประเทศ จํานวน 
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๘,๐๐๐ ทุน โดยในรุํนที่ 1 จํานวน 2,๓๐๐ ทุน ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2572 จํานวนเงิน 30,300,000,000 บาท   

  ๒.๔) สนับสนุนทุนการศึกษา (ค่าครองชีพ) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ให้แก่
เยาวชนที่มีภูมิล าเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวนทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท/
ปีการศึกษา โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
   กลุํมที่ ๑ ส าหรับนักเรียนที่ไมํสามารถสอบเข๎าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได๎ โดย
ขอรับการสนับสนุนที่นั่งเป็นกรณีพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๖๙ แหํง พร๎อมให๎ทุนคําเลําเรียน 
ตลอดหลักสูตร จ านวน ๑,๑๐๘ ที่นั่ง และ สกอ. รํวมกับ มอ.ปัตตานีด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู๎รับทุน 
จ านวน ๓๑๙ คน 
   กลุํมที่ ๒  ส าหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข๎าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได๎                   
มีนักเรียนที่ผํานการคัดเลือกและได๎รับทุน จ านวน ๑๒๕ คน   
   ทั้งนี้ ได๎โอนเงินทุนการศึกษาให๎แกํผู๎รับทุนโดยผํานสถาบันอุดมศึกษาเรียบร๎อยแล๎ว 
จ านวน ๑,๒๔๐ คน 

  2.5) ขยายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 จํานวน 10 รุํน รุํนละ 
600 ทุน รวมทั้งสิ้น 6,000 ทุน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเพ่ิมอัตราเงินทุนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจาก 15,000 บาท/ปี เป็น 25,000 บาท/ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก 
15,000 บาท/ปี เป็น 35,000 บาท/ปี ในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เพิ่มจาก 30,000 บาท/ปี เป็น 55,000 บาท/ปี 

  2.6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology : DLIT) เพ่ือแก๎ป๓ญหาโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 15,369 โรง
ที่ขาดแคลนครู ครูไมํครบชั้น ครูสอนไมํตรงสาขาวิชาเอก พบวํา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคณุภาพผู๎เรียน (National Tesr : NT) ของโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษา 2557 มีผลสูงกวํา
โรงเรียนขนาดกลางร๎อยละ 1.37 และสูงกวําโรงเรียนขนาดใหญํร๎อยละ 1.88 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 
2556 สํวนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนาดเล็ก
ที่จัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทยีมระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 ใน 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ มีผลคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นจากปีการศกึษา 2556 ร๎อยละ 3.07  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานจึงไดพั๎ฒนาตอํยอดสอง
โครงการดังกลําวภายใต๎ชื่อ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล” (Distance 
Learning Thailand : DL Thailand) โดยเตรียมจัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล เพ่ือเป็นหนํวยงานวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร๑ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผําน
ดาวเทียมและการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวางแผนกระบวนการเรียนรู๎ การใช๎สื่อ
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เทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนารปูแบบการจัดการศึกษาด๎วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  

๓) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 ๓.๑) โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Education Reform Lab & Coaching 

Lab) เพื่อต๎องการสํงเสริมการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษารองรับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา เป็นเวลา ๓ ปีตํอเนื่อง (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๐ เขต 
เป็นหนํวยงานน ารํอง ครอบคลุมโรงเรียนน ารํองเขตละ ๑๕ โรงเรียน รวมกลุํมโรงเรียนน ารํองจ านวน 
๓๐๐ แหํง ซึ่งมีความก๎าวหน๎าในการด าเนินการ ดังนี้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการมีสํวนรํวมจากทุกภาค
สํวน (Reform Lab) และปฏิรูปการเรียนรู๎สูํผู๎เรียน (Coaching Lab) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้ง ๒๐ เขต รํวมกันเลือกประเด็นปัญหาส าคัญที่ต๎องการแก๎ไขและน าไปสูํการพัฒนา และจัดท าแผน
ปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (School Improvement Plan) จัดสํงให๎กับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สพฐ. ได๎จัดท าแนวปฏิบัติโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนเพ่ือการสํงเสริมการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษารองรับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาส าหรับให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๐ เขต โรงเรียนน ารํอง และสํวน
ราชการที่เกี่ยวข๎องน าไปเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งจัดให๎มีทีมโค๎ชสนับสนุนการติดตั้ง Coaching System 
และกระบวนการนิเทศโรงเรียนทั้ง ๒๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งได๎ด าเนินการตั้งแตํปลายเดือน
กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ เป็นต๎นไป นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการได๎มีค าสั่ง
แตํงตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู๎สูํผู๎เรียน และ มีการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 
เพื่อรับทราบความกา๎วหน๎าการด าเนินงานโครงการ และพิจารณา แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ระยะตํอไป 

 ๓.๒) การส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

 (๑) ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ได๎ให๎ความเห็นชอบรําง
ประกาศคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ๑การอุดหนุนทางการเงิน และให๎ความ
ชํวยเหลือด๎านอื่นให๎แกํโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ...  

 (๒) แนวทางการให๎เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
เอกชน  โดยที่ประชุมคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  มีมติเห็นชอบ    
ในหลักการแนวทาง การปรับโครงสร๎างการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ทุกประเภทอยํางยั่งยืน เป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ปรับโครงสร๎างเงินอุดหนุน
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รายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาลกวาํ ๓.๙๐๐ โรงเรียนไปสูํการอุดหนุนดา๎น
อุปสงค๑หรือคูปองการศึกษาในอนาคตเทํากันทุกระดับคือ ร๎อยละ ๗๐ และระยะที่ ๒ ปรับเงินอุดหนุน
รายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพ่ิมขึ้นจากอัตราร๎อยละ ๗๐ อีกร๎อยละ ๑๐ ตํอปี เพ่ือน าไปสูํอัตรา
ร๎อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการเพ่ิมเติมจากมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ชํวยเหลือนักเรียนในรูปบัตรคําเลําเรียนหรือการอุดหนุน
รายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในอัตราร๎อยละ ๑๐๐ ของคําใช๎จํายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐเพิ่มเติม
ให๎แกํนักเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนการกุศลหรือการศึกษาสงเคราะห๑      
ที่ไมํเรียกเก็บคําธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต๎นไป 

 (๓) สํงเสริมการจัดการศกึษาของสถานศึกษาเอกชน โดยพัฒนาสาระการเรยีนรู๎ 
ด๎านคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑/คุณธรรม จริยธรรม/การอบรมวิชาชีพให๎กับนักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู๎บริหารโรงเรียนเอกชน จ านวน ๕๕,๐๘๑ คน โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ได๎รับการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิ การพัฒนาคุณภาพครู และ
การจัดการเรียนการสอน จ านวน ๒,๖๓๒ แหํง รวมทั้งให๎การอุดหนุนเป็นเงินคําอาหารเสริม (นม) 
นักเรียน โรงเรียนเอกชนจ านวน ๑,๕๙๖,๑๑๑ คน จ านวน ๓,๑๘๑ โรง และอุดหนุนเป็นเงินคําอาหาร
กลางวันนักเรียน จ านวน ๔๐๕,๐๘๙ คน จ านวน ๑,๘๙๓ โรง 

๔) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ๔.๑) จัดบริการการศึกษาต่อเน่ืองให้กับประชาชน โดยมีประชาชนกลุํมเปูาหมาย
ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตํอเนื่อง จํานวน 363,128 คน จัดกิจกรรมสํงเสริม
การเรียนรู๎ตามอัธยาศัยในรูปแบบของห๎องสมุดประชาชน บ๎านหนังสืออัจฉริยะ สื่อ ETV แหลํงเรียนรู๎
ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ทั่วประเทศ จํานวนรวมทั้งสิ้น 2,588,110 คน จัดตั้งศูนย๑  การเรียนรู๎การศึกษา
นอกระบบในวัดแบบไมํเป็นทางการ เชื่อมโยงระหวํางบ๎าน วัด โรงเรียนเข๎าด๎วยกัน  โดย กศน. ต าบล /
แขวง ที่มีสถานที่ตั้งอยูํภายในวัดและศาสนสถานทั่วประเทศ ในพ้ืนที่ ๕๐๔ อ าเภอ  ๗๕ จังหวัด (ยกเว๎น 
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล)  รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๒ แหํง  

       ๔.๒) จัดแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน 1,787 แหํง โดยส านักงาน กศน. จัดกิจกรรมเพ่ือ
สํงเสริมและพัฒนาอาชีพตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให๎กับประชาชน และ
เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล๎ง ( พ้ืนที่  ๒ ลุํมน้ า คือ ลุํมน้ า เจ๎าพระยา กับลุํมน้ าแมํกลอง)                 
ใน ๕ หลักสูตร คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร๎างสรรค๑และอาชีพ
เฉพาะทางในพ้ืนที่  ๕ ภาค มีจ านวนผู๎ต๎องการเข๎ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น ๒๕๖,๓๒๙ คน โดยมีผู๎เข๎า
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รับการอบรมเฉพาะเกษตรกรรวมทั้งสิ้น ๑,๒๗๓ คน ในพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัด ได๎รับการอบรมอาชีพทั้งหมด 
๗๕ หลักสูตร      

 ๔.๓) จัดฝึกวิชาชีพระยะสั้น ส านักงานคณะกรรมการการสํงเสริมการศึกษาเอกชนได๎
ด าเนินการ ดังน ี้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความต๎องการของตลาดแรงงาน ได๎แกํ หลักสูตรวิชา
เสริมสวย ตัดผมชาย หลักสูตรวิชาการท าอาหารไทย หลักสูตรวิชาการท าขนม/เบเกอร๑รี่ หลักสูตร
วิชาการผสมเครื่องดื่มนานาชาติ หลักสูตรวิชาการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ ฯลฯ สํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียน
นอกระบบศูนย๑ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ได๎แกํ กลุํมโรงเรียนสอนเสริมสวย กลุํมโรงเรียนสอนประกอบการ
ท าอาหาร/อาหารวําง/เครื่องดื่ม/เบเกอร๑รี่ กลุํมโรงเรียนสอน  ตัดเย็บเสื้อผ๎า กลุํมโรงเรียนสอนการนวดไทย
เพ่ือสุขภาพ  กลุํมโรงเรียนสอนวิชาชํางประเภทตําง ๆ กลุํมโรงเรียนสอนภาษาตํางประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ทักษะผู๎เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การแขํงขันทักษะวิชาชีพเสริมสวย แตํงหน๎าเจ๎าสาว เกล๎าผม การตัด 
ซอยผมฟรีสไตล๑ ชาย – หญิง 

 ๔.๔) จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน  

 (๑) สํานักงาน กศน. โดย ศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพ่ือการศึกษา ได๎จัด Summer 
Camp โดยใช๎หลักการคืนความสุขให๎ประชาชน สร๎างความคิด ปลูกจิตสํานึกวิทยาศาสตร๑ ได๎แกํ 
ประจวบคึรีชันธ๑ ขอบแกํน ตรัง นครราชสีมา สระแก๎ว ฯลฯ มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 6,530 คน  
จัดมหกรรมวิทยาศาสตร๑เพ่ือคนชายแดนใต๎ จํานวน 3 วัน มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันละ 3,00๐ คน  
   นอกจากนี้ในชํวงที่ผํานมาได๎รํวมกับหนํวยงานตําง ๆ เชํน อพวช. ปปส. 
และ กฟผ. เป็นต๎น จัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริม สนับสนุนและเสริมสร๎างความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร๑ให๎กับ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได๎แกํ จัดนิทรรศการชั่วคราว เรื่อง พระมหากษัตริย๑ไทยกับการพัฒนา
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร๑ จัดนิทรรศการ “ ดาราศาสตร๑ บันดาลใจ” รํวมกับ 
อพวช. จัดสร๎างศูนย๑เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑กับการต๎านยาเสพติด (Sceince and Anti – drug Learning 
Center) รํวมกับส านักงาน ปปส. จัดนิทรรศการดาราศาสตร๑ (อพวช.) นิทรรศการดาวเทียม (สทอภ.)  
และนิทรรศการเชื่อมโยงหอดูดาวในประเทศและตํางประเทศ ณ ศูนย๑วิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมเพ่ือ
การศึกษาร๎อยเอ็ด รํวมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร๑ กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  และรํวมมือ
กับองค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ด๎านธรรมชาติ
วิทยา ในระดับภูมิภาคศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพ่ือการศึกษา ๖ แหํง  ในชํวงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  และ
ประกวดระดับประเทศ ณ องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ ในชํวงปลายเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๘ รวมทั้งจัดงานเทศกาลภาพยนตร๑วิทยาศาสตร๑เพ่ือการเรียนรู๎ ครั้งที่ ๑๐ (Science Film Festival 
๒๐๑๔ ณ ศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพ่ือการศึกษา ท๎องฟูาจ าลองกรุงเทพ และศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพ่ือการศึกษา ๑๘ 
แหํง ท่ัวประเทศ โดยมีเด็กและเยาวชนเข๎ารํวมงาน ๒๒๓,๓๕๙ คน  
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 (๒) จัดคํายปิดภาคเรียนฤดูร๎อน "MOE Summer Camp ๒๐๑๕" 
กระทรวงศึกษาธิการรํวมบูรณาการกับกระทรวงตํางๆ ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ (กษ.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา 
กองทัพบก กองทัพอากาศและกองทัพเรือจัดกิจกรรม เพ่ือสํงเสริมเด็กและเยาวชนให๎มีการเรียนรู๎ 
พัฒนารํางกาย สติปัญญา อารมณ๑และสังคม โดยมีกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๒๙๙ กิจกรรม เปูาหมาย      
การให๎บริการ จ านวน ๗๒๕,๓๑๘ คน ประกอบด๎วยกิจกรรม ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ ๑ คํายฝึกอบรม  
จ านวน ๕๗ กิจกรรม  มีกลุํมเปูาหมาย ๖๒๒,๕๓๐ คน กลุํมที่ ๒ คํายพักแรม จ านวน ๖๔ กิจกรรม 
กลุํมเปูาหมาย ๒๑,๘๕๙ คน  กลุํมที่ ๓ คํายวิชาการ จ านวน ๑๖๕ กิจกรรม มีกลุํมเปูาหมาย ๘๐,๙๒๙ 
คน และกลุํมอื่นๆ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา การสร๎างประสบการณ๑แกํนักเรียน นักศึกษา
ในชํวงปิดภาคเรียน รวมทั้งให๎บริการแหลํงเรียนรู๎ จ านวน ๑๒๔ แหํง โดยเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ ๑๑๒ แหํง 
และพิพิธภัณฑ๑ จ านวน ๑๒ แหํง  ขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 

 (๓) โครงการสร๎างประสบการณ๑แกํนักเรียน นักศึกษาในชํวงปิดภาคเรียน       
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหวํางเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีเปูาหมายคือ นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 
๑๕ ปี  ขึ้นไป จ านวน ๗,๓๒๖ คน ใช๎งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น ๓๓,๘๐๐,๐๐๐ ล๎านบาท เพ่ือเป็น
คําใช๎จํายในการด าเนินโครงการและคําตอบแทนที่เหมาะสม ๒๕๕๘ โดยฝึกประสบการณ๑การท างาน ณ ที่ตั้ง
ของสํวนราชการและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ./สอศ./สกอ./สป. ทั้งในสํวนกลางและสํวนภูมิภาค รวมทั้ง
โรงพยาบาล และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั่วประเทศ 

 (๔) การจัดการศึกษาสายอาชีพแกํเด็กพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา คณะครุศาสตร๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ส านักงานสํงเสริมสังคมแหํงการเรียนรู๎และพัฒนา
เยาวชน (สสค.) และมูลนิธิเครือขํายครอบครัว รํวมด าเนินการน ารํองในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ด๎วยกระบวนการวจิัยถอดบทเรียนจากการด าเนินงานที่ผํานมา ศึกษาเอกสารวรรณกรรมตํางๆ การสนทนากลุํม 
และการนิเทศติดตามการประเมินผล รวมถึงด าเนินการคูํขนานในเรื่องของการวิจัยเชิงระบบในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาในเชิงนโยบายแกํเด็กพิเศษและผู๎พิการควบคูํไปด๎วย โดยมีสถานศึกษาน ารํองจัด
อาชีวศึกษาแกํเด็กพิเศษ ได๎แกํ วิทยาลัยสารพัดชํางนครหลวง  วิทยาลัยสารพัดชํางพระนคร วิทยาลัย
สารพัดชํางสี่พระยา วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัยสารพัดชํางเชียงใหมํ วิทยาลัยการ
อาชีพพุทธมณฑล รํวมเป็นเครือขํายแบํงปันประสบการณ๑การจัดการเรียนการสอนแกํเด็กพิเศษและ
นักศึกษาพิการด๎วย 

๔.๕) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ ประมาณ 
๕๕,๒๘๓ นาย  โดยจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสร๎างความเข๎าใจพ้ืนฐานให๎นักศึกษาใหมํที่เป็นทหารกอง
ประจ าการผลัดที่ ๒ พร๎อมกันทั่วประเทศ มอบสื่อและอุปกรณ๑การเรียนให๎กับนักศึกษาทุกคน จัดการศึกษา
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นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับให๎กับทหารกองประจ าการทุกภาคเรียน จัดมุมเรียนรู๎ มุมสื่อ 
แบบเรียน ฉบับพกพาส าหรับทหารกองประจ าการหรือศูนย๑การเรียนในหนํวยทหาร จ านวน ๔๑๐ หนํวย 
โดยเริ่มด าเนินการตั้งแตํภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให๎กับทหารกองประจ าการ
กํอนปลดประจ าการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘ ให๎มีอาชีพ ๑ นาย ๑ อาชีพ                 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพให๎กับแมํบ๎านทหาร  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนให๎มีความพร๎อมในการ
จัดการเรียนการสอน   

๕) การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และเร่งผลิตและพัฒนาก าลังคน            
เพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ 

  ๕.๑) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 (๑) จัดโครงการเรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ในปีการศึกษา 2558 โดยมีแนวทางการจัดการศึกษา 2 รูปแบบ ได๎แกํ รูปแบบที่ 1              
รับสมัครผู๎สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเรียนตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเรียนสายสามัญควบคูํกับการเรียน
อาชีวะตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รูปแบบที่ 2 รับสมัครผู๎สําเร็จการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเรียนตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมวิชาชีพกับสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กํอน จากนั้นเรียนวิชาชีพใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 แบบทวิภาคี  โดยทั้ง 2 รูปแบบ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจะได๎รับ 2 วุฒิ
การศึกษา และ 2 ประสบการณ๑ ทั้งสายสามัญและวิชาชีพ การเรียนในระบบนี้ผู๎เรียนสามารถอยูํใน
ระบบทวิภาคี คือ มีเวลาฝึกประสบการณ๑ในอาชีพตั้งแตํ 1 ปี ขึ้นไป เน๎นให๎เด็กมีรายได๎ระหวํางเรียน 
เมื่อจบแล๎วมีงานทํา โดยรํวมกับสถานประกอบการ ผลการรับสมัคร ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
(จะสิ้นสุดการรับสมัครภายหลังการเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห๑) พบวํา มีผู๎เรียนสนใจสมัครเข๎ารํวม
โครงการแล๎วจาก 588 สถานศึกษา จํานวน 30,405 คน เกินจากเปูาหมาย 10,505 คน  แยกเป็น
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 29,696 คน และสังกัดสํานักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีกลุํมนํารํอง 23 จังหวัด จํานวน 709 คน  

 (๒) จัดท าโครงการขยายอาชีวะอ าเภอ : อ าเภอชั้นหนึ่งและพ้ืนที่ที่จ าเป็น โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎จัดท าโครงการขยายอาชีวะอ าเภอ : อ าเภอชั้นหนึ่งและพื้นที่           
ที่จ าเป็น จ านวน  ๗ แหํง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได๎ด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็น          
ของสถานศึกษา จัดท าค าสั่งแตํงตั้งผู๎ประสานงานการจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประชุมติดตาม ก ากับ 
ดูแล ให๎ค าแนะน าการด าเนินโครงการฯ แกํสถานศึกษา รวมถึงพิจารณาให๎การสนับสนุนทรัพยากรตํางๆ 
ตามความจ าเป็นอยํางตํอเนื่อง ให๎การสนับสนุนงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม เรํงรัดการ
ด าเนินการกํอสร๎าง และการเบิกจํายเงินงบประมาณตามรายการที่ได๎รับ รวมถึงเอกสาร/หลักฐานการมีสิทธิ์
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ในพ้ืนที่กํอสร๎างสถานศึกษา แลขอความเห็นชอบพิจารณาแตํงตั้งผู๎ประสานงานการจัดตั้งสถานศึกษา
โครงการ “ขยายอาชีวะอ าเภอ” กรณีพิเศษ       

 (๓) จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมในโครงการ            
กองทุนการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได๎น๎อมน าพระราชกระแสมาปฏิบัติ ซึ่งก็
สอดคล๎องกับนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาตามรอยพระยุคลบาท โดยมอบหมายให๎สถานศึกษา
อาชีวศึกษาในพ้ืนที่น ารํอง ๙ แหํง ประสานโรงเรียนมัธยมซึ่งได๎รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ         
กองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ขยายโอกาสทางการศึกษาด๎านวิชาชีพให๎แกํ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระยะแรกด าเนินการในพ้ืนที่  ๔ จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดสระแก๎ว และจังหวัดสุพรรณบุรี  

 (๔) สํ ง เสริ มและพัฒนาโรง เรี ยนเอกชนอาชี วศึ กษาให๎มี คุณภาพ                    
สูํมาตรฐานสากล โดยผลักดันโรงเรียนอาชีวะเอกชนสูํมาตรฐานสากล โดยที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
ให๎ความเห็นชอบรํางมาตรฐานและเกณฑ๑คุณภาพสูํมาตรฐานสากลส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา  โดยได๎ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ๑ประเมิน ประกอบไปด๎วย ๓ มาตรฐาน ๑๕ ตัวบํงชี้  
และจัดให๎มีการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ให๎มีความรู๎
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษา บริบทของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา วิธีการและ
ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสูํมาตรฐานสากล มาตรฐานและเกณฑ๑
คุณภาพสูํสากลส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน ๓๕ คน     
จาก ๑๔ สถาบัน 

 (๕) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

(๕.๑) การจัดการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศในหลักสูตร English 
Program และ Mini English Program ขณะนี้ดําเนินการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 127 แหํง 27 สาขา 
มีผู๎เรียน จํานวน 6,100 คน นอกจากนี้พัฒนาศักยภาพนักเรียนด๎านการใช๎ภาษาจีน โดยด าเนินโครงการ 
Chinese Summer Camp ๔ ศูนย๑ ประกอบด๎วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุราษฎร๑ธานี ล าปาง 
และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

(๕.๒) ด าเนินโครงการ “อาชีวะสร๎างผู๎ประกอบการใหมํแบบครบวงจร” 
มีทีมธุรกิจนักเรียนนักศึกษา ที่ผํานการคัดเลือกเข๎ารอบสุดท๎าย ๒๐ ทีม จาก ๑๐๐ ทีม และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษารํวมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติจัดกิจกรรมเพ่ือสร๎างและ
พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด๎านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ๑คิดค๎นของครูและนักศึกษา            
เพื่อก๎าวสูํการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ๑คิดค๎นที่ดีมีคุณภาพ มีผู๎เข๎ารํวมรวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน 
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 (๕.๓) สํงเสริมทักษะด๎านอาชีวศึกษา  

 - จัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระ
เกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ และการแขํงขันหุํนยนต๑ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘  ประกอบด๎วย สิ่งประดิษฐ๑ของคนรุํนใหมํ จ านวน 
๒๒๐ ผลงาน ซึ่งจ าแนกเป็น ๑๑ ประเภท  การแขํงขันหุํนยนต๑ยุวชนอาชีวศึกษา จากโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จ านวน ๒๐ ทีม และประกวดการน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 
๒๐ ผลงาน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ  
การสาธิตการแขํงขันหุํนยนต๑ยุวชนอาชีวศึกษา ตลอดจนนิทรรศการด๎านเทคโนโลยีการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพท าเงิน 

      -  สํงทีมนักศึกษาอาชวีะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข๎ารวํมการประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ๑ในงาน 26th International Invention & Innovation Exhibition ในระหวํางวันที่ 21 – 
23 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร๑ ประเทศมาเลเซีย มีผลงานเข๎าประกวดกวํา 1,000 ชิ้น  
จากกวํา 20 ประเทศ สถานศึกษาสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 3 แหํง ได๎รับรางวัล ดังนี้ 
เครื่องทําลายกระจกรถยนต๑กรณีรถยนต๑ตกน้ําของวิทยาลัยสารพัดชํางอุบลราชธานี ได๎รับรางวั ลเหรียญ
ทอง และรางวัลพิเศษจากฮํองกง (International Best Invention Award of Hongkong) อุปกรณ๑            
เข๎าขอบยางมุ๎งลวดของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ได๎รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย และ Cooking Engine ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได๎รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล
พิเศษจากอินโดนีเซีย 

(๕.๔) พัฒนาผู๎บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ในด๎านตําง ๆ อาทิ พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการในหลักสูตร In-company Trainers 
จ านวน ๔๒๖ คน ภายใต๎ความรํวมมือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและประเทศเพ่ือนบ๎านอีก ๕ ประเทศ อาทิ 
พมํา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส๑  พัฒนาครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยเปูาหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๓๑๐ แหํง จัดสํงเข๎า
ฝึกงานในสถานประกอบการในภาคฤดูร๎อนครอบคลุมทุกประเภทและสาขาวิชา จ านวน ๑,๐๑๐ คน และ
พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษากลุํมอาชีพยานยนต๑และชิ้นสํวน เพ่ือพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของกลุํม
ครูผู๎สอน ที่เรียกวํา “ครูชํางสร๎างชาติ” รุํนที่ ๒ ให๎กับครูผู๎สอนในสาขาวิชา ชํางเชื่อม ชํางกลโรงงาน     
ชํางแมํพิมพ๑และชํางแมคคาทรอนิกส๑ จ านวน ๒๘ คน จาก ๑๕ สถานศึกษา โดยฝึกอบรบภาคทฤษฎีใน
หลักสูตรนักบริหารระดับต๎น ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และภาคปฏิบัติ               
ในรูปแบบ one the job training ในสถานประกอบการกลุํมยานยนต๑และชิ้นสํวน สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และสถาบันไทยเยอรมัน  
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๕.๒) ปรับภาพลักษณ์นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 

 (๑) จัดกิจกรรมให๎บริการประชาชน ในรูปแบบตํางๆ ได๎แกํ จัดศูนย๑อาชีวะ
อาสา “ตรวจรถพร๎อมใช๎ ปลอดภัยแนํนอน” ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ๒๕๕๘  จ านวน ๒๕๐ จุดบริการ             
มีรถเข๎ารับบริการ จ านวน ๔๐,๓๑๗ คัน นักเรียน นักศึกษาที่ออกให๎บริการ จ านวน ๒๑,๐๐๐ คน           
จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต๑ ๒๕๕๘ จํานวน ๒๕๐ ศูนย๑ มีรถเข๎ารับบริการ 37,384 คัน   
โครงการอาชีวะพัฒนา โดยออกคํายอาสาพัฒนาเพ่ือซํอม/สร๎างอาคารอเนกประสงค๑ ศูนย๑การเรียนรู๎ 
และหอพักนอนให๎กับโรงเรียนในพ้ืนที่หํางไกลทุรกันดาร ๓๑ จังหวัด มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ สิ่งปลูก
สร๎างในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน จ านวน ๒๒ หลัง  โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  จ านวน ๓๐ หลัง และโรงเรียนในกองทุนการศึกษา  จ านวน ๘ หลัง จัดกิจกรรม “อาชีวะ
เอกชน สร๎างคน สร๎างชาติ”  โดยนักเรียนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน ๑๓,๗๕๐ คน จาก
สถานศึกษา ๕๘ แหํง รํวมกิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชนในพ้ืนที่ ๕ ภูมิภาค และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จ านวน ๔ แหํง รํวมกับแอ็ดดร๎า ประเทศไทย (ADRA Thailand) พัฒนาวิชาชีพแกํผู๎ที่พ านักในศูนย๑พัก
พิงชั่วคราว ชายแดนไทย-พมํา 

 (2) ด าเนินโครงการปณิธานความดี ภายใต๎โครงการศูนย๑ซํอมสร๎างเพ่ือชุมชน  
(Fix It Center)  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

  (๒.๑) กรุงเทพมหานคร จัดให๎บริการประชาชนฟรี ที่ท าเนียบรัฐบาลและ
พ้ืนที่ในเขตกรงุเทพมหานคร ๕๐ เขต จ านวน ๕๐ ศูนย๑ ระหวํางวนัที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดกิจกรรม 
บริการเปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต๑ ตรวจสอบซํอมบ ารุง จ านวน ๙,๘๗๙ คัน ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา 
ในครัวเรือน รวม ๓,๒๕๖ ชิ้น สอนวิชาชีพระยะสั้น มีผู๎เข๎ารํวมจ านวน ๔๗๐ คน และภาคเอกชนสํงเจ๎าหน๎าที่ 
นักศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรม และให๎การสนับสนุนน้ ามันเครื่อง ในการจัดกิจกรรม มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เข๎ารํวม ๒๔ แหํง ครูผู๎สอน นักศึกษา และเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมจ านวนกวํา ๑,๕๐๐ คน  

  (๒.๒) ตํางจังหวัด จัด ณ ศาลากลางจังหวัด ๗๖ จังหวัด ระหวํางวันที่ 
๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให๎บริการเปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต๑และตรวจซํอมบ ารุง รวม ๑๘,๐๐๘ คัน  
ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาในครัวเรือนฟรี รวม ๘,๓๘๗ ชิ้น สอนวิชาชีพระยะสั้นมากกวํา ๒๐๐ วิชา มีผู๎เข๎ารํวมอบรม 
จ านวน ๑๔,๗๑๔ คน และภาคเอกชนจัดสํงเจ๎าหน๎าที่ นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑ 
จ านวน ๑,๘๙๓ ชิ้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเข๎ารํวมจ านวน ๗๐ จังหวัด 
ผู๎บริหาร ครูผู๎สอน นักศึกษา และเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมกวํา ๓๐,๐๐๐ คน   

 (3) การจัดตั้งศูนย๑ซํอมสร๎างเพ่ือชุมชน ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย
ในจังหวัดนราธิวาส โดยการซํอม ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ จ านวน ๑๓๓ คัน และบริการน้ าดื่ม 
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จ านวน ๕,๓๔๐ ขวด รํวมกับเทศบาลเมืองสุไหง-โกลก ระหวํางวันที่ ๑๙ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
จ านวน ๓ ศูนย๑ ได๎แกํ ศูนย๑อ าเภอสุไหง-โกลก ศูนย๑อ าเภอสุไหงปาดี และศูนย๑อ าเภอแว๎ง นอกจากนี้ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีกิจกรรมการให๎บริการศูนย๑ซํอมสร๎างเพ่ือชุมชนในพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวน
ต าบลและเทศบาล จ านวน ๗๒๐ แหํงทั่วประเทศ 

 (4) ดําเนินโครงการเตรียมความพร๎อมอาชีวศึกษา รุํน 2 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รํวมกับหลายหนํวยงาน ได๎แกํ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หนํวยบัญชาการนาวิกโยธิน หนํวยบัญชาการตํอสู๎
อากาศยานและรักษาฝ๓่ง และโรงเรียนชุมพลทหารเรอื กองทัพเรือ ดําเนินการระหวํางวันที่ 20 เมษายน 
–     9 พฤษภาคม 2558 มีนักเรียนเข๎าฝึกอบรมจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. จํานวน 9 แหํง จํานวน
นักศึกษา 466 คน และสังกัด สช. จํานวน 1 แหํงจํานวนนักเรียน 16 คน รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 10 
แหํง รวมนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 482 คน อบรม ณ หนํวยบัญชาการนาวิกโยธิน หนํวยบัญชาการตํอสู๎
อากาศยานและรักษาฝ๓่ง และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ผลจากการฝึกอบรมพบวํา นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ ฝึกระเบียบวินัย พัฒนาจิตใจให๎มีความ
เข๎มแข็ง อดทนอดกลั้น และเกิดความรักสามัคคีในหมูํคณะ เชื่อมั่นวําหลักสูตรการฝึกอบรมดังกลําวจะ
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและคํานิยมของนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ และทําให๎ผู๎ปกครองเกิดความ
ภาคภูมิใจตํอบุตรหลานของตนเอง 

๕.๓) ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ   

(๑) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล ด าเนินการการศึกษาจุดเดํนของ
ประเทศตํางๆ มาปรับใช๎เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให๎มีมาตรฐาน
และสามารถผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนานาประเทศ ในสาขาที่เป็นความต๎องการ ทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ ได๎แกํ อาชีวศึกษาไทย – เยอรมัน อาชีวศึกษาไทย – สิงคโปร๑ อาชีวศึกษาไทย – จีน 
อาชีวศึกษาไทย – ญี่ปุุน รวมทั้งอาชีวศึกษาไทย –อังกฤษ โดยมีสถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ ๒๕ แหํง  

(๒) การจัดอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี  โดยส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษามีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

(๒.๑)  จัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระดับทวิภาคี มีสถานศึกษาน ารํอง อาทิ กลุํมอุตสาหกรรม ได๎แกํ วิทยาลัยเทคนิคบ๎านคําย 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  กลุํมธุรกิจและการบริการ ได๎แกํ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทํองเที่ยวกรุงเทพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กลุํมธุรกิจอาหาร ได๎แกํ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ ฯลฯ  

(๒.๒) จัดท าคูํมือสิทธิประโยชน๑ทางภาษีให๎กับสถานประกอบการที่รํวมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาและสถานประกอบการที่จะใช๎เป็นหลักการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได๎มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยสามารถยื่นลดหยํอนภาษีได๎ ๒๐๐ % อีกทั้ง
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ยังด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ๑การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภารณ๑อันเป็นที่สรรเสริมญยิ่งดิเรก
คุณาภารณ๑เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแกํสถานประกอบการที่รวมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                  
สร๎างแรงจูงใจ สํงเสริม สนับสนุนให๎มีสถานประกอบการเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี  ๒๕๕๗ มีสถานประกอบการ
เข๎ารํวมจัดการศึกษาทวิภาคี จํานวน 8,090 แหํง และในปี 2558   มีจํานวน 11,612 แหํง 

 (๒.๓) ปรับปรุงแก๎ไขค าสั่งคณะอนุกรรมการรํวมภาครัฐและเอกชน          
เพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการรํวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) เป็น ๑๙ กลุํมอาชีพ และ
เนื่องจากยังไมํครอบคลุมกลุํมอาชีพและสภาอุตสาหกรรม จึงอยูํระหวํางด าเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ           
รํวมภาครัฐและเอกชนเพ่ิมเติมอีก ๔ กลุํมอาชีพ 

(2.4) ลงนามความรํวมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลิตกําลังคน
รองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการของประเทศ โดยสถาบันการอาชีวศึกษา 18 
แหํง จับคูํกับ หอการค๎ากลุํมจังหวัด 18 จังหวัด เพ่ือสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการสํงนักเรียน 
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข๎าฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ต๎องการให๎ผลิตกําลังคนสายอาชีพเพิ่มขึ้น  

 (2.5) สร๎างหลักสูตรใหมํ รองรับความต๎องการของประเทศพร๎อมก๎าวสูํ 
AEC สอศ. รํวมกับหนํวยงานภาคเอกชน จัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับความต๎องการกําลังคน ได๎แกํ            
จัดทําหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ รํวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน รํวมกับกลุํมอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงาน           
สอนนํารํองใน ๕ วิทยาลัยคือ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ ํวิทยาลัยเทคนคิลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จัดหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส๑และ
หุํนยนต๑ รํวมกับบริษัท เดนโซํ (ประเทศไทย) จํากัด และสถาบันไทย - เยอรมัน พัฒนาหลักสูตร โดย
เปิดสอนในสถานศกึษาสังกดั สอศ. ๑๔ แหํงทั่วประเทศ หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยาน รํวมกับ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ฝุายชํางอากาศยานประจําสถานีภูเก็ต ศูนย๑ฝึกการบินพลเรือน ในรูปแบบ
ทวิภาคี คือ เรียนรายวิชาภาคทฤษฏี ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง และรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ได๎แกํ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ฝุายชํางทําอากาศยานประจําสถานีภูเก็ต ศูนย๑ฝึกการบินพลเรือน  
และหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย รํวมกับบริษัท เอเชียซิเคียวริตี้ เมเนจเม๎นท๑ 
จํากัด และบริษัท กัทส๑ อินเวติเกชั่น จํากัด โดยจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู๎และ
ประสบการณ๑  เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูํในสถานประกอบการให๎มีสมรรถนะวิชาชีพด๎านการ
รักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและก๎าวหน๎าในตําแหนํงงานที่สูงขึ้น 

(๒.๖) ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษา ด าเนินโครงการสร๎างเสริม
ประสบการณ๑อาชีวศึกษาและสร๎างรายได๎ระหวํางเรียนโรงเรียนเอกชน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติครูฝึก            
ครูนิเทศ เรื่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ รวมผู๎เข๎าอบรม ๑๒๗ คน            
จัดกิจกรรมศูนย๑บรกิารวิชาชีพในภูมิภาค มีครูเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๒๕๒ คน และนักเรียน นักศึกษา
เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๒,๔๖๑ คน สร๎างเสริมรายได๎ระหวํางเรียนให๎แกํนักเรียน นักศึกษาโรงเรียน
เอกชนในระบบ มีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๑,๑๕๖ คน  
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(๒.๗) ประเภทโรงเรียนนอกระบบ ด าเนินการจัดตั้งศูนย๑ฝึกอาชีพ           
ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๔๒ ศูนย๑ 
ประกอบด๎วยสํวนภูมิภาคจ านวน ๓๓ ศูนย๑ และสํวนกลาง จ านวน ๙ ศูนย๑ 

 (๓) การพัฒนาก าลังคนระดับอุดมศึกษา ใหม๎ีความรู๎ความสามารถตรงตามความ
ต๎องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ  ไดด๎ าเนินการดังนี้ 

(๓.๑) การจดัท าข๎อมูลสนบัสนนุเชงินโยบาย โดยอยํูระหวํางการจัดท า
ข๎อมูลการผลติก าลังคนสาขาตํางๆ ทัง้ในและนอกสังกัด เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดท าแผนการผลติ
ก าลังคนระดบัอุดมศึกษาของประเทศ (แผน Supply Side)  

(๓.๒) จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาตํางๆ ที่ เทียบเคียงได๎กับนานา
ประเทศ เพ่ือให๎สถาบันอุดมศึกษาใช๎เป็นแหลํงอ๎างอิงในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยํางมีมาตรฐาน 
ได๎แกํ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร๑ สาขาโลจิสติกส๑ สาขาพยาบาลศาสตร๑ สาขาการทํองเที่ยวและ
การโรงแรม สาขาบัญชี สาขาวิศวกรรมศาสตร๑ สาขาครุศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ สาขาการแพทย๑แผนไทย
ประยุกต๑ ฯลฯ ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อตกลงยอมรับรํวมกันของสมาชิกอาเซียนใน ๘ สาขาอาชีพ ได๎แกํ แพทย๑ 
ทันตแพทย๑ พยาบาล นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร และนักส ารวจ ตลอดจนบุคลากรวิชาชีพทํองเที่ยว           
ทั้งนี้ มี ๒ สาขาวิชาที่จะประกาศใช๎ คือ สาขาเภสัชศาสตร๑ และสาขาสิ่งแวดล๎อม 

(๓.๓) การทบทวนปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ๑
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยแบํงกลุํมหลักสูตรเป็น ๒ Track คือ สายวิชาการ และสาย
วิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุํงเน๎นให๎บัณฑิตมีความรอบรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน๎นความรู๎ 
สมรรถนะและทักษะด๎านวิชาชีพตามข๎อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด๎าน
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร๑สาขาวิชานั้น ๆ ผํานการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือการจัดสหกิจ
ศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการรํวมมือระหวํางอุดมศึกษากับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สร๎างบัณฑิต
ที่สามารถท างานได๎ดีภายใต๎สภาพการท างานที่เป็นนานาชาติ  ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได๎มีการ
พิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

  (๔) การยกระดับสถาบันการศึกษาทางด๎านวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได๎มีการประชุมรํวมกับผู๎แทนหนํวยงานตํางๆ  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ซึ่งแตํละ
หนํวยงานได๎รายงานความก๎าวหน๎าในการด าเนินการ ดังนี้ 

(๔.๑) การจัดกลุํมสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีกรอบการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกลุํม
สถาบันการศึกษาเป็นประเภทวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเฉพาะทาง เชํน กลุํมราชมงคลจะเน๎นบัณฑิตปฏิบัติการ 
กลุํมบัณฑิตศึกษาจัดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสํวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏผลิตครูเดิมใช๎เวลา
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ตามหลักสูตร ๔ ปี ได๎ปรับใหมํให๎เป็น ๕ ปี โดยในปีที่ ๕ ผู๎เรียนจะต๎องฝึกสอนอยูํในสถานศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรการทํองเที่ยว ได๎เพ่ิมการเรียนภาษาอังกฤษอีก ๑๕ หนํวยกิตและภาษาอื่นๆ มากกวํา ๑ ภาษา  

(๔.๒) กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ได๎สนับสนุนการผลิต
ก าลังคนด๎วยโครงการน ารํองความรํวมมือสถานศึกษาและสถานประกอบการจ านวน ๘ แหํงในระบบ 
Work Integrated Learning (WIL) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหํงชาติ (สวทน.) มีโครงการรถไฟฟูาความเร็วสูงและระบบราง ที่ต๎องเตรียมผลิตก าลังรํวมกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตด๎านวิศวกรรมศาสตร๑ จ านวนมากกวํา ๒ หมื่นคนขึ้นไป  

(๔.๓)  ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) ได๎มีมาตรการ
สิทธิประโยชน๑ทางภาษีเพ่ิมเติมตามคุณคําของโครงการ (Merit-based Incentives) ซึ่งมีวัตถุประสงค๑
เพ่ือจูงใจและกระตุ๎นให๎มีการลงทุนหรือการใช๎จํายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน๑ตํอประเทศหรือ
อุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น โดยครอบคลุมตั้งแตํ การวิจัยพัฒนา การสนับสนุนกองทุนด๎านการพัฒนา
เทคโนโลยี คําธรรมเนียมการใช๎สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหลํงในประเทศ การฝึกอบรมด๎าน
เทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาผู๎ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นสํวนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู๎มีสัญชาติไทย
ถือหุ๎นไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๕๑ และ การออกแบบผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ 

ทั้งนี้ หากนักลงทุนทั้งไทยและตํางประเทศมีการลงทุนหรือการใช๎จําย
ตามหลักการของมาตรการสิทธิประโยชน๑ทางภาษีเพ่ิมเติมตามคุณคําของโครงการ (Merit-based 
Incentives) จะได๎รับสิทธิประโยชน๑ยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคลเพ่ิมเติมเป็นจ านวนปีที่เพ่ิมขึ้น สูงสุด ๓ 
ปี แตํเมื่อน ามารวมกับสิทธิประโยชน๑พ้ืนฐานที่ได๎รับอยูํเดิม จะต๎องไมํเกิน ๘ ปี  รวมทั้ง ให๎น ามูลคําการ
ลงทุนหรือการใช๎จํายในกิจกรรมดังกลําว มาเพ่ิมวงเงินภาษีนิติบุคคลที่จะได๎รับยกเว๎นเพ่ิมเติมเป็น
สัดสํวนร๎อยละ ๑๐๐ ยกเว๎นการลงทุนหรือคําใช๎จํายในการวิจัยพัฒนา จะได๎รับวงเงินเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 
๒๐๐ โดยมีหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขตามรายละเอียดของประกาศ สกท.ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
2557  

(๔.๔)  กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานข๎อมูลผลการศึกษาตามโครงการ
จัดท ายุทธศาสตร๑การผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของภาคอุตสาหกรรม               
๕ สาขาหลัก คือ ยานยนต๑และชิ้นสํวน ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ อาหาร เครื่องจักรกล สิ่งทอและ
เครื่องนุํงหํม ซึ่งคาดการณ๑ในระยะยาว มีความต๎องการก าลังคนปี ๒๕๖๕ สูงถึง ๔๘.๙ ล๎านคน  

(๔.๕) สภาหอการค๎าไทย ได๎จัดท าข๎อตกลงความรํวมมือระดับนโยบาย
กับกระทรวงศึกษาธิการ และได๎จัดท าข๎อตกลงระดับปฏิบัติการเป็นพ้ืนที่กลุํมจังหวัดที่มีหอการค๎าตั้งอยูํ
จ านวน ๑๘ กลุํม โดยสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยได๎ยืนยันความต๎องการก าลังคนของ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๒๗ 

 
 

ผู๎ประกอบการที่เป็นสมาชิกเน๎น ๕ สาขาหลัก คือ ชํางกล ชํางเชื่อมโลหะ แมํพิมพ๑ ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส๑ และแมคคาทรอนิกส๑ นอกจากนี้ ได๎หารือถึงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือบรรลุตามข๎อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี โดยความรํวมมือของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจผู๎ประกอบการ
กลุํมตํางๆ ให๎เข๎ารํวมสํงเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ โดยเฉพาะการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการจัดสหกิจศึกษา 

(๕) การจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน มีผู๎รับบริการการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ที่ก าลังศึกษาอยูํ ณ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น 
๑๖,๔๘๐ คน จ านวน ๑๗ สาขาวิชา ได๎แกํ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  การปกครองท๎องถิ่น  
สาธารณสุขชุมชน  การสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุชุมชน  การโรงแรม  การจัดการโลจิสติกส๑และการค๎า
ชายแดน  การบริหารการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน  ธุรกิจระหวํางประเทศในกลุํมอินโดจีน ฯลฯ รวมทั้ง      
มีผู๎รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างประสบการณ๑ด๎านอาชีพและคุณภาพชีวิต จ านวน 
๗,๓๖๘ คน/๔๔ ชุมชน ๙๓ หลักสูตร  เชํน หลักสูตรภาษากัมพูชาเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรการเพาะเห็ดโคน
ญี่ปุุน หลักสูตรการนวดเท๎าเพ่ือสุขภาพ  หลักสูตรการใช๎งานโปรแกรมส านักงานเบื้องต๎น เป็นต๎น  

๖) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๖.๑) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู   

(๑) จัดท า (รําง) ยุทธศาสตร๑การผลิตและพัฒนาครู แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ
ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือท าหน๎าที่ในการก าหนดนโยบายการผลิต การพัฒนา รวมทั้ง
ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล๎องกับกรอบการปฏิรูปการศึกษา 
รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได๎มีมติแตํงตั้งคณะท างาน ๒ ชุด ประกอบด๎วย ๑) คณะท างานด๎านปฏิรูประบบ
การผลิตครู และ ๒) คณะท างานด๎านปฏิรูประบบการพัฒนาคร ู พร๎อมจัดประชุมปฏิบัติการคณะท างาน
ทั้ง ๒ คณะ เพื่อจัดท ารายละเอียดกิจกรรม/โครงการ รวมถึงตัวชี้วัดในแตํละยุทธศาสตร๑และมาตรการ 
เพ่ือเตรียมน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้ที่ประชุม
คณะท างานด๎านปฏิรูประบบการผลิตครูและคณะท างานด๎านปฏิรูประบบการพัฒนาครู เมื่อวันที่             
๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เฉพาะในสํวนของคณะท างานฝุายเลขานุการฯ ประกอบด๎วย ผู๎แทนจาก               
๕ องค๑กรหลักในสังกัด ศธ. และผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎รํวมกันจัดท ารายละเอียดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ส าหรับใช๎ประกอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การผลิตและพัฒนา
ครู น าเสนอคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๒๘ 

 
 

(๒) จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู               
ในอนาคต : ปัญหาและการแสวงหาแนวทางการแก๎ไขเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎บริหาร
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑/ครุศาสตร๑ และผู๎เกี่ยวข๎องกับการผลิตครู               
ในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่   ๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ เพ่ือให๎ได๎แนวทางแก๎ไขปัญหาและการปฏิรูป
ระบบผลิตและพัฒนาครูน าเสนอในที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่                 
๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมเห็นด๎วยในหลักการตามที่เสนอ และมอบหมายให๎หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องรับไปพิจารณาในแตํละประเด็นและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหนํวยงานและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

(๓) ด าเนินโครงการคุรุทายาท ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได๎เชิญ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือปรับแก๎ไขรายละเอียดโครงการตามข๎อเสนอแนะ          
ของที่ประชุมองค๑กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และน าเสนอโครงการฯ 
ตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาน าเสนอตํอ
คณะรัฐมนตรีตํอไป 

 ๖.๒) การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑) กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได๎มีการวางแผนเพ่ือสํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางเป็น
ระบบ ซึ่งขณะนี้ อยูํระหวํางการพัฒนาปรับปรุง แก๎ไขเพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ๑ ที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
(๑.๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขํงขันบรรจุบุคคลเข๎ารับราชการ                      
เป็นข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
(๑.๒) ปรับปรุงหลักเกณฑ๑และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)            
ในสายงานนิติการ ให๎ได๎รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหนํงที่มีเหตุพิเศษ ต าแหนํงนิติกร (พ.ต.ก.)  และ (๑.๓) 
แก๎ไข กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหนงํ ระดับต าแหนงํ การให๎ได๎รับเงนิเดือน และเงินประจ าต าแหนํง
ของบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นไป เพ่ือให๎ได๎รับสิทธิ
ประโยชน๑ ไมํเกิดความเหลื่อมล้ า สอดคล๎องกับแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 

(๒) พัฒนาระบบการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
โดยการออกหลักเกณฑ๑ ได๎แกํ หลักเกณฑ๑และวิธีการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎ม หลักเกณฑ๑
และวิธีการพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชา หลักเกณฑ๑และวิธีการพัฒนากํอนแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงรองและ 
ผอ. สถานศึกษา หลักเกณฑ๑และวิธีการพัฒนากํอนแตํงตั้งให๎มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และระเบียบ ก.ค.ศ. วําด๎วยการสํงเสริมสนับสนุนให๎ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 
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(๓)   ปรับปรุงหลักเกณฑ๑การพิจารณาก าหนดต าแหนํงทางวิชาการของ
คณาจารย๑ในสถาบันอุดมศึกษา ขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการ ปรับปรุงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู๎ด ารงต าแหนํงอาจารย๑ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ รองศาสตราจารย๑ และศาสตราจารย๑ โดยอยูํระหวําง
น าเสนอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศ และ.อยูํระหวํางกระบวนการคัดเลือก
ผู๎ รับทุนศึกษาตํอระดับปริญญาเอก ภายใต๎ โครงการพัฒนาอาจารย๑และบุคลากรส าหรับ                          
ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

(4) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยดําเนินการ
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จํานวน 93 หลักสูตร รับรองความรู๎ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยการเทียบโอน จํานวน 7,052 ราย ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 55,668 ราย 
และตํออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 222,383 ราย และดําเนินการสืบสวน/สอบสวนการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวน 30 เรื่อง 

(5) จัดการประชุมวิชาการ "สานพลังเรียนรู๎ครูนักปฏิบัติ : คืนความสุขสูํ
ผู๎เรียน" ภายใต๎ความรํวมมือระหวํางส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ( IRES) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเป็นจุดเริ่มต๎นของเวทีส าหรับครูนักปฏิบัติที่กระจายอยูํทั่วประเทศ ให๎ได๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑จากการท างาน เพ่ือเป็นประโยชน๑ตํอการเตรียมการปฏิรูปการศึกษา   
ทั้งในระดับพื้นที่ โรงเรียน จนถึงระดับห๎องเรียน 

  ๖.๓) แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู   

(๑) รับรองคุณวุฒิและปริญญาที่เปน็สาขาขาดแคลนตามความต๎องการของหนํวย
ผู๎ใช๎ โดยคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบให๎ผู๎ที่มีคุณวุฒิสาขาขาดแคลนด๎านอาชีวศึกษาสามารถขอหนังสือ
อนุญาตให๎ปฏิบัติการสอนโดยไมํมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา มีอายุ ๙๐ วัน เพ่ือใช๎ในการสมัคร
สอบครูผู๎ชํวยได๎ จ านวน ๙๘ สาขา ส าหรับในสํวนของ สพฐ. ได๎อนุมัติ จ านวน ๑๐ สาขา โดยมีการจัดท าเป็น
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องก าหนดประเภทวิชาและสาขาขาดแคลน ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ทั้งนี้อยูํระหวํางการจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือให๎บริการขอ
หนังสืออนุญาตให๎ปฏิบัติการสอนโดยไมํมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสาขาวิชาขาดแคลนจากคุรุสภา
แบบออนไลน๑ นอกจากนี้ ได๎มีการจัดท าประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องบุคคลผู๎ได๎รับการยกเว๎นไมํ
ต๎องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพ่ือให๎สถานศึกษาและหนํวยงานทางการ
ศึกษารับบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถเข๎าประกอบวิชาชีพได๎ตามกฎหมาย ทั้งครู ผู๎บริหารสถานศึกษา
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ชาวไทย และครูชาวตํางประเทศ โดยออกเป็นหนังสืออนุญาตให๎ประกอบวิชาชีพ โดยไมํมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ต๎องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาก าหนด 

(๒) ประกาศใช๎หลักเกณฑ๑เพ่ือแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยประกาศใช๎
หลักเกณฑ๑และวิธกีารคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแตํงตัง้เข๎ารับราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาต าแหนํงครู
ผู๎ชํวยที่มีเหตุพิเศษ  ประกาศใช๎หลักเกณฑ๑และวิธีการโอนพนักงานสํวนท๎องถิ่นและข๎าราชการอื่นมาบรรจุ
และแตํงตั้งเป็นข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ
เกณฑ๑มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา โดยจะด าเนินการ
วิเคราะห๑และจัดท าข๎อมูลเพ่ือเสนอ  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการบริหารอัตราก าลังฯ ใน ๓ ภูมิภาค 

(๓) จัดสรรทุนศึกษาตํอระดับปริญญาเอก เพ่ือผลิตและพัฒนาอาจารย๑                
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให๎มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ๑๖ สาขา จ านวน ๕,๓๔๒ ทุน 
ขณะนี้มีผู๎รับทุนที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๓,๘๓๕ คน และอยูํระหวํางศึกษาตํอด๎วยทุนสํวนตัว จ านวน 
๑,๔๒๔ คน และจัดสรรทุนศึกษาตํอระดับปริญญาเอก เพ่ือผลิตและพัฒนาอาจารย๑ในสถาบันอุดมศึกษาให๎มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น จ านวน ๑,๒๕๙ ทุน ขณะนี้มีผู๎รับทุนที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน ๗๕๖ ราย และ           
อยูํระหวํางศึกษาตํอด๎วยทุนรัฐบาล จ านวน ๒๒ คน และศึกษาตํอด๎วยทุนสํวนตัว จ านวน ๔๖๑ คน 

  ๖.๔) ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการ  

(๑) การแก๎ไขปัญหาหนี้สินครู โดยแตํงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและและยุทธศาสตร๑การแก๎ไขปัญหาหนี้สิน มีผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
พร๎อมทั้งตั้งคณะท างานพิจารณามาตรการและแนวทางการแกไ๎ขปญัหาหนี้สินข๎าราชการครู และประชุม
พิจารณามาตรการและแนวทางการแก๎ไขปัญหาหนี้สินข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ก าหนดมาตรการ  ๓ ระยะ ได๎แกํ ๑) ระยะสั้น ส าหรับลูกหนี้วิกฤติ โดยขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่ชะลอ
การฟูองด าเนินคดีการบังคับคดี การขายทอดตลาดไว๎กํอน ให๎มีการช าระหนี้เฉพาะเงินต๎นเป็นเวลา ๓ ปี 
โดยพักช าระดอกเบี้ย และให๎มีคณะท างานเจรจาหามาตรการและแนวทางในการลดดอกเบี้ย รวมทั้ง            
ตั้งศูนย๑แก๎ไขปัญหาหนี้สินครู จัดให๎มี Hotline ทั้งสํวนกลางและเขตพ้ืนที่ (การให๎ค าแนะน าและ
ประสานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง) ๒) ระยะปานกลาง  ส าหรับลูกหนี้ที่อยูํใกล๎ภาวะวิกฤติและอาจถูก
ฟูองล๎มละลาย หรือมีหนี้ค๎างเกินกวํา ๑๒ เดือน และ ๓) ระยะยาว ส าหรับลูกหนี้ปกติ ให๎เจ๎าหนี้เงินกู๎
พิจารณาชํวยเหลือข๎าราชการครูส าหรับลูกหนี้ชั้นดี โดยลดดอกเบี้ย รณรงค๑และเสริมสร๎างวินัยทาง
การเงิน ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าบัญชีครัวเรือน แนะแนวทางประกอบอาชีพเสริม 
ที่ไมํต๎องลงทุนมาก ไมํกระทบตํอการเรียนการสอนและเวลาราชการ รวมทั้งจัดให๎มีฐานข๎อมูลหนี้สิน
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ข๎าราชการครูทั้งระบบ และก าหนดให๎การมีวินัยทางการเงินเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการพิจารณาความดี
ความชอบ  โดยจดัให๎มีการประชาสัมพันธ๑ผํานรายการ “บํายนี้ มีค าตอบ” เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  
การด าเนินการในขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการตามขั้นตอนของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี              
โดยการขอความเห็นเกี่ยวกับ (รําง) มาตรการฯ ดังกลําวไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือจะได๎สรุป              
เป็นภาพรวมเสนอตํอ ครม. ฝุายเศรษฐกิจพิจารณาตํอไป 

(๒) จัดท าหลักเกณฑ๑และวิธีการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
มีและเลื่อนวิทยฐานะตามข๎อตกลง (Performance Agreement : PA โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได๎ให๎
ความเห็นชอบ (รําง) หลักเกณฑ๑และวิธีการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตามข๎อตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement : P.A.) โดยผู๎ที่จะยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ            
ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการนี้ หากได๎ยื่นค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ๑อื่นไว๎แล๎ว และสมัคร
ใจเข๎ารับการประเมินตามหลักเกณฑ๑และวิธีการนี้ ให๎ยกเลิกค าขอเดิมเป็นลายลักษณ๑อักษรให๎ชัดเจน
กํอน จึงจะขอมีหรือเลื่อนวทิยฐานะตามหลักเกณฑ๑และวิธกีารนี้ได๎ นอกจากนี้ ได๎เห็นชอบกรอบแนวทาง
ในการให๎สํวนราชการต๎นสังกัด เป็นผู๎ก าหนดรายละเอียดการทดสอบความรู๎ ความสามารถเชิงทฤษฎี 
และการประเมินประสบการณ๑วิชาชีพ และเมื่อสํวนราชการนั้นๆ ได๎ด าเนินการแล๎ว ต๎องแจ๎งให๎ ก.ค.ศ.
พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ เมื่อได๎ก าหนดหลักเกณฑ๑และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหมํนี้แล๎ว 
จึงให๎ยกเลิกหลักเกณฑ๑และวิธีการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อน  
วิทยฐานะเดิม ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖ แตํหากผู๎ที่ต๎องการจะยื่นการประเมินวิทยฐานะตาม ว๑๓ ก็ยังคง
สามารถยื่นค าขอประเมินได๎ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสํานักงาน ก.ค.ศ.ได๎มีหนังสือแจ๎งให๎สํวน
ราชการและหนํวยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติแล๎ว ตั้งแตํวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 

(๓) ปรับปรุงหลักเกณฑ๑การย๎ายครู ได๎มีการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะ
กิจเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ๑และวิธีการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในเบื้องต๎นที่ประชุม
ได๎พิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ๑และวิธีการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน สรุปได๎ ดังนี้ ควรน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียนย๎อนหลัง ๒ ปี
ติดตํอกัน มาเป็นเกณฑ๑ในการพิจารณาย๎ายและควรก าหนดใหย๎ื่นค าร๎องขอย๎ายได๎ปลีะ ๑ ครั้ง ในระหวํางวนัที่ 
๑ – ๑๕ กรกฎาคม ทั้งนี้ ค าร๎องขอย๎ายดังกลําว ให๎ใช๎พิจารณาย๎ายได๎ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีถัดไป  
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. จะได๎น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเฉพาะกจิฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรงุหลักเกณฑ๑และวธิกีาร
ย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตํอไป 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๓๒ 

 
 

(๔) ปรับปรุงพระราชบัญญัติเงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยสภานิติบัญญัติแหํงชาติได๎พิจารณาเห็นชอบเรียบร๎อยแล๎ว การปรับเพ่ิมเงินเดือนครู โดยค านึงถึง                 
คําครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป คําตอบแทนภาคเอกชน ฐานการคลังของประเทศ 

(๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
สร๎างวินัยทางการเงินเพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรม จ านวน ๕ ครั้ง  ใน ๔ ภูมิภาค มีผู๎เข๎าอบรมทั้งสิ้น 
๓,๑๒๓ คน 

๖.๕) ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 (๑) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด๎วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) ด าเนินการด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย เพ่ือประหยัดเวลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประหยัดงบประมาณของสํวนราชการ 
กลุํมเปูาหมายหลักของระบบ TEPE Online ได๎แกํ ครู ศึกษานิเทศก๑ ผู๎บริหารสถานศึกษา และผู๎บริหาร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด สพฐ. จ านวนกวํา ๔๐,๐๐๐ คน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดอื่นของกระทรวงศึกษาธิการที่จะมีการเชื่อมโยงเข๎าสูํระบบนี้ ทั้งนี้ ข๎าราชการครูสายผู๎สอน สาย
ผู๎บริหารสถานศึกษา รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ๎างชั่วคราวที่ปฎิบัติหน๎าที่ท าการสอนทุกคนใน
โรงเรียน สามารถสมัครเป็นสมาชิกลงทะเบียนเข๎ารับการพัฒนาท่ี WWW.tepeonline.org รายงาน 
สพป.นภ.เขต ๑ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน 

(๒) สร๎างโอกาสทางการศึกษาผํานรายการโทรทัศน๑เพ่ือการศึกษา (ETV) โดยผลิต
รายการ TV รายวิชาที่มีเนื้อหายากของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๓ วิชา คือ คณิตศาสตร๑ 
วิทยาศาสตร๑ และภาษาอังกฤษ เพ่ือใช๎เป็นสื่อเสริมในการเรียนรู๎ของผู๎สอนและผู๎เรียน  โดยผู๎เรียน               
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกลําวจะได๎รับความรู๎เพ่ิมเติมจากสื่อ  ETV และ Youtube  เผยแพรํสื่อ
ดังกลําวผํานทางชํองสัญญาณ ETV ทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัด รวม ๔,๕๙๗ จุด จ านวนผู๎รับชมรวมทั้งสิ้น 
๑๗๒,๑๗๕ คน นอกจากนี้ ในชํวงปิดภาคเรียนฤดูร๎อนได๎ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยจัดบริการ “ETV ติว Summer”  วิชาคณิตศาสตร๑  ฟิสิกซ๑ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร๑ทั่วไป และ
ภาษาไทยผํานสื่อ (๑) ชํองสัญญาณดาวเทียมระบบ Ku-Band, True, GMMZ, DTV, Sunbox และ PSI  
(๒) เคเบิลทีวีท๎องถิ่น  (๓) ทางเว็ปไซต๑ etvthai.tv  (๔) ผํานระบบสมาร๑ทโฟน  (๕) ผํานระบบปฏิบัติการ 
Android  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๓๓ 

 
 

(๓) โครงการอินเทอร๑ เน็ตเพ่ือการศึกษา (MoENET)  มีการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพปรับเปลี่ยนสื่อให๎กับหนํวยงาน และสถานศึกษาสามารถเข๎าถึงและใช๎ระบบเครือขํายได๎อยําง
รวดเร็วขึ้น จ านวน ๓๕,๐๐๐ แหํง และมีการติดตั้งระบบ MOENet Wi-Fi ให๎กับทุกหนํวยงานภายใน             
วังจันทรเกษมกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเข๎าถึงระบบเครือขํายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

(๔) โครงการเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Uninet)               
มีสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย๑ที่ได๎รับบริการ จ านวน ๑๐,๗๒๒ แหํงทั่วประเทศ โดยการจัดสรร
ทรัพยากรเครือขํายและทรัพยากรการศึกษาที่จ าเป็น อาทิ จัดสรรชํองสื่อสัญญาณอินเทอร๑เน็ตความเร็วสูง
เพ่ือบริการภายในประเทศและตํางประเทศ บริการอุปกรณ๑เชื่อมโยงเครือขํายส าหรับเครือขํายแกนหลัก 
(Backbone) สนับสนุนระบบถํายทอดสัญญาณการประชุม/สัมมนาวิชาการผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต เป็นต๎น   

(๕) โครงการเครือขํายห๎องสมุดมหาวิทยาลัยไทย ขณะนี้มีฐานข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส๑ที่ให๎บริการ จ านวน ๑๔ ฐาน มีบทความในฐานข๎อมูลที่เข๎าถึงได๎  จ านวน ๒๔,๘๒๒,๑๔๙ เรื่อง 
และมีความถี่การเข๎าใช๎บริการจ านวน ๑๓,๕๐๕,๒๓๖ ครั้ง 

(๖) พัฒนาศูนย๑เรียนรู๎ดิจิทัลด๎านวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑และเทคโนโลยี 
(IPST Learning Space) เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ออนไลน๑ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑และ
เทคโนโลยี และอยูํระหวํางจัดท าสื่อ เพ่ือน าไปเผยแพรํที่ศูนย๑ฯ เพ่ือให๎ผู๎ เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎                
ด๎วยตนเองโดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งชํวยพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในและนอกห๎องเรียน         
ให๎ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ  

๖.๖) ความคืบหน้าด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๑) ขณะนี้มีกฎหมายที่อยูํระหวํางด าเนินการ จ านวน 16 ฉบับ ดังนี้ 

(๑.๑)   รําง พรบ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ๑ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหํงชาติ
รับหลักการในวาระแรกแล๎ว อยูํระหวํางรอบรรจุเข๎าพิจารณา ในวาระสอง 

(1.2)   รําง พรบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ พ.ศ. .... 

(1.3)   รําง พรบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 

(1.4)   รําง พรบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ พ.ศ. .... 

(1.5)   รําง พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ. .... 

ลําดับที่ 1.2 – 1.5 สภานิติบัญญัติแหํงชาติเห็นชอบเป็นกฎหมายแล๎ว       
อยูํระหวํางทูลเกล๎าฯ เพ่ือบังคับใช๎ตํอไป 

(1.6)     รําง พรบ. กองทุนสนับสนุนการเสริมสร๎างคุณภาพการเรียนรู๎ พ.ศ. ....  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๓๔ 

 
 

(1.7)    รําง พรบ. สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ....  ลําดับที่ 1.6 – 
1.7 อยูํระหวํางปรับแก๎ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลัง 

 (1.8)   รํางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาครู คณาจารย๑ และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ... น ารํางที่ปรับปรุงแก๎ไปรับฟังความคิดเห็นเรียบร๎อยแล๎ว และน าเสนอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการให๎ความเห็นชอบ 

    (๑.๙)  รํางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน                
ในโรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...  ปรับปรุงแก๎ไขรํางเสร็จเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จะน าเข๎าที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

    (๑.๑๐) รํางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... 

    (๑.๑๑)  รํางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ...  ล าดับที่  ๑.๓-๑.๔ อยูํระหวํางการพิจารณาของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 

    (๑.๑๒) รํ า งพระร าชบั ญญั ติ ร ะ เบี ยบการบริ ห า ร ง านบุ คคล                       
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...   อยูรํะหวํางปรับแก๎ไขรํางให๎เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.พ.อ. 

    (๑.๑๓) รํางพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 

    (๑.๑๔) รํางพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 

    (๑.๑๕)  รํางพระราชบัญญัติกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ... 

    (๑.๑๖) รํางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ล าดับที่ ๑.๖-๑.๙ อยูํระหวํางรอน าเข๎าที่ประชุม ก.พ.ร. กระทรวง เพ่ือให๎ความเห็นชอบ 

(๒) สํงเสริมความรู๎ด๎านกฎหมายพ้ืนฐานตํางๆ ที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต
ให๎แกํประชาชน  

 (๒.๑) เผยแพรํความรู๎ด๎านกฎหมายผํานทางสถานีวิทยุโทรทัศน๑เพ่ือ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  ดังนี้ รํวมมือกับส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดท ารายการ
โทรทัศน๑ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดท ากฎหมายประชาชน ได๎แกํ กฎหมายการปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูป
สวัสดิการรํางกฎหมายผู๎สูงอายุ เป็นต๎น ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ตั้งแตํ
เดือนกุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ รํวมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพรํรายการโทรทัศน๑                 
เพื่อการศึกษา “รายการกฎหมายเพื่อประชาชน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย๑ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. 
รํวมมือกับสภาทนายความจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา รายการ “ที่นี่ ๙๒” ที่ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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กฎหมาย ในชีวิตประจ าวัน ทุกวันอังคารเว๎นอังคาร นอกจากนี้ อยูํระหวํางจัดท าคูํมือการบังคับคดี เพ่ือแพรํแกํ
สถาบันอุดมศึกษาและผู๎ที่สนใจ  

 (๒.๒) ผลิตรายการโทรทัศน๑ “สกอ.ก๎าวหน๎า อุดมศึกษาก๎าวไกล” 
ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๓.๕๕ น. ทาง สทท.๑๑ 
ตํอเนื่องกันทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง ซึ่ง สกอ.ได๎เตรียมการเกี่ยวกับการน าเสนอสาระเพ่ือให๎ความรู๎กับประชาชน 
เกี่ยวกับกฎหมายอุดมศึกษาไว๎แล๎ว 

๔.๒ ด้านการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) การสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  

๑.๑) การทะนุบ ารุงและอุปภัมถ์พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ โดยมีการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 (๑) โครงการสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ โดยใช๎หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมูํบ๎านรักษาศีล ๕” ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติรํวมกับคณะสงฆ๑ วัด และ
หนํวยงานราชการขับเคลื่อนโครงการจัดอบรมพระวิทยากรโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล ๕ และจัดท าคูํมือ          
การด าเนินงาน รวมทั้งมอบหมายให๎ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบูรณาการโครงการฯ รํวมกับ            
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัด มอบปูายโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล ๕ ที่มีการ
ด าเนินงานผํานเกณฑ๑แล๎ว จ านวน ๑๓ จังหวัด ทั้งนี้ สรุปผลการด าเนินงานการเข๎าโครงการทั่วประเทศ  
รวม ๗๖ จังหวัด ๑๔,๑๔๔ หมูํบ๎าน ๒,๕๐๐ ต าบล และประชาชนเข๎ารํวมโครงการ จ านวน ๓,๘๘๙,๔๐๓ คน 
พบวํา ประชาชนสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอโครงการที่เสริมสร๎างความเข๎าใจ ความปรองดอง สมานฉันท๑ 
และการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ปฏิบัติตํอตนเองและสังคมในระดับดีมาก 

 (๒) โครงการหมูํบ๎านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในด าริของสมเด็จ  
พระมหารัชมั งคลาจารย๑  ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่สมเด็จพระสังฆราช กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการ                          
รวม  ๗,๑๐๐ หมูํบ๎าน (จังหวัดทั่วไป ๖๕ จังหวัด รวม ๑,๙๑๙ หมูํบ๎าน และจังหวัดต๎นแบบ ๑๑ จังหวัด 
รวม ๕,๑๘๑ หมูํบ๎าน) 

 (๓) จัดกิจกรรมไหว๎พระ ๙ วัด สืบสวัสดิ์ ๙ รัชกาล ประกอบด๎วย วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม วัดอรุณราชวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศน๑เทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
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วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐ๑สถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก ระหวํางวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

 (๔) จัดโครงการเข๎าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยบูรณาการรํวมกับ
องค๑กรเครือขํายทางพระพุทธศาสนาเข๎ารํวมสวดมนต๑ท าวัตรเช๎า ฟังพระธรรม เพ่ือรับฟังและน๎อมน า
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามากลํอมเกลาจิตใจ น ามาปรับใช๎ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และ
รํวมรณรงค๑ให๎ประชาชน นุํงขาว รักษาศีล ๕ ทุกวันพระ 

 (๕) กิจกรรมปั่นจักรยาน “รวมพลังศาสนิกสัมพันธ๑ สร๎างความสมานฉันท๑          
สูํชุมชน” เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ โดยบูรณาการรํวมกับส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ า
กรุงเทพมหานคร โบสถ๑นักบุญเทเรซา วัดหนองจอก มัสยิดคอยรัตตั๊กวา (ล าไทร) และส านักงานเขต
หนองจอก 

 (๖) จัดเสวนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมด๎วยพลังบวร 
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ โดยบูรณาการรํวมกับสภาวัฒนธรรม เขตบางกอกน๎อย วัดสุวรรณาราม 
จัดเสวนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมด๎วยพลังบวร (บ๎าน-วัด-โรงเรียน) : สูํชุมชน
รักษาศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน๎อย 

 (๗) ด าเนินโครงการศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ เมื่อวันที่  
๙ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ กรมการศาสนา จัดพิธีเปิดศูนย๑ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ วัดหัวล าโพง : 
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม (บ๎าน-วัด- โรงเรียน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๘) ด าเนินโครงการสัปดาห๑สํงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
มาฆบูชา ระหวํางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท๎องสนามหลวง โดยการจัด
กิจกรรมการสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ การตอบปัญหาธรรมะ การบรรยาย
ธรรม การประกวดภาพวาดธรรมะ และการสํงเสริมการปฏิบัติธรรม ได๎แกํ ท าบุญตักบาตร ฟังพระธรรม
เทศนา เวียนเทียน นิทรรศการสํงเสริมหลักธรรม ธรรมบรรยายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 (๙) ด าเนินโครงการสํงเสริมพระสงฆ๑และพุทธศาสนิกชนไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหวํางวันที่ ๒๒–๒๓ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ 

 (๑๐) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ โดยน าเยาวชนจาก ๕ ศาสนามาเข๎า
คํายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร๎อน เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพและคุณธรรม ตามนโยบาย
รัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด๎วย กิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ระหวํางศาสนาในพ้ืนที่ระหวํางวันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดประยุรวงศาวาส และ
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ส านักงานพิพิธภัณฑ๑เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  (องค๑การมหาชน) อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน คํายที่ ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ โดยการบูรณาการรํวมกับวัดยานนาวาและศาล
เยาวชนและครอบครัว และจัดโครงการสร๎างคนดีสูํสังคม : คํายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ค่ายที่ ๓ แกํ
เด็กและเยาวชนที่ถูกกลําวหาวําท าความผิด เพื่อปลูกฝังอบรม คุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมค า
สอนทางศาสนา มีความพอเพียง รู๎จักใช๎หลักของเหตุผล มีจิตสาธารณะ รักสิ่งแวดล๎อม สามารถด าเนิน
ชีวิตได๎อยํางปลอดภัย มีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ ระหวํางวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

  (๑๑) จัดงานเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาและวันอัฏมีบูชา ระหวํางวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณท๎องสนามหลวง และวัดตํางๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง
ประกาศรายชื่อผู๎ท าคุณประโยชน๑ตํอพระพุทธศาสนา ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๑.๒) การเสริมสร้างสันติสุข ความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 (๑) กิจกรรม "คืนความสุขให๎คนในชาติ" มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

  - การจัดกิจกรรมคืนความสุขให๎กับประชาชนในจังหวัดตํางๆ รํวมกับ
คณะรักษาความสงบแหํงชาติ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อาทิ สถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง ๓ และ
รายการเวทีไท ในชํวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑๙ ครั้ง ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมจัดการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ๑เสริมสร๎างความสมานฉันท๑โดยประชาชนมีสํวนรํวม จ านวน  
๒ รุํน ระหวํางวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ 

  - กรมธนารักษ๑เปิดบริการให๎ประชาชนและนักทํองเที่ยวเข๎าชม
พิพิธภัณฑ๑ ๒ แหํง ได๎แกํ พิพิธภัณฑ๑เหรียญ พิพิธภัณฑ๑บางล าพู โดยไมํเว๎นวันหยุดราชการ นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนชาวไทยไมํเสียคําเข๎าชม ส าหรับชาวตํางชาติเสียคําบัตรเข๎าชมตามราคาบัตรรวมกับ
พิพิธภัณฑ๑อื่น โดยตั้งแตํวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผู๎เข๎าชมรวมทั้งสิ้น 
จ านวน ๔๖๙,๓๖๒ คน 

 (๒) จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ ระหวํางนายจ๎างและลูกจ๎าง           
ในสถานประกอบกิจการ และหนํวยงานที่เกี ่ยวข๎อง เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านแรงงานที่
ถูกต๎อง เสริมสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ ลดความขัดแย๎งระหวํางนายจ๎างและลูกจ๎างในสถาน
ประกอบกิจการ สํงเสริมการมีความรัก ความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนายจ๎างและ
ลูกจ๎าง และน ากิจกรรมเสริมสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ไปปรับใช๎ในการลดความขัดแย๎งใน
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สถานประกอบกิจการ เพ่ือปูองกันปัญหาและผลกระทบจากข๎อพิพาทด๎านแรงงานและข๎อขัดแย๎งที่
อาจเกิดขึ้น กํอให๎เกิดแรงงานสัมพันธ๑ที่ดีในสถานประกอบกิจการ มีกลุํมเปูาหมายเข๎ารํวมกิจกรรม 
จ านวน ๕,๕๒๐ คน (คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๖.๑๕ จากเปูาหมายทั้งปี ๕,๒๐๐ คน) 

 (๓)    จัดกิจกรรมสร๎างงาน สร๎างบุญ ให๎ความรู๎ด๎านสํงเสริมการมีงานท าและ
สิทธิหน๎าที่ตามระบบประชาธิปไตย เพ่ือความปรองดองสมานฉันท๑ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎เกิดความรัก สามัคคี และความปรองดองสมานฉันท๑ ควบคูํ ไปกับการปลุกจิตส านึก สร๎างคํานิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกํประชาชนทุกกลุํม โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๒,๘๒๘ คน 
(คิดเป็นร๎อยละ ๑๔๑.๔๐ จากเปูาหมายทั้งปี ๒,๐๐๐ คน) 

 (๔) สํงเสริมการจัดศึกษาและพัฒนาสังคม ในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

  -  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมคํายภาษาอังกฤษ (English 
Camp) ส าหรับข๎าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ระหวําง ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือสํงเสริมความรู๎ภาษาอังกฤษให๎แกํข๎าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

  - กองทัพบก โดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า เชิญชวนผู๎สนใจรํวมกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมไหว๎พระ สวดมนต๑ ถวายภัตตาหารเพล แดํพระภิกษุสงฆ๑ เป็นประจ าทุกวันจันทร๑ถึงวันศุกร๑              
ณ ศูนย๑ปฏิบัติธรรมประจ าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า และกองทัพภาคที่ ๓ ด าเนินโครงการ “แผํนดินธรรม แผํนดินทอง”                  
เพ่ือเสริมสร๎างพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม ของชุมชนพื้นที่ภาคเหนือในหมูํบ๎าน ๓,๓๖๒ แหํง วัด ๑,๙๗๙ 
แหํง และโรงเรียน ๑,๓๗๒ แหํง ระหวํางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

  - กองทัพเรือ โดยหนํวยบัญชาการนาวิกโยธินรํวมกับจังหวัดจันทบุรี              
จัดพิธีวางศิลาฤกษ๑และยกเสาเอก อาคารพิพิธภัณฑ๑ประวัติศาสตร๑ เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพระ
บรมราชานุสาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือจัดสร๎างเป็นแหลํง
รวบรวมความรู๎ด๎านประวัติศาสตร๑  

  - กองทัพอากาศ โดยกรมแพทย๑ทหารอากาศ อยูํระหวํางจัดการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรกรมแพทย๑ ทหารอากาศ ระหวําง ๗ พฤษภาคม ถึง ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแกํก าลังพล 

  - ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเผยแพรํประชาสัมพันธ๑งานด๎าน
การศึกษา ในชํวงเดือนพฤษภาคม 2558 ในเรื่องตําง ๆ ดังนี้ ความก๎าวหน๎าแนวทางการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะของการบูรณาการการเรียนกรสอน 4 สาขา คือ วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร๑ และ
คณิตศาสตร๑ การดําเนินของ สกศ. เกี่ยวกับกลยุทธ๑กรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคอาเซียน ๑๐ ประเทศให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรคูํขนานวุฒิ ปวช. – ม. 6 ภายใต๎ความรํวมมือระหวํางสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ การนําผลประเมินคุณภาพไปใช๎ใน
การพัฒนาการศึกษา  

  - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ ด าเนินการอบรมเด็ก
และเยาวชนโครงการสํงเสริมและพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร๎างปาฏิหาริย๑          
แหํงชีวิตสูํการให๎เพ่ือสังคม ภายใต๎โครงการปาฏิหาริย๑แหํงชีวิต (Miracle of Life) ตามกรอบแนวคิด "พัฒนา
เพ่ือการแบํงปันที่ยิ่งใหญํ  Shift & Share"  ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑  ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ไปแล๎ว                
๑๑ จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดปทุมธานี ชัยนาท ตาก แมํฮํองสอน อุตรดิตถ๑ พะเยา นครพนม บึงกาฬ 
อ านาจเจริญ ยโสธร และจังหวัดบุรีรัมย๑ มีเด็กและเยาวชนเข๎ารํวมจ านวนทั้งสิ้น ๖,๓๑๖ คน โครงการ             
เชิงสร๎างสรรค๑ที่น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริงจังหวัดละ ๒ โครงการ รวม ๒๒ โครงการ และโครงการเชิง
สร๎างสรรค๑ที่น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริงจากโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                
สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน ๔ โครงการ  รวมมีโครงการเชิงสร๎างสรรค๑ที่น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริงทั้งสิ้น             
๒๖ โครงการ 

๒) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

๒.๑) การสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ในงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล         
งานพระบรมราชานุเคราะห๑ และงานพระบรมราชูปถัมภ๑ตํางๆ โดยการเผยแพรํพระราชกรณียกิจ และ
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสตํางๆ ทั้งในสํวนกลางและสํวนภูมิภาค โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ อาทิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดแสดงโขนเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี ทั้งในประเทศ และตํางประเทศ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดงาน “เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” จัดพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว ณ พระบวรราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล๎าเจ๎าอยูํหัว จัดงานมหกรรมโนราภาคใต๎ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ 
รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน๎าศาลากลาง จังหวัดพัทลุง    
โดยมีการประชันโนราจากจังหวัดตําง ๆ ในพ้ืนที่ภาคใต๎ ๒๑ โรง และการร าโนราจากคณะนักเรียน 
๖๐๐ คน 

๒.๒) การจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ จนถึงระดับอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม 
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ได๎สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารับการศึกษาตํอโดยไมํเสียคําใช๎จํายในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยชํางศิลป์ 
ในสังกัดทั่วประเทศ จ านวน ๑๕ แหํง นักเรียนได๎รับการสนับสนุน จ านวน ๑๐,๕๐๐ คน 

สรุปผลการส ารวจภาวการณ์มีงานท า บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๕ 

 

๒.๓) การอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม มีการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)    การพัฒนาแหลํงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการทํองเที่ยว 
และการสํงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร๎างสรรค๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขํง โดยการบูรณะและ
ปรับปรุงโบราณสถาน และวัดที่ส าคัญ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตํางๆ อาทิ อนุรักษ๑และพัฒนา
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน๎า) ได๎แกํ ปรับปรุงเก๐งนุกิจราชบริหาร (เก๐งจีน) และพระที่นั่งบูรพาภิ
มุข ภายในพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติพระนคร และอนุรักษ๑และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร 
ต าบลบ๎านเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณปฏิสังขรณ๑โลหะปราสาท วัดราชนัดดา
รามวรวิหาร ศาลเจ๎ากวางตุ๎ง แขวงปูอมปราบศัตรูพําย เขตปูอมปราบศัตรูพําย กรุงเทพมหานคร วัด
สุวรรณารามราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน๎อย กรุงเทพมหานคร วัดนายโรง วัดดุสิดาราม 
(อุโบสถเกําและวิหารเกําวัดภุมรินราชปักษี) แขวงอรุณอมรินทร๑ เขตบางกอกน๎อย กรุงเทพมหานคร วัง
พญาไท แขวงทุํงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วัดชลธาราสิเห จังหวัดนราธิวาส  วัดคูเตํา 
จังหวัดสงขลา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี วัดแมํนางปลื้ม และกุฏิทรงไทยวังหลัง วัดยาย
อํางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 (๒) จัดพิพิธภัณฑ๑เคลื่อนที่ส าหรับผู๎พิการทางสายตาและผู๎พิการอื่น ๆโดย
เปิดตัวโครงการพิพิธภัณฑ๑เคลื่อนที่ส าหรับผู๎พิการทางสายตาและผู๎พิการอื่นๆ ซึ่งเป็นรถพิพิธภัณฑ๑เคลื่อนที่

ระดับ
การศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนบัณฑิต 
ที่จบการศึกษา 

(คน) 

จ านวนบัณฑิต 
ที่มีงานท า 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ๖๒ ๕๙ ๙๕.๑๖ 
 คณะศิลปนาฏดุริยางค๑ ๗๐ ๖๗ ๙๕.๗๑ 

 คณะศิลปศึกษา ๒๘๕ ๒๗๘ ๙๗.๕๔ 
       รวม ๔๑๗ ๔๐๔ ๙๖.๘๘ 

ปริญญาโท สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ๔ ๔ ๑๐๐ 
 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ๔ ๔ ๑๐๐ 
       รวม ๘ ๘ ๑๐๐ 

        รวมบัณฑิตที่มีงานท า ๔๒๕ ๔๑๒ ๙๖.๙๔ 
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ส าหรับผู๎พิการคันแรกของประเทศไทย เมื่อวันศุกร๑ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาส าราญมุขมาตย๑ 
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระนคร และพล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ชมรถ
พิพิธภัณฑ๑เคลื่อนที่ส าหรับผู๎พิการทางสายตาและผู๎ด๎อยโอกาส วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน๎าตึก
บัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล รวมทั้งจัดบริการรถพิพิธภัณฑ๑เคลื่อนที่ส าหรับผู๎พิการทางสายตาและ
ผู๎ด๎อยโอกาส วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มูลนิธิคอลฟิลด๑เพ่ือคนตาบอดในพระราชูปถัมภ๑สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังได๎น ารถพิพิธภัณฑ๑เคลื่อนที่ส าหรับผู๎พิการทางสายตาและ
ผู๎ด๎อยโอกาสสัญจรไปยังสถานศึกษาตํางๆ ทั่วประเทศ 

 (๓) โครงการขยายพ้ืนที่จัดแสดงเครื่องประดับอัญมณีในพิพิธภัณฑ๑ ศาลา
เครื่องราชอิสริยยศฯ โดยกระทรวงการคลังได๎จัดเตรียมทรัพย๑สินและข๎อมูลประกอบการแสดง จ านวน 
๑๕๐ ชิ้น ปัจจุบันผู๎รับจ๎างได๎ด าเนินการตามสัญญางวดงานที่ ๓ ออกแบบและจัดท ารายละเอียดการ
ปรับปรุงพ้ืนที่และจัดท าเนื้อหาประกอบการจัดแสดง และงวดงานที่ ๔ จัดท าข๎อมูลทรัพย๑สิน รวมทั้งอยูํ
ระหวํางจัดเตรียมข๎อมูลทรัพย๑และข๎อมูลประกอบการจัดแสดงและออกแบบรายละเอียดงานนิทรรศการ
และเขียนแบบ 

(๔) โครงการกํอสร๎างอนุสรณ๑สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ๑ กระทรวงการคลัง
ได๎อนุมัติให๎กรมธนารักษ๑ด าเนินโครงการกํอสร๎างอนุสรณ๑สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ๑ บนพ้ืนที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๘๗๐ แขวงตลาดน๎อย เขตสัมพันธวงศ๑ กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจรับ งานจ๎ า งที่ ป รึ กษาพร๎ อมคณะที่ ปรึ กษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ (สาขาสถาปัตยกรรม) ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ตั้ง
โครงการฯ  รวมทั้งโอนงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติคืนสํานักงานการคลัง เนื่องจากการดําเนินการกํอสร๎าง
ไมํทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558              

(๕) โครงการพัฒนาหอสมุดแหํงชาติเพื่อให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดย
จัดกิจกรรมทางวิชาการด๎านเอกสารโบราณและนิทรรศการสํงเสริมการอําน และกิจกรรมเสวนาวิชาการ
เพื่อสํงเสริมการอําน จ านวน ๒ ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๙๘๔ คน 

(๖) การดูแลทรัพย๑สินมีคําของแผํนดิน ได๎รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ๑ 
โดยในปี ๒๕๕๗ (วันที่ ๑๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ด าเนินการได๎ ๕๕๐ ชิ้น และปี ๒๕๕๘ ทรัพย๑สินมี
คําของแผํนดินได๎รับการดูแลฯ จ านวน ๔,๙๕๔ ชิ้น 

(๗) จัดกิจกรรมศูนย๑เรียนรู๎และพัฒนาหนังสือไทย : การอบรม ฝึกนักเขียน
ผู๎มีดวงตาพิการและการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ภายใต๎โครงการสํงเสริมศิลปินและองค๑กรเครือขําย
ศิลปะรํวมสมัย ในวันที่ ๑๐ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์รํวมสมัย ราชด าเนิน ผู๎พิการดวงตา
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เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๒๒ คน และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมอาสาสมัคร จ านวน ๒๖ คน และด าเนิน
โครงการอบรมบํมเพาะความรู๎ศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัยโดยจัดกิจกรรมการสร๎างสรรค๑ศิลปะรํวมสมัย
เครื่องเคลือบดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๓๕ คน 

(๘) การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร๑ของชาติ ครั้งที่ ๔ จ านวน   
๒๕ เรื่อง จัดกิจกรรมเสวนาภาพยนตร๑กับสังคมไทย “๕๐ ปี เงิน เงิน เงิน”  

(๙) การปกปูองคุ๎มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ได๎รับการสํงมอบโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ๑ Bowers กลับคืนประเทศไทย จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
จ านวน ๕๕๔ ชิ้น  

(๑๐) จัดพิธีเปิดและสํงมอบศูนย๑ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและ
ประเพณีแหํงทะเลอันดามันให๎กับองค๑การบริหารสํวนจังหวัดพังงา 

(๑๑) ถวายความรู๎แดํพระสังฆาธิการและฆราวาสผู๎สนับสนุนวัด เฉพาะงาน
จิตรกรรมและประติมากรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร  

(๑๒) จัดนิทรรศการภาพสวย กวีใส โดย ๒๓ ชํางภาพ ๕ กวี สร๎างสรรค๑
ผลงานผํานการถํายภาพและบทความเพ่ือประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว รวมถึงการถํายทอดวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนของจังหวัดกระบี่และชลบุรี ซึ่งได๎ผลงานภาพถํายทั้งสิ้น ๙๒๐ ภาพ และบทกวี ๒๐ บท 
นิทรรศการภาพสวย กวีใส จัดขึ้นระหวํางวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์
รํวมสมัย ราชด าเนิน มีผู๎เข๎าชมนิทรรศการ จ านวน ๒,๕๐๐ คน 

 (๑๓) จัดกิจกรรมการบรรเลงดนตรีในสวน (Music in the park) ณ บริเวณ
สวนนคราภิรมย๑ (ทําเตียน) ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และมกราคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒๔ ครั้ง กิจกรรม
การแสดงดนตรีส าหรับประชาชน ปีที่ ๖๐ ในเดือนมกราคม จ านวน ๓ ครั้ง  รวมทั้งจัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม Theme “Thai Heritage Shom” ณ โรงละครกลางแจ๎งอุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัย 

(๑๔) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ช่างศิลป์ ทั้งไทยและตํางประเทศ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ กวํา ๕๐ ครั้งทั่วประเทศ  และ        
จัดโครงการอบรมนาฏศิลป์ดนตรสี าหรบัเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดรู๎อน ประจ าปี ๒๕๕๘ หลักสูตร
ที่เปิดอบรมมี ๑๔ หลักสูตร ได๎แกํ โขน ร าไทย วาดภาพ แตํงหน๎า กลองสะบัดชัย ปี่พาทย๑ เครื่องสาย ขับ
ร๎องเพลงไทย ขับร๎องเพลงสากล ไวโอลีน กีต๎าร๑ คีย๑บอร๑ด กลองชุด แจ๏ส ระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕ เมษายน 
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๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา จังหวัดนครปฐม และจัดแสดงผลงาน ในวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ โรงละครวังหน๎า มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๒๕๐ คน 

(๑๕) จัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ประจ าปี ๒๕๕๘ จังหวัดชลบุรี ระหวํางวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ผู๎เข๎ารํวมงานเฉลี่ย ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ คน/วัน 

 (๑๖) มอบโลํเชิดชูเกียรติองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดีเดํนด๎านวัฒนธรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕๔ แหํง ณ ห๎องแกรนด๑บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมโกลเด๎นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
ถนนพระราม ๙ เขตห๎วยขวาง กรุงเทพ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 

(๑๗) จัดงานวันร าลึกบรรพชนมอญ ครั้งที่ ๖๘ ย๎อนต านาน ๗ หัวเมืองมอญ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๕๐๐ คน 

(๑๘) นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตภูมิ : โบราณวัตถุที่รับ
มอบจากสหรัฐอเมริกา” ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ๑ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ตามที่
รัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมได๎รับคืนโบราณวัตถุของไทยจ านวน ๕๕๔ ชิ้น จากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา 

(๑๙) จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจรสูํสถานศกึษา ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ 
๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ๑ 
๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมด๎านนาฏศิลป์ ดุริยางค๑
ไทย และคีตศิลป์ไทย ปลูกฝังทัศนคติที่ด ีชํวยกระตุ๎นความรักและความหวงแหนศิลปะซึง่เป็นเอกลักษณ๑
ของชาติสูํสถานศึกษา  

(๒๐) ถํายทอดงานศิลป์กับศิลปินแหํงชาติ สาขาทัศนศิลป์ จัดโครงการ
ถํายทอดงานศิลป์กับศิลปินแหํงชาติ โดยจัดครุศิลปะสร๎างสรรค๑งานศิลป์กับศิลปินแหํงชาติ เป็นรุํนที่ ๖ 
โดยจัดฝึกอบรมเพื่อถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านศิลปะจากศิลปินแหํงชาติและผู๎ทรงคุณวุฒิ สาขาทัศนศิลป์ 
จ านวน ๑๓ ทําน ให๎กับบุคลากรที่อยูํในวงการศิลปะ อาทิ ศิลปินอิสระ ครูผู๎สอนศิลปะจากสถาบันตํางๆ 
ที่ผํานการคัดเลือกและได๎เข๎ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมอบเกียรติบัตรให๎ครุศิลป์
รุํนที่ ๖ จ านวน ๖๖ คน รวมทั้งมอบเหรียญถํายทอดงานศิลป์ ศิลปินแหํงชาติ ให๎กับผู๎ที่มีผลงานดีเดํน 
ในโครงการครุศิลปะ สร๎างสรรค๑งานศิลป์กับศิลปินแหํงชาติรุํนที่ ๖ จ านวน ๑๐ คน ไปรํวมเผยแพรํ
ผลงานและเปิดโลกทัศน๑ทางศิลปะกับสภาศิลปกรรมไทยแหํงสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา          
ณ หออัครศิลปิน ระหวํางวันที่ ๘–๑๑ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘  
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(๒๑) จัดการแสดง “มินิไลท๑ แอนด๑ ซาวด๑ พิมาย” ชุด “พระพุทธบูชา”           
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ อุทยานประวัติศาสตร๑พิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา          
เป็นการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก เพ่ือบอกเลําถึงความเจริญรุํงเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมือง 
พิมายและอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย” พร๎อมกิจกรรมน าชมศาสนสถานสมัยอาณาจักร
ขอมโบราณ โดยยุวมัคคุเทศก๑จากโรงเรียนพิมายวิทยา  

(๒๒) การตรวจความเรียบร๎อยในการบูรณะซํอมแซมราชรถพระน าและราชรถ
อัญเชิญพระโกศพระศพ เพ่ือใช๎ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆ-ปริณายก ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ หมํอมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝุายเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พร๎อมคณะเดินทางมาตรวจความเรียบร๎อย ในการบูรณะซํอมแซมราชรถ พระน าและราชรถอัญเชิญ  
พระโกศพระศพ เพ่ือใช๎ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ณ อาคารกลุํมประณีตศิลป์ (อาคาร ๑) ส านัก         
ชํางสิบหมูํ จังหวัดนครปฐม  

(๒๓) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรม ได๎แกํ  

 - โครงการพัฒนาหอสมุดแหํงชาติเพ่ือให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
โดยจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านเอกสารโบราณและนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมเสวนา
วิชาการเพ่ือส่งเสริมการอ่าน จ านวน ๒ ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๙๘๔ คน และกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ ในวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ วัดคงคาราม 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จ านวนผู๎เข๎ารํวม ๑๐๒ คน 

 - จัดกิจกรรมสานสัมพันธ๑เครือขํายแหลํงเรียนรู๎หออัครศิลปินจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านศิลปะจากศิลปินแหํงชาติ ให๎กับนักเรียนและ
นักศึกษา จ านวน ๓๐๐ คน ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ                    
ด๎านศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตผลิตภัณฑ๑ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน ซึ่งมีผู๎เ ข๎ารํวมงานประมาณ  
๒,๐๐๐ คน ระหวํางวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘  

(๒๔) ด าเนินโครงการกิจกรรมแบํงปันความรู๎สูํชุมชน “หนังใหญํไฟกะลา 
ละครไทยสายใยวัฒนธรรมสูํชุมชน” ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติ เจ๎าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด๎วย ลานวัฒนธรรม
เรียนรู๎ศิลปะไทยจากส านักชํางสิบหมูํ กรมศิลปากร และกลุํมยายกับตา เชํน ตอกหนัง เขียนลายหนัง 
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ท าพวงมโหตร เขียนภาพเหมือน เขียนหัวโขน การแสดงดนตรีไทย (ระนาดกังนัม) จากสภาวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแสดงหุํนคน ชุด “คนเชิดคน” จากคณะคุณแมํเพทาย จังหวัดเพชรบุรี 
และการแสดงหนังใหญํไฟกะลา จากวัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และการแสดงละคร             
นอก (นักแสดงเป็นชายล๎วน) เรื่อง “แก๎วหน๎าม๎า” ตอน“เสี่ยงวําว ถวายลูก”  

(๒๕) โครงการเผยแพรํมรดกภูมิปัญญาปราชญ๑แผํนดินศิลปินแหํ งชาติ 
กิจกรรมเผยแพรํมรดกภูมิปัญญาปราชญ๑แผํนดิน ศิลปินแหํงชาติ “สอนศิลป์ ถิ่นกวี ขับกลํอมดนตรี
พ้ืนบ๎าน รํวมสานงานศิลปวฒันธรรม” เพื่อเผยแพรํผลงานและภูมิปัญญาของศิลปินแหํงชาติ และพัฒนา
บ๎านศิลปินแหํงชาติให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎และแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมุํ งหวังให๎คนในท๎องถิ่น
และสังคมไทยเห็นความส าคัญในศิลปวัฒนธรรม ระหวํางวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์
ทวี รัชนีกร จ.นครราชสีมา  

(๒๖) จัดงานเชิดชูเกียรติ“ศิลปินแหํงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗” เพ่ือยกยํอง
และเผยแพรํผลงานอันทรงคุณคําของศิลปินแหํงชาติสูํสาธารณะ ณ ศูนย๑วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘  

(๓๗) โครงการเผยแพรํความรู๎สูํประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรม
เสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ  : โบราณวัตถุรับมอบจาก
สหรัฐอเมริกา” ในวันอาทิตย๑ที่ ๒๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ ห๎องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ  
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระนคร  

(๒๘) โครงการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การอนุรักษ๑บานประตูไม๎ประดับมุก
ศิลปะญี่ปุุน วิหารหลวง วัดราชประดิษฐ๑สถิตมหาสีมารามฯ” ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘                     
ณ ห๎องประชุมอาคารด ารง- ราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระนคร กรมศิลปากรได๎ลงนาม             
ในบันทึกความเข๎าใจ (Memorandum of Understanding on The Co-operative Activities)            
กับสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแหํงชาติกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน (National Research Institute 
of Cultural Properties, Tokyo : NRICPT) ซึ่งได๎มีความรํวมมือในการซํอมแซมบานไม๎ประดับมุก            
วัดราชประดิษฐ๑ฯ ตั้งแตํ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสรุปผลการด าเนินงานที่ผํานมาและ
รายงานความคืบหน๎าของโครงการ และการไปอบรม ณ ประเทศญี่ปุุน และยังเป็นการรํวมกันหารือ
วางแผนแนวทางในการด าเนินงานในขั้นตอนตํอไป ผู๎เข๎ารํวมสัมมนา จ านวน ๑๑๑ คน พระ ๔ รูป 

(๒๙) โครงการพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมคณะนักร๎องประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC) การเรียนการสอนคณะนักร๎องประสานเสียง
เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ๑ฯ จ านวน ๗๕ คน ณ ศูนย๑วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย ทุกวันเสาร๑ โครงการ
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พัฒนาการแสดงและเทคนคิการแสดงทางศลิปวฒันธรรมกจิกรรมวงดรุิยางค๑เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ๑ 
(TYO) การเรียนการสอนนักดนตรีวงดุริยางค๑เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ๑ฯ (TYO) จ านวน ๑๑๐ คน           
ณ ศูนย๑วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย ทุกวันอาทิตย๑ 

(๓๐) นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ : โบราณวัตถุที่รับ
มอบจากสหรัฐอเมริกา” ระหวํางวันที่ ๔ กุมภาพันธ๑ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย     
มีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ ๓ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. และจัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง  
พระราชไมตรีและเครื่องมงคลราชบรรณาการในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ          
ห๎องประชุมส านักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ ทําวาสุกรี 

 (๓๑) เปิดพ้ืนที่สร๎างสรรค๑ส าหรับเด็กและเยาวชน “ณ สยาม” วันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมี นายวีระ โรจน๑พจนรัตน๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  
ซึ่งเป็นความรํวมมือระหวํางกระทรวงวัฒนธรรมและจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ณ ศูนย๑การค๎าสยาม  
สแควร๑วัน กรุงเทพฯ และจัดอบรมโครงการจัดสอนงานศิลปกรรมส าหรับเยาวชน ภาคฤดูร้อน เรื่อง 
“พ้ืนฐานการสร๎างงานศิลปกรรม” ในวันที่ ๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประติมากรรมต๎นแบบ กรม
ศิลปากร 

 (๓๒) ด าเนินโครงการเผยแพรํมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ครั้งที่ ๒ วันที่ 
๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง “ตามรอยพระบาทที่ยาตรา สูํแหลํงมรดกโลกบ๎านเชียง – ภูพระบาท 
ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย โดยน าคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานและ
บรรยายให๎ความรู๎ที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการอนุรักษ๑และการขึ้นทะเบียนแหลํงมรดกโลก งานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการด าเนินโครงการและกิจกรรมตํางๆ ของกรมศิลปากร ในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของส านักศิลปากรที่ ๙ ขอนแกํน  

(๓๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การบันทึกโครงสร๎างเรือ
โบราณและการอนุรักษ๑โบราณวัตถุที่ได๎จากใต๎ทะเล (Site Recording and UCH Artifacts Basic 
Conservation) ระหวํางวันที่ ๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ แหลํงเรือโบราณพนมสุรินทร๑ ต าบล               
พันท๎ายนรสิงห๑ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  พร๎อมลงพ้ืน ท่ีเยี่ยมชม แหลํงเรือจมพนมสุรินทร๑                
เพื่อเสริมสร๎างเครือขํายโบราณคดีใต๎น้ าในกลุํมประเทศสมาชิก 

 (๓๔) จัดโครงการอบรมศิลปะส าหรับผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได๎จัดกิจกรรม สอนศิลปะเด็กและเยาวชน คนพิการและผู๎ด๎อยโอกาส จ านวน ๘ ครั้ง 
ระหวํางวันที่ ๑๕ มีนาคม - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนครปฐม และ
มูลนิธิแสงสวําง กรุงเทพฯ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๔๗ 

 
 

 (๓๕) กระทรวงวัฒนธรรมรํวมกับจังหวัดนครสวรรค๑ เทศบาลนครสวรรค๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ จังหวัดพิจิตร และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม
มหกรรมลิเกต๎นน้ าเจ๎าพระยา ประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการสืบสานและอนุรักษ๑ศิลปะและวัฒนธรรมการ
แสดงลิเกที่เป็นเอกลักษณ๑ของจังหวัดนครสวรรค๑ โดยได๎จัดให๎มีการแสดงของคณะลิเกชื่อดังของจังหวัด
นครสวรรค๑ ทุกวันศุกร๑และเสาร๑ ระหวํางวันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เวที
ถนนคนเดิน เทศบาลนครสวรรค๑ จังหวัดนครสวรรค๑ จัดเสวนา “การอนุรักษ๑และพัฒนาศิลปะพ้ืนบ๎าน 
(ลิเก) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห๎องคริสตัล ฮอลล๑ โรงแรมแกรนฮิลล๑ 
รีสอร๑ทแอนด๑สปา จังหวัดนครสวรรค๑ และจัดโครงการสืบสานต านานลิเกไทย เพ่ือสํงเสริมคณะนักแสดง
พ้ืนบ๎านให๎มีรายได๎และชํวยสืบสานศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎าน ในวันที่ ๒๓ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน๎าโรงเรียนอนุบาล  บางมูลนาก ราษฎร๑อุทิศ จังหวัดพิจิตร  

( ๓๖ )  จั ดนิ ท ร ร ศการศิ ลปกรรม  “แสงสุ ว ร รณภู มิ  สูํ วั ฒนธร รม 
อาเซียน” โดย ศาสตราจารย๑เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ซึ่งเป็นผลงานศิลปกรรมที่ถํายทอดประวัติศาสตร๑ 
ความเป็นมาของงานศิลปะที่มาจากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา ภูมิปัญญาและอุดมคติของประเทศ
ในภูมิภาคสุวรรณภูมิ ระหวํางวันที่ ๒๗ เมษายน-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์รํวมสมัย ราชด าเนิน 
ถนนราชด าเนินกลาง กรุงเทพฯ  

(๓๗) ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางกระทรวงวัฒนธรรม และ
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ๑ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ณ ห๎องเดอะเรสซิเดนท๑ โรงแรมแกรนด๑ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

(๓๘) จัดงาน"มหกรรมขับซอสืบสานภูมิปัญญาล๎านนา" เพ่ือสํงเสริมให๎ศิลปิน
พ้ืนบ๎านมีพื้นที่แสดงและสนบัสนนุใหเ๎กิดการสร๎างรายได๎ใหศ๎ิลปินพ้ืนบ๎าน และได๎รํวมชมการแสดงขับซอ
พ้ืนบ๎านล๎านนา ณ ศูนย๑ประชุมและการแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ อ.เมือง           
จ.เชียงใหมํ ซึ่งมีคณะการแสดงซอรํวมในพื้นที่ภาคเหนือกวํา ๖๐ คณะ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

(๓๙) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎น าองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับการบริหาร
จัดการงานวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมทาวน๑อินทาวน๑ กรุงเทพฯ 

(๔๐) จัดประชุมสัมมนา การเสริมสร๎างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของ
ประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดยมีผู๎บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ผู๎อ านวยการ
ส านักศิลปากรทั้ง ๑๕ แหํง เข๎ารํวมประรวมประชุม  
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 ๒.๔) การส่งเสริมเทศกาลและประเพณี มีการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ  การจัดแสดง
โขนเพ่ือเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุด ศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ ระหวําง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (จ านวน ๔๓ รอบ) ณ ศูนย๑วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย การจัด
งานประเพณี “ลอยกระทงเผาเทียนเลํนไฟ สุโขทัย ปี ๒๕๕๗” ระหวํางวันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ อุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัย การจัดงานสายน้ าแหํงวัฒนธรรม (River Festival ๒๐๑๔) และสํงเสริม
ประเพณีลอยกระทง ระหวํางวันที่ ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย๑ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และศูนย๑การค๎าเอเชียทีค เดอะริเวอร๑ฟรอนท๑ การจัดงานสงกรานต๑
ในแบบวิถีไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ “สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล๎า” กระทรวงวัฒนธรรมได๎บูรณา
การกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงเครือขํายด๎านวัฒนธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่อง
ในเทศกาลสงกรานต๑ โดยเน๎นการจัดกิจกรรมในรูปแบบดั้งเดิม โดยจัดกิจกรรมสงกรานต๑แบบประเพณี
ดั้งเดิม ใน ๗๖ จังหวัดและภายในวัด จ านวน ๗ แหํง ในกรุงเทพมหานคร เชิญคณะทูตานุทูตที่ประจ า
ประเทศไทย จ านวน ๑๘ ประเทศ เข๎ารํวมงานสงกรานต๑แบบประเพณีไทยดั้งเดิม เมื่อวันที่ ๑๓ 
เมษายน ๒๕๕๘ ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร อัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณ จ านวน ๙ องค๑ จาก
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระนคร ให๎ประชาชนสักการะ ณ ศูนย๑การค๎าสยามพารากอน ระหวํางวันที่ 
๑๐ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ จัดงาน “สงกรานต๑เมษา ผ๎าขาวม๎าครองโลก” ระหวํางวันที่ ๑๓ -๑๕ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ สยามสแควร๑ และจัดงานประเพณีสงกรานต๑เมืองหน๎าดําน จ านวน ๔ เมือง ได๎แกํ ๑) ไทย - 
เมียนมาร๑ ณ ดํานพรมแดนแมํสอด-เมียวดี อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ๒) ไทย - ลาว ณ อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ๓) ไทย - กัมพูชา ณ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว ๔) เมืองหน๎าดํานไทย - 
มาเลเซีย ณ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปี๋ใหมํเมือง ไหว๎สาปูจาพระเจ๎า ๙ พระองค๑ และ
พระธาตุ ๕ พระองค๑” ระหวํางวันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห๎องประชุมพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ 
เชียงใหมํ 
 ๓) การด าเนินงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระทรวงวัฒนธรรม

ได๎ด าเนินการสร๎างความมั่นคงทางภูมิปัญญา มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอยํางยั่งยืน บนฐาน

วัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรม ดังนี้มีการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ตาม

โครงการสํงเสริมการสร๎างสรรค๑ศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัยเพ่ือการทํองเที่ยว  โดยมีการตั้งร๎านค๎าจ าหนําย

ผลงานศิลปะ การเสวนา สื่อการแสดงสร๎างสรรค๑ตํางๆ การสาธิตงานทัศนศิลป์รํวมสมัยเพ่ือ     

เสริมสร๎างความซาบซึ้ง ความรู๎ การมีสํวนรํวมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับง านด๎าน

ศิลปะรํวมสมัย เป็นประจ าทุกเดือน (เฉพาะวันเสาร๑และอาทิตย๑) ณ หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนิน 

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันละประมาณ ๕๐๐ คน การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม                              
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(การออกแบบ ผ้าไทย) อาทิ จัดการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแตํงกาย ในรูปแบบแฟชั่นโชว๑       

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารศรีจุลทรัพย๑ ชั้น ๑๖ ผู๎เข๎ารํวมชมงาน จ านวน ๘๐๐ คน        

จัดนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแตํงกายผ๎าไทย ระหวํางวันที่ ๓ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗      

ณ หอศิลป์รํวมสมัย ราชด าเนิน ผู๎เข๎ารํวมชมงานนิทรรศการ จ านวน ๓,๐๐๐ คน จัดคํายองค๑ความรู๎  

ภูมิปัญญาไทยตํอยอดสูํศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัยระหวํางวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์     

รํวมสมัยราชด าเนิน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน ๖๐๐ คน การเปิดถนนสายวัฒนธรรม รํวมกับ

กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดที่มีศักยภาพ ด๎านการทํองเที่ยวและมีวัฒนธรรมชุมชนที่โดดเดํน ๑๑ จังหวัด 

ได๎แกํ ก าแพงเพชร นครราชสีมา เชียงราย บุรีรัมย๑ สงขลา กระบี่ สระบุรี ราชบุรี  อุทัยธานี นําน และ

ล าพูน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product Of Thailand : C-POT)  ทุกจังหวัด โดยน า

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนมาพัฒนาเป็นสินค๎าทางวัฒนธรรม ทั้งในแนวทางการสร๎างสรรค๑ 

และการอนุรักษ๑ จัดกิจกรรมบูรณาการการทํองเที่ยวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในชํวงเวลา

กลางคืน (Night tour) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย๑ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ

พระนคร โรงราชรถ การจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง 

ระหวํางวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  ณ บริเวณท๎องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยการจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรม มีผู๎เข๎ารํวมงานประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ คน มีรายได๎จาการจ าหนํายสินค๎าทาง

วัฒนธรรม จ านวน ๑๘,๗๒๕,๒๖๑ บาท มีเม็ดเงินสะพัดกวาํ ๘๔ ล๎านบาท รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนอยูํ

ในระบบ ประมาณ ๑๖๗ ล๎านบาท หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาคัดเลือกหมูํบ๎านที่มี

ความโดดเดํน และมีความพร๎อมในเรื่องของงานวัฒนธรรม ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ประชาชนมีสํวนรํวมใน

การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถิ่น จังหวัดละ ๒ หมูํบ๎าน รวม ๑๕๒ หมูํบ๎าน และ

การจัดมหกรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นการสํงเสริมสนับสนุนศิลปินพ้ืนบ๎านแขนงตํางๆ ให๎มีพ้ืนที่ในการ

น าเสนอคุณคําของงานศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร๎างรายได๎ให๎ศิลปินพ้ืนบ๎าน อาทิ ศิลปิน  

ในกลุํมลิเก หมอล า เพลงซอ มโนราห๑ และงิ้ว จัดโครงการส่งเสริม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

ไทย ภายใต๎แผนการด าเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหวํางเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘  

ณ คลองผดุงกรุงเกษม ท าเนียบรัฐบาล  จัดพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

และ/หรืองานออกแบบจากมรดกศิลปวัฒนธรรม ระหวํางกรมศิลปากรกับบริษัท พี.พี.บี โอเค จ ากัด 

เพื่อเป็นการน าต๎นแบบผลิตภัณฑ๑จากมรดกทางวัฒนธรรม (Creative Fine Art) มาสร๎างมูลคําเพ่ิมทาง
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เศรษฐกิจตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห๎อง

เกียรติยศ กรมศิลปากร      

 ๔) การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรมสากล  มี
การด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ โดยการน าคณะทูตานุทูตและคูํสมรส ๒๗ ประเทศ ผู๎บริหารองค๑การ
ระหวํางประเทศและสื่อมวลชนเยี่ยมชมจังหวัดนําน และแหลํงมรดกโลก แหลํงโบราณคดีบ๎านเชียงและ
อุทยานประวัติศาสตร๑ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี  การลงนามความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหวําง
กระทรวงวัฒนธรรมแหํงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการทํองเที่ยวแหํง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กระทรวงวัฒนธรรมแหํงสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง และ
กระทรวงวัฒนธรรมแหํงสหพันธรัฐรัสเซีย ณ ท าเนียบรัฐบาล รวมทั้งการด าเนินงานเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ประเทศและน าความเป็นไทยสู่สากล โดยการจัดงาน “เทศกาลหุํนโลกกรุงเทพฯ ๒๕๕๗” 
หรือ “Harmony World Puppet Carnival, Bangkok, Thailand 2014 การสร๎างภาพยนตร๑เพ่ือ
สํงเสริมและเผยแพรํภาพลักษณ๑ วัฒนธรรม และแหลํงทํองเที่ยว ของประเทศไทย เรื่อง เส๎นทางรัก (#LOVE 
EN ROUTE) จัดงาน “ยลพิพิธภัณฑ๑ยามค่ า เลิศล้ าอาหารอาเซียน” (Night Museum and ASEAN 
Cuisine) ณ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระนคร โดยเชิญคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และผู๎ประกอบการ      
ด๎านการทํองเที่ยวเข๎ารํวมงาน จัดตั้งศูนย๑วัฒนธรรมอาเซียน ณ บริเวณชั้น ๓ ณ หอศิลปวัฒนธรรมรํวม
สมัย ถนนราชด าเนิน ซึ่งมีก าหนดการศูนย๑เปิดอยํางเป็นทางการ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และการ
จัดการแสดงเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต๎โครงการน าความเป็นไทยสูํสากล  ณ ประเทศเยอรมนี 
และฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

๔.๑) ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชนตามโครงการวิถี
วัฒนธรรมอาเซียน โดยจัดฝึกอบรมเพ่ือถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแหํงชาติ  
ทั้ง ๓ สาขา ให๎กับเยาวชนและผู๎ที่สนใจในสํวนภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระหวํางวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย๑ เข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําว ไมํน๎อยกวํา ๑,๐๐๐ คน 

๔.๒) จัดบรรยายเรื่อง “การสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือการออกแบบสู่สาธารณชน
ในบริบทประชาคมอาเซียน” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ
มัณฑนศิลป์ หลักสูตร กระบวนการสร๎างสรรค๑งานศิลปะเพ่ือการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ ในบริบทประชาคมอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห๎อง
ประชุมส านักหอสมุดแหํงชาติ 
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๔.๓) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานและเผยแพร่บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กับสถาบัน Bali music and dance Academy โดยคณะผู๎บริหารวิทยาลัย 
นาฏศิลปเชียงใหมํ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร๎อมทั้งครู อาจารย๑และนักเรียน จ านวน ๑๓ คน 
ณ เมืองเดนพาซาร๑ บาหลี สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๔.๔) จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากศิลปิน
แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ให๎กับเยาวชนและผู๎ที่สนใจในสํวนภูมิภาค 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการถํายทอดความรู๎ด๎าน
ศิลปะจากศิลปินอาเซียนสูํเยาวชน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
เชียงราย 

๔.๕) จัดกิจกรรมการบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ในชุด “ศิลปะ : อัตลักษณ๑
ทางวัฒนธรรมในอาเซียน” โดย อาจารย๑ ดร. สุธา ลีนะวัติ ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน ๓ ครั้ง 

๔.๖) โครงการ เยาวชนร่ วมสมัยบิ๊ กแบนด์สู่ อ า เซียน  โดยจัดกิ จกรรม
ประชาสัมพันธ๑การรับสมัครเยาวชนเข๎ารํวมโครงการฯ ตามสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมถึงในสํวนภูมิภาค ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

๔.๗) โครงการอบรมบ่มเพาะความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยจัดกิจกรรมการ
เสวนาวชิาการทางศิลปะในบริบทของอุษาคเนย๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ๑บ๎านจิมทอมสัน 
กรุงเทพฯ ผู๎เข๎ารํวมการเสวนา จ านวน ๒๐๐ คน 

๔.๘) ด าเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสํงคณะชํางสาธิตหัตถกรรมเข๎า
รํวมงาน Muscat Festival ๒๐๑๕ ณ รัฐสุลตํานโอมาน ระหวํางวันที่ ๑๓ มกราคม - ๑๖ กุมภาพันธ๑ 
๒๕๕๘ 

๔.๙) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - กัมพูชา ณ ประเทศกัมพูชา ระหวํางวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๘ 

๔.๑๐) การเชิญและรับรองคณะผู้แทนอาเซียนในการเข้าร่วมการสัมมนา
วิชาการผ้าพ้ืนเมืองอาเซียน (The ๕th ASEAN Traditional Textile Symposium) ณ จังหวัด
เชียงใหมํ ระหวํางวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
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๔.๑๑) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเดนิทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธกิาร
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-ลาว ณ ประเทศลาว ระหวํางวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 

๔.๑๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี 
UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture : Building a New 
Partnership ระหวํางวันที่ ๓ - ๖ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ เมืองเสียมราช กัมพูชา 

๔.๑๓) ประชุมเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยศิลปะอาเซียน-ญี่ปุุน วันที่ ๙ - 
๑๑ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ เมือง ยอกยาการ๑ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

๔.๑๔) การจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการน าความเป็น
ไทยสู่สากล (Thainess to the World) ระหวํางวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศ
เยอรมนี และฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการบูรณาการรํวมกับกระทรวงการตํางประเทศ 

๔.๑๕) ด าเนินการโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์สู่อาเซียน  ระหวํางวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ๑ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

๔.๑๖) จัดนิทรรศการสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ : ๕๐๔ ปี ไทย - โปรตุเกส 
ผลงานโดยสมบูรณ๑ หอมเทียนทอง (Fervently Yours : ๕๐๔ Years of Luso-Thai Friendship By 
Somboon Hormtientong) โดยความรํวมมือของกระทรวงวัฒนธรรม และสถานเอกอัครราชทูต
โปรตุเกส ประจ าประเทศไทย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนิน  

๔.๑๗) จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๕ (Salaya 
Doc ๕) วันที่ ๒๑–๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงภาพยนตร๑ศรีศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ และห๎อง
ออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะรวบรวมภาพยนตร๑สารคดีที่โดดเดํน
และหาดูได๎ยาก มาน าเสนอตลอดทั้งเทศกาลฯ  

๔.๑๘) จัดบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง "แผ่นดินสยามในภาพถ่าย : การ
วิเคราะห์ภาพถ่ายโบราณของจอห์น ทอมสัน" วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม ศูนย๑
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค๑การมหาชน) เสวนาวิชาการและชมภาพยนตร๑สารคดีเรื่อง “No word for 
worry” เพ่ือท าความเข๎าใจวัฒนธรรมมอแกน "มอแกน ชีวิตที่ไมํมีค าวํากังวล" วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย๑มานุษยวิทยาสิรินธร (องค๑การมหาชน) 

๔.๑๙) จัดการประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชีย ระหวํางวันที่ 
๒๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร๑ลิน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักเขียนจากประเทศตํางๆ เข๎า
รํวมประชุมฯ ประกอบด๎วย กลุํมประชาคมอาเซียน ได๎แกํ บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
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พมํา ฟิลิปปินส๑ สิงคโปร๑ เวียดนาม และไทย กลุํมประเทศในเอเชียใต๎ ได๎แกํ บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล 
ปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศไต๎หวัน รวม ๑๖ ประเทศ 

๔.๒๐) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความเชื่อ ศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ในอาเซียน” ระหวํางวันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห๎องประชุม ส านักหอสมุดแหํงชาติ 
กรุงเทพฯ 

๔.๒๑) จัดนิทรรศการศิลปกรรม “แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรรม อาเซียน” โดย 
ศาสตราจารย๑เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ซึ่งเป็นผลงานศิลปกรรมที่ถํายทอดประวัติศาสตร๑ ความเป็นมา
ของงานศิลปะที่มาจากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา ภูมิปัญญาและอุดมคติของประเทศในภูมิภาค
สุวรรณภูมิ ระหวํางวันที่ ๒๗ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์รํวมสมัย ราชด าเนิน 
กรุงเทพฯ 

๔.๒๒) เข๎ารํวมงานมหกรรมศิลปรํวมสมัยนานาชาติเวนิสเบียนนาเลํ ครั้งที่ ๕๖ เมื่อ
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ นครเวนิส ประเทศอิตาลี 

๔.๒๓) จัดงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุํมชาติพันธุ๑ลุํมน้ าโขง สานสัมพันธ๑ ไทย-
ลาว-เวียดนาม-จีน   เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห๎องประชุมอเนกประสงค๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

๔.๒๔) จัดโครงการบรรยายวิชาการเรื่อง “เปิดประตูสูํประชาคมอาเซียนในมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรม” เพ่ือเตรียมความพร๎อมและเสริมสร๎างความรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สุโขทัยเทรเชอร๑ รีสอร๑ท แอนด๑ สปา จังหวัดสุโขทัย มีผู๎เข๎ารํวมประชุม 
จ านวน ๑๕๐ คน 

๔.๒๔) นางอีต โซเฟีย (H.E. Mrs. Eat Sophea) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
กัมพูชาประจ าประเทศไทย เข๎าเยี่ยมคารวะนายวีระ โรจน๑พจนรัตน๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวง เมื่อวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห๎องรับรอง ชั้น ๒๓ กระทรวงวัฒนธรรม 

๔.๒๕)  ประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน ส าหรับครูดนตรี ครั้งที่ ๓ 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย๑วัฒนธรรม    แหํงประเทศไทย 

 ๔.๒๖)  จัดแสดงโขนครั้งยิ่งใหญํ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ รอยัล อัลเบิร๑ต 
ฮอลล๑     

 ๔.๒๖)  จัดเทศกาลภาพยนตร๑ไทย ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สถาบัน
ศิลปะภาพยนตร๑ และโทรทัศน๑แหํงอังกฤษ (บาฟตา) กรุงลอนดอน ภาพยนตร๑ไทยที่น าไปฉาย จ านวน       
๗ เรื่อง ประกอบด๎วย เรื่อง “พระมหาชนก” (แอนนิเมชั่น) “คิดถึงวิทยา” “แผลเกํา” “เกมปลุกผี”         
“ปูุสมบูรณ๑” “ต๎มย ากุ๎ง” และ “ภวังค๑รัก” 
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 ๕) การเสริมสร้างค่านิยมหลัก๑๒ ประการ และค่านิยมความเป็นไทย โดยมีการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข การจัดท าเพลงรักชาติ    
ร่วมสมัย จ านวน ๕ ชุด ได๎แกํ (๑) ชุดเพลงเฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจ๎าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
“เพลงรัก... แมํ” (๒) ชุดเพลงสร๎างก าลังใจคืนความสุขแกํประชาชน “ความหวัง...ก าลังใจ” (๓) ชุด
เพลงรักชาติรํวมสมัย “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” (๔) ชุดเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
ชุด “รัก...พํอ” และ (๕) ชุดคุณธรรมจริยธรรม จัดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประเภท
เยาวชน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จัดงานเด็กไทย กับไอที   ปี ๒ “คํานิยมไทย 
สร๎างสังคมเป็นสุข” ประกวดดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน เรียงความ บทละคร ภาพถ่าย มารยาท
ไทย จัดท าบทเพลง “ค่านิยม ๑๒ ประการ” จัดท าเพลง “รู้รัก สามัคคี” รํวมกับมูลนิธิสุนทราภรณ๑ 
เผยแพรํละครสร้างสรรค์ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ในละครเรื่อง “น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์” “สัมผัส
พิศวง” และ  “รากแก้ว” ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน๑กองทัพบก ชํอง ๕ วันจันทร๑และวันศุกร๑ ผลิตสารคดีสั้นพร๎อม
ออกอากาศทางโทรทัศน๑เกี่ยวกับน้ าใจไมตรีและคํานิยม ออกอากาศสถานีโทรทัศน๑สีกองทัพบก ชํอง ๗ 
ทุกวันจันทร๑ และวันอังคาร จัดงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ ๗ “รวมพลังขับเคลื่อน
คุณธรรมสูํการปฏิรูปประเทศไทย” ประกาศพ้ืนที่คุณธรรม ๔ จังหวัดน าร่อง ตามแผนงานการอนุรักษ๑ 
สํงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมรํวมกับเครือขํายขับเคลื่อน
คุณธรรมตามคํานิยม ๑๒ ประการ คือ จังหวัดพิจิตร พัทลุง บุรีรัมย๑ และราชบุรี จัดเวทีเสวนาเด็กไทย
ในมิติวัฒนธรรม วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานีโทรทัศน๑ไทยพีบีเอส มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 
๖๐ คน อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงร่าง ภาพยนตร์สั้น (Storyboard) ภายใต๎แนวความคิด
คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ : สร๎างชาติและประชาชน ให๎เข๎มแข็ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให๎แกํนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก ๑๔ โรงเรียน ใน ๑๔ จังหวัด และกิจกรรมสร๎างสรรค๑ผลงานของผู๎เข๎ารับ
การอบรม โดยที่ใช๎แนวคิดจากคํานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบาย ของคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ๑ 
๒๕๕๘ (เฉพาะวันอังคาร - พฤหัสบดี) ณ หอศิลป์รํวมสมัยราชด าเนิน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ครั้งละ จ านวน 
๕๖๐ คน ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน 
รณรงค๑การใช๎ภาษาไทย ภาษาถิ่น การแตํงกายด๎วยผ๎าไทย กินของไทย ใช๎ของไทย เที่ยวเมืองไทย และ
การผลิตและเผยแพรํสื่อเสริมสร๎างคํานยิมหลัก และคํานิยม ความเป็นไทยในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนนี้ยัง
มีจัดการประชุมสัมมนารณรงค์การใช้ผ้าไทย เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ๑ สร๎างความตระหนักคุณคําและความภาคภูมิใจในผ๎าไทยให๎เยาวชนและประชาชน 
รวมถึงการสร๎างรายได๎ให๎แกํผลิตและผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑และผ๎าไทย โดยมีผู๎แทนสถานศึกษา หอการค๎า 
องค๑กรบริหารสํวนจังหวัด นักศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชน เข๎ารํวมงานกวํา ๖๐๐ คน จัดค่ายเยาวชน
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คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหวํางวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ 
หออัครศิลปิน ต าบลคลองห๎า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการค่ายเยาวชนคุณธรรมตาม
รอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหวํางวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หออัคร
ศิลปิน ต าบลคลองห๎า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๖) โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 

 ๖.๑) นายกรัฐมนตรี ได๎มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการไม๎มีคําเพ่ือประโยชน๑ของแผํนดิน มีองค๑ประกอบทั้งสิ้น            
๓๓ คน โดยมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่ได๎รับ
มอบหมาย รองเสนาธิการทหารบกที่รับผิดชอบงานกิจการพลเรือน และรองเสนาธิการทหารบก                  
ที่รับผิดชอบงานสํงก าลังบ ารุง เป็นรองประธานกรรมการ ผู๎แทนของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และผู๎แทนของกรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นฝุายเลขานุการ โดยมีอ านาจหน๎าที่ในการพิจารณา
ก าหนดแนวทาง อ านวยการ ก ากับดูแล และด าเนินการน าไม๎มีคําที่เป็นทรัพย๑สินของแผํนดินและอยูํใน
ความครอบครองดูแลของสํวนราชการหลายหนํวยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอแผํนดิน การก าหนด
มาตรการ ควบคุม ก ากับดูแลอยํางเข๎มงวด มิให๎มีการน าไม๎มีคําที่เป็นทรัพย๑สินของแผํนดินไปใช๎
ประโยชน๑นอกเหนือจากวัตถุประสงค๑ และการพิจารณาด าเนินการด๎านงบประมาณ 

 ๖.๒) คณะกรรมการบริหารจัดการไม๎มีคําเพ่ือประโยชน๑ของแผํนดิน ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ได๎มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินการน า              
ไม๎มีคําที่เป็นทรัพย๑สินของแผํนดินและอยูํในความครอบครองดูแลของสํวนราชการไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑
ตํอแผํนดิน โดยมีมติเพ่ิมเติมวํา “ขอให๎สงวนไม๎มีคําทั้งหมดไว๎เพ่ือกํอสร๎างอาคารพิพิธภัณฑ๑ไม๎มีคํา                 
ของแผํนดินให๎แล๎วเสร็จเสียกํอน จึงคํอยน าไปใช๎เพ่ือประโยชน๑ของแผํนดินในเรื่องอื่น ๆ ตํอไป” รวมทั้ง 
มีมติให๎ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการขนย๎าย/ควบคุมไม๎มีคํา เพื่อใช๎ในการด าเนินการดูแลขนย๎าย
และควบคุมไม๎มีคํา โดยมอบหมายให๎คณะอนุกรรมการฝุายประชาสัมพันธ๑วางแผนการประชาสัมพันธ๑
โครงการกํอสร๎างอาคารพิพิธภัณฑ๑ไม๎มีคํา ตลอดจนการเคลื่อนย๎ายและแปรรูปไม๎มีคําให๎ประชาชน
รับทราบ เพ่ือให๎สาธารณชนได๎รับข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องเกี่ยวกับโครงการอยํางตํอเนื่อง 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได๎รับทราบความก๎าวหน๎าการด าเนินการ
ในการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ๑ไม๎มีคํา โดยปัจจุบันอาคารพิพิธภัณฑ๑ไม๎มีคําด าเนินการออกแบบ
โครงสร๎างและสถาปัตยกรรมใกล๎จะแล๎วเสร็จ และมีความคืบหน๎าในการด าเนินการ ดังนี้ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๕๖ 

 
 

 (๑) งานออกแบบโครงสร๎างและสถาปัตยกรรม เป็นงานกํอสร๎าง
โครงสร๎างงานสถาปัตยกรรม และงานระบบตําง ๆ โดยการออกแบบในรายละเอียดต๎องระดมทั้ง
ความคิด ประสบการณ๑ การศึกษาดูงาน จากสถานที่ตําง ๆ ซึ่งต๎องอาศัยระยะเวลาในการออกแบบ
เพ่ือให๎คงความเป็นเอกลักษณ๑ไทย และแสดงออกมาให๎เห็นอยํางโดดเดํน โดยคาดวําจะเริ่มด าเนินการ
กํอสร๎างตั้งแตํวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

 (๒) งานออกแบบตกแตํงและภูมิทัศน๑ งานตกแตํงภายในและ              
งานภูมิทัศน๑ภายนอก จะเริ่มด าเนินการตั้งแตํ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

บทวิเคราะห ์

 การขับเคลื่อนนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบ          
8 เดือน (รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558) ในภาพรวม พบวํา การขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการของหนํวยงานตามนโยบายรัฐบาลปรากฏผลความก๎าวหน๎าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สะท๎อนให๎เห็นถึงเปูาหมายในด๎านผลผลิตของงาน/โครงการ รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานที่ มี
ความก๎าวหน๎าโดยลําดับ นอกจากนี้สํวนราชการได๎มีการเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนการใช๎จํายงบประมาณที่กําหนด พร๎องทั้งเรํงแก๎ไขป๓ญหาอุปสรรคที่สํงผลตํอการความลําช๎าในการ
ดําเนินโครงการและการเบิกจํายงบประมาณ  

 
 

นโยบายที่ ๕  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 

๑) สร้างความครอบคลุมผู้มีสิทธิหลกัประกันสุขภาพ ประชาชนไทยมีหลักประกนัสุขภาพ
ครอบคลุมประชาชนผู๎มีสิทธิ ๖๖.๐๑ ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ ๙๙.๘๑ ของประชากรทั้งหมด แตํยังคงมี
ประชากรไทยที่รอพิสูจน๑สถานะ รวมทั้งแรงงานข๎ามชาติที่ยังไมํมีหลักประกันสุขภาพ ไมํสามารถเข๎าถึง
บริการสุขภาพภายใต๎กองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ซึ่งจะสํงผลให๎สถานพยาบาลมีความเสี่ยงทาง
การเงิน เนื่องจากการใช๎บริการสุขภาพของกลุํมที่ขาดหลักประกันสุขภาพสํวนใหญํไมํสามารถจําย
คําบริการเองได ๎และต๎องอาศัยการสงเคราะห๑จากสถานพยาบาล จึงสํงผลกระทบตํอความมั่นคงทางการ
เงินของสถานพยาบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน 
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๒) ความครอบคลุมผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ครอบคลุมประชาชนไทย 
จ านวน ๔๘,๒๖๖,๒๙๔ คน คิดเป็นร๎อยละ ๙๙.๗๑ ของประชากรที่คาดวําจะมีสิทธิ UC 

๓) การบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลการดําเนินงานการบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (มิถุนายน ๒๕๕๘) 

ตาราง ผลการด าเนินงานการบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

รายการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( มิ.ย.๕๘) 

ร๎อยละ 
เปูาหมาย ผลงาน  

๑. บริการทางการแพทย๑เหมาจํายรายหัว       
     ๑.๑ ผู๎ปุวยนอก        ๑๓๗,๕๕๔,๙๘๐ ครั้ง ๕๓,๗๒๓,๙๓๖ ครั้ง ๓๙.๐๖% 
     ๑.๒ ผู๎ปุวยใน ๔,๘๑๑,๙๙๔ ครั้ง ๒,๒๓๗,๖๙๑ ครั้ง ๔๖.๕๐% 
๒. บริการผู๎ติดเชื้อเอชไอวีและผู๎ปุวยเอดส๑ ๒๐๒,๘๐๐ ราย ๒๕๘,๓๖๓ ราย ๑๒๗.๔๐% 
๓. บริการผู๎ปุวยไตวายเรื้อรัง ๓๕,๘๔๘ ราย ๓๔,๑๙๓ ราย ๙๕.๓๘% 
๔. บริการควบคุม ปูองกัน และรักษาโรค
เรื้อรัง (ผู๎ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่
ได๎รับการควบคมุปูองกันความรุนแรงของโรค) 

๒,๘๐๘,๓๒๒ ราย ๒,๕๗๐,๔๖๗ ราย ๙๑.๕๓% 

๕. คําใช๎จํายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพหนํวย
บริการ (หนํวยบริการที่จําเป็นต๎อง ให๎บริการ
ในพ้ืนที่กันดารและพ้ืนที่เสี่ยงภัย)     

๑๓๗ แหํง ๑๐๐ แหํง ๗๒.๙๙% 

๖. คําตอบแทนกําลังคนด๎านการสาธารณสุข 
(หนํวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 

๘๗๕ แหํง ๘๖๙ แหํง ๙๙.๓๑% 

ที่มา : สํานักสารสนเทศเพื่อการบริหาร, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ  

๔) จัดบริการการรักษาพยาบาลแก่ผูป้ระกนัตน กระทรวงแรงงาน โดยส านักงานประกันสังคม 
ได๎ด าเนินการยกระดับคุณภาพการบริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของผู๎ประกันตน โดยการพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพ จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐานส าหรับผู๎ประกันตน  
เพ่ือให๎ผู๎ประกันตนได๎มีหลักประกันและความคุ๎มครองด๎านการบริการทางการแพทย๑ภายใต๎กฎหมาย
ประกันสังคม ซึ่งมีผู๎ประกันตนได๎รับความคุ๎มครองในการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และ 
มาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น ๑๑.๕๙ ล๎านคน (คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐.๑๗ จากเปูาหมายทั้งปี ๑๑.๕๗ ล๎านคน) 

๕) ให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
กระทรวงสาธารณสุขได๎จัดสรรงบประมาณส าหรับคําบริการทางการแพทย๑และคําบริหารจัดการให๎
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหนํวยบริการ เพื่อให๎บริการขั้นพื้นฐาน จัดท าสิทธิประโยชน๑ขั้นพ้ืนฐาน
ด๎านสาธารณสุข พร๎อมทั้งตรวจสอบชดเชยคําบริการทางการแพทย๑และสาธารณสุขในระบบประกัน
สุขภาพ อนุมัติให๎สิทธิ์ (คืนสิทธิ) เพ่ิมเติม จ านวน ๒๘๕,๑๗๑ คน นอกจากนี้ ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการ
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ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่องให๎สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด๎าน
สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

๖) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว จัดท าประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและ

ประกันสุขภาพคนต่างด้าว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ให๎แกํคนตํางด๎าวทั้งหมดที่ไมํได๎อยูํในระบบ

ประกันสังคม โดยมีอัตราคําบริการ ดังนี้ คนตํางด๎าวทั่วไป บัตรราคา ๒,๗๐๐ บาท มีอายุคุ๎มครอง ๑ ปี 

คําตรวจสุขภาพคนละ ๕๐๐ บาท คําประกันสุขภาพ คนละ ๒,๒๐๐ บาทเด็กอายุไมํเกิน ๗ ปีบริบูรณ๑ 

บัตรราคา ๓๖๕ บาท มีอายุคุ๎มครอง ๑ ป ีไมํมีคําตรวจสุขภาพ คําประกันสุขภาพ คนละ ๓๖๕ บาท ๒) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่ 

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ให๎แรงงานตํางด๎าว ๔ สัญชาติ ได๎แกํ เมียนมาร๑ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้ง

แรงงานตามแนวชายแดน เมียนมาร๑ ลาว กัมพูชาที่เข๎ามาท างานเช๎าไปเย็นกลับหรือตามฤดูกาล โดย

ก าหนดให๎ผู๎ใหญํเลือกซื้อบัตรประกันสุขภาพ ๓ แบบตามความสมัครใจ คือ แบบที่ ๑ คุ๎มครอง ๑ ปี

ราคา ๒,๑๐๐ บาท แบบที่ ๒ คุ๎มครอง ๖ เดือน ราคา ๑,๔๐๐ บาท และแบบที่ ๓ คุ๎มครอง ๓ เดือน

ราคา ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมคําตรวจสุขภาพแล๎ว ส าหรับเด็กอายุไมํเกิน ๗ ปี ราคา ๓๖๕ บาท ไมํมีคํา

ตรวจสุขภาพ คุ๎มครอง ๑ ปี โดยที่มีสิทธิเทียบเทําหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าของไทย เชํน การผําตัด

การรักษาโรคเรื้อรังที่มีคําใช๎จํายสูง และการรับยาต๎านไวรัสเอชไอวี และจัดท ามาตรการและแนว

ทางการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตํางด๎าวกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘  

นอกจากนี้ ได๎จัดท าแนวทางการขายบัตรประกันสุขภาพ ณ ศูนย๑บริการการจดทะเบียน

แรงงานตํางด๎าวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

๗) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการและดูแลรักษาโรคเอดส์ โดยให๎ยาต๎านไวรัสโดยไมํค านึงถึง
ปริมาณเม็ดเลือดขาวซีดีสี่ (CD๔) ฟรีทุกสิทธิ์ประกันสุขภาพ ขณะนี้มีผู๎ติดเชื้อรายใหมํได๎รับการให๎ยา
ต๎านไวรัส จ านวน ๑๓,๔๗๑ คน และผลักดันให๎สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศจัดบริการดูแล 
รักษา ปูองกัน โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ ตามมาตรฐานจัดการเชิงรุกรายบุคคล เพ่ือเริ่มยาต๎านไวรัสแกํ
ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวใีห๎เร็วที่สุด บูรณาการพัฒนาและขยายระบบบริการการดูแลรักษาผู๎ติดเชื้อเอชไอวี 
และผู๎ปุวยเอดส๑ที่อยูํนอกสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ เชํน กลุํมที่รอพิสูจน๑สิทธิ กลุํมแรงงานข๎ามชาติ 
กลุํมผู๎อพยพ และกลุํมผู๎ต๎องขังในเรือนจ า เป็นต๎น และสํงเสริมการถํายโอนสิทธิของผู๎รับบริการเข๎าสูํ
ระบบหลักประกันสุขภาพแรงงานตํางด๎าว ผู๎ปุวยที่ได๎รับการบริการยาต๎านไวรัส ผู๎ไร๎สัญชาติหรือรอการ
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พิสูจน๑สิทธิ ๓๕๘ คน แรงงานข๎ามชาติ ๒,๑๕๘ คน ผู๎ปุวยที่มีข๎อจ ากัดในการใช๎สิทธิ์ ๓๖ คน นอกจากนี้ 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ๑ สํงเสริมภาพลักษณ๑ถุงยางอนามัยในกลุํมชายมีเพศสัมพันธ๑กับชาย และเอดส๑เป็น
เรื่องธรรมดา “SEX รอบคอบตอบ OK” 

๘) การพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ได๎ด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ดังนี้  ๑) ระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทางบก ชํวยเหลือผู๎ปุวยฉุกเฉิน ๗๗๓,๐๓๒ ครั้ง  ๒) ระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศยาน บริการ
ผู๎ปุวยฉุกเฉินที่ได๎รับบาดเจ็บหรือผู๎ปุวยอยูํในขั้นวิกฤตฉุกเฉิน ที่มีอาการและอาการแสดงที่เป็นอันตรายตํอชีวิต 
รวมทั้งที่อยูํพ้ืนที่ธุระกันดารและหํางไกล ไมํสามารถเคลื่อนย๎ายด๎วยยานพาหนะปกติได๎ จ านวน ๒๗ เที่ยวบิน ๓) 
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ า มีผู๎ปุวยฉุกเฉินที่ล าเลียงทางน้ า ๔๘๔ ครั้ง  

๙) ควบคุม/ก ากับมาตรฐานสถานบริการในด้านวิศวกรรมการแพทย  ๑ โดยสํงเสริม
สถานพยาบาลภาครัฐให๎มีมาตรฐานด๎านวิศวกรรมการแพทย๑ ๔ ด๎าน ได๎แกํ การสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย๑ การจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย๑และสาธารณสุข การบ ารุงรักษา
เครื่องมือทางการแพทย๑และสาธารณสุข และการวิศวกรรมความปลอดภัย ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลที่
ด าเนินการแล๎วเสร็จ ๕๒๐ แหํง จากเปูาหมายเปูาหมาย ๕๓๔ แหํง 

๑๐) ควบคุมคุณภาพสถานพยาบาล โดยตรวจจับสถานพยาบาลเถื่อนและหมอเถื่อน ๘ 
ราย ด าเนินการกับสถานพยาบาลที่ได๎รับอนุญาตและด าเนินการไมํเป็นไปตามกฎหมาย ๒ ราย 
ด าเนินคดีกับสถานพยาบาลกลุํมคดีพิเศษ สเต็มเซลล๑ ๑ ราย และเฟรชเซลล๑  ๕ ราย เฝูาระวัง
สถานพยาบาลกลุํมเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ๒๐๔ แหํง ตรวจสถานพยาบาลที่ให๎บริการด๎านเสริม
ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ๒๒๕ แหํง นอกจากนี้ พัฒนากฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านระบบ
บริการสุขภาพมีผลบังคับใช๎แล๎ว ๑๐ ฉบับ และอยูํระหวํางขั้นตอนพัฒนากฎหมายอีก ๖ ฉบับ 

๑๑) พัฒนาสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพ HA/JCI รวมทั้งสิ้น ๙๓ แหํง จาก
เปูาหมายทั้งสิ้น ๓๒๙ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๒๗ ขณะที่สถานพยาบาลภาครัฐได๎รับการรับรอง HA 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๙๕๐แหํง จากทั้งหมด ๑,๓๑๓ แหํง แบํงเป็น ขั้น ๑ จ านวน ๕ แหํง ขั้น ๒ จ านวน 
๓๒๖ แหํง ขั้น ๓ จ านวน ๖๑๖ แหํง และขั้นก๎าวหน๎า จ านวน ๓ แหํง ขณะที่สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพได๎รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ๑,๖๐๙ แหํง และสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนได๎รับ
การควบคุมก ากับตามมาตรฐาน ๓,๙๙๗ แหํง 

๑๒) การแก้ไขปัญหาค่ารกัษาพยาบาลแพง โดยคณะกรรมการอ านวยการแก๎ไขปัญหาคํา
รักษาพยาบาลราคาแพงของโรงพยาบาลเอกชน ได๎มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให๎ด าเนินการ
ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ การคิดราคาค่ายา โดยให๎ก าหนดอัตราเรียกเก็บที่เกี่ยวกับยา ๒ รายการคือ (๑) 
ราคายาให๎จ าหนํายได๎ไมํเกินราคายาที่ติดมาจากโรงงานผู๎ผลิตหรือผู๎จ าหนํายราคาเดียวกันทั่วประเทศ 
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ตามพ.ร.บ. วําด๎วยราคาสินค๎าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกระทรวงพาณิชย๑ (๒) คําบริหารจัดการที่
เกี่ยวข๎องกับยา เชํน การเตรียมยาเคมีบ าบัด การเตรียมสารละลายหรือสารอาหารที่ให๎ทางหลอดเลือด
ด า หรือการให๎ค าปรึกษาด๎านยาในผู๎ปุวยเฉพาะราย พร๎อมทั้งได๎เพ่ิมทางเลือกให๎ประชาชน หากเห็นวํา
ยาในโรงพยาบาลราคาสูง สามารถน าใบสั่งยาไปซื้อที่ร๎านขายยาได๎ การรักษาผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่เป็น
อันตรายถึงชีวิต ให๎สถาบันการแพทย๑ฉุกเฉิน บริหารจัดการระบบ ๕ แนวทาง ดังนี้ (๑) มีระบบพิสูจน๑
และรับรองผู๎ปุวยวิกฤตฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเอกชน ไมํเกิน ๑๕ นาที (๒) ปรับปรุงกลไกการจํายเงิน
คําบริการการแพทย๑ฉุกเฉินภายใน ๗๒ ชั่วโมงแรก ให๎สมเหตุสมผล (๓) พัฒนาระบบการสํงตํอผู๎ปุวย
ฉุกเฉินที่พ๎นภาวะหลังวิกฤต หลังจาก ๗๒ ชั่วโมงแรก กลับโรงพยาบาลต๎นสังกัด (๔) กรณีผู๎ปุวยตาม 
พ.ร.บ. คุ๎มครองผู๎ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให๎เรียกเก็บคํารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. นี้กํอน และ 
(๕) กรณีมีประกันสุขภาพเอกชน ให๎เป็นทางเลือกวําจะใช๎ระบบประกันสุขภาพเอกชนกํอน หรือเรียก
เก็บจากระบบการแพทย๑ฉุกเฉนิ การตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาล และการให้ข้อมูลประชาชน ให๎
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดท าเว็บไซต๑รวบรวมอัตราคํารักษาพยาบาลในโรคที่ต๎องมีการผําตัด
ลํวงหน๎า ๗๗ รายการ ที่ได๎จากโรงพยาบาลเอกชนทุกแหํง เพ่ือให๎ประชาชนสามารถตรวจสอบราคา 
และทราบข๎อมูลลํวงหน๎ากํอนไปรับบริการ เปิดสายดํวนรับแจ๎งปัญหาการรักษาพยาบาลทางหมายเลข 
๐๒ ๑๙๓๗ ๙๙๙ และสายดํวน ๑๓๓๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสายดํวนคุ๎มครองผู๎บริโภค ๑๑๖๖ ใน
เวลาราชการ โดยให๎ด าเนินการแล๎วเสร็จภายใน ๑ เดือน 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๑) สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต ด าเนินการปฏิรูปกลไกภายในกระทรวง
สาธารณสุข โดยออกเป็นค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขในการจัดตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขต
สุขภาพ ๑๒ เขต พร๎อมทั้งปรับปรุงรํางหลักเกณฑ๑การคัดเลือกคณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการ
เขตสุขภาพ และแนวทางการปฏิบัติการเบิกจํายงบประมาณของส านักงานเขตสุขภาพ ทั้งนี้ ได๎จัด
ประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ประเด็นการน าเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มา
ปรับใช๎ในการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการส านักงานเขตสุขภาพ ขณะนี้อยูํระหวํางจัดท ารําง
แปลนการกํอสร๎างส านักงานเขตสุขภาพ และเตรียมข๎อมูลเพ่ือจัดท างบลงทุน ส าหรับการกํอสร๎าง
ส านักงานเขตสุขภาพ 

๒) พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  

 ๒.๑) ทีมหมอประจ าครอบครัว (Family Care Team) โดยพัฒนาการท างานใน
รูปแบบทีมหมอประจ าครอบครัว (Family Care Team) ส าหรับให๎บริการดูแลสุขภาพของประชาชน 
โดยเน๎นกลุํมเปูาหมายหลัก ๓ กลุํม ได๎แกํ ผู๎สูงอายุติดเตียง ผู๎พิการที่ต๎องได๎รับการดูแล และผู๎ปุวยที่
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ได๎รับการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ใน ๑๒ เขตสุขภาพ จัดท าหนังสือทีมหมอ
ครอบครัว จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลํม คูํมือการปฏิบัติงานบริการสุขภาพจิตชุมชน คูํมือปฏิบัติงานดูแลผู๎ปุวย
ระยะสุดท๎ายแบบประคับประคอง และคูํมือส าหรับประชาชนในการดูแลผู๎ปุวยระยะสุดท๎ายจ านวน 
๑๒,๐๐๐ เลํม ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีทีมหมอครอบครัวกระจายใน ๑๒ เขตสุขภาพ โดยเป็นทีมหมอ
ครอบครัวระดับอ าเภอ ๓,๘๙๐ ทีม ทีมหมอครอบครัวระดับต าบล ๑๒,๒๗๖ ทีม ทีมหมอครอบครัว
ระดับชุมชน ๕๐,๓๒๖ ทีม รวมทั้ง ๓ ระดับ จ านวน ๖๖,๔๙๒ ทีม พร๎อมทั้งจัดตั้งศูนย๑สุขภาพชุมชน
เมือง เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเมืองและเขตที่มีชุมชนหนาแนํน กระจายครบทุกจังหวัด ๒๕๒ 
แหํง ขณะที่มีผู๎ปุวยที่ได๎รับการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว ๕๔,๙๕๙ คน แบํงเป็น ผู๎สูงอายุติดเตียง 
๖,๐๘๕ คน ผู๎พิการ ๔๓,๙๘๔ คน และผู๎ปุวยที่ต๎องได๎รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 
care) ๔,๘๙๐ คน นอกจากนี้ได๎ พัฒนากลไกทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการด าเนินการหมอครอบครัว 
โดยปรับการออกแบบจัดสรร และการก าหนดตัวชี้วัด Quality Outcome Framework : QOF เพ่ือ
สนับสนุนสํงเสริมการขับเคลื่อนโยบาย ขณะนี้อยูํระหวํางการออกแบบการจัดสรรงบประมาณขาลงปี 
๒๕๕๙  โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติเขตพ้ืนที่ และเขตบริการสุขภาพ ของกระทรวง
สาธารณสุข คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติกรุงเทพมหานคร รํวมกันออกแบบตัวชี้วัดที่
จ าเพาะแกํการเอื้อคุณภาพและผลงานของหมอครอบครัว และจัดสรรเงินงบประมาณตามผลงานที่
สนับสนุนนโยบายหมอครอบครัว และสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ให้กับทีมหมอครอบครัว  ในบุคลากรกลุํมตําง ๆ  ดังนี้ ๑) กลุ่มแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
สนับสนุนส านักงานบรหิารโครงการรวํมผลิตแพทย๑เพ่ิมเพื่อชาวชนบท ด าเนินการ  In-Service Training 
ตั้งแตํปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๕ ปี มีผู๎ส าเร็จการอบรม จ านวน ๙๑ คน ๒) กลุ่มแพทย์และ
ทีมสหวิชาชีพ สนับสนุนการอบรม Family Practice Learning: FPL โดยความรํวมมือกับราชวิทยาลัย
แพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัว สมาคมเวชปฏิบัติครอบครัว และสถาบันพระบรมชนก กระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการตั้งแตํปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน มีผู๎ส าเร็จการอบรม จ านวน ๑๘๑ คน อยูํระหวํางการ
อบรม ๓๘ คน  ๓) กลุ่มพยาบาล โดยรํวมมือกับสถาบันพระบรมชนกจัดท าหลักสูตรเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ให๎พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป มีสมรรถนะด๎าน Family Medicine เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะแล๎วเสร็จ
ภายในปี ๒๕๕๘ และสนับสนุนสถาบันพระบรมราชชนก จัดอบรมระยะสั้นฟ้ืนฟูความรู๎ให๎กับพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป จ านวน ๑,๐๐๐ คน ๔) กลุ่มเภสัชกร โดยรํวมมือกับสภาเภสัช และสมาคมเภสัชชุมชน 
พัฒนาศักยภาพเภสัชกรให๎มีความรู๎เรื่องปฐมภูมิสูํชุมชน และเวชศาสตร๑ครอบครัว (Family & 
Community Pharmacist Practice Learning: FCPL) มีผู๎ส าเร็จการอบรมแล๎ว ๑ รุํน จ านวน ๒๘ คน 
และอยูํระหวํางออกแบบการพัฒนาหลักสูตรรุํนที่ ๒ ตํอไป ๕) เครือข่ายนักจิตวิทยาและผู้ปฏิบัติการ
สุขภาพจิตชุมชน โดยรํวมกับวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สุราษฎร๑ธานี พัฒนาศักยภาพให๎มี
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ความพร๎อมในการปฏิบตัิงาน จ านวน ๓๘๖ คน ๖) เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอและผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน ให๎มีความพร๎อมในการบริหารจัดการสุขภาพส าหรับกลุํมเฉพาะผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ที่ต๎องได๎รับการดูแลประคับประคองระยะสุดท๎ายของชีวิต ๗) นักกายภาพบ าบัด และกิจกรรมบ าบัด 
โดยรํวมมือกับสภากายภาพบ าบัดแหํงประเทศไทย กองทุนรํวม อบจ. – สปสช. พัฒนาให๎มีผู๎จัดการการ
ฟ้ืนฟูระดับอ าเภอจังหวัด เพ่ือการสนับสนุนการฟ้ืนฟูในระดับชุมชน (Community based 
rehabilitation) ปัจจุบันท าแล๎ว ๓๗ จังหวัด   

 ๒.๒) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยด าเนินการ
อบรม ๒๒๗,๖๕๒ คน จากเปูาหมาย ๒๕๐,๐๐๐ คน (ร๎อยละ ๙๑.๐๖) เน๎นหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ
กลุํมผู๎สูงอายุและผู๎พิการ และนักจัดการสุขภาพด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
นอกจากนี้ ได๎ออกเยี่ยมบ๎านและให๎ค าแนะน าการดูแลสุขภาพแกํผู๎สูงอายุ และเฝูาระวัง/คัดกรอง/ให๎
ค าแนะน ากลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  

 ๒.๓) พัฒนางานเภสัชปฐมภูมิ โดยพัฒนาความรู๎และทักษะให๎แกํเภสัชกรในการลงไป
แก๎ปัญหาด๎านยาในระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน มีเภสัชกรเข๎ารํวมโครงการครอบคลุม ๒๘ จังหวัด
ทั่วประเทศ และมีร๎านยาคุณภาพเข๎ารํวม ๑๐๒ ร๎าน 

 ๒.๔) ขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health 
System: DHS) มีเครือขํายสุขภาพระดับอ าเภอที่มีคุณภาพ ๔๒๘ อ าเภอ และมีรูปแบบการด าเนินการ
บริหารจัดการปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ ๑๘ เรื่อง นอกจากนี้ ได๎ด าเนินการพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงระดับเขตและ
ระบบการท างานที่เชื่อมโยงบูรณาการในการด าเนินการของทุกภาคสํวนในระดับอ าเภอ รวมทั้งในการ
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และขับเคลื่อนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร๎างเสริมสุขภาพ  

๓) พัฒนาระบบบริการทุติภูมิและตติยภูมิ  

 ๓.๑) แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ได๎แกํ (๑) สาขาหัวใจและหลอดเลือด จัดให๎มีบริการผําตัดหัวใจและสวนหัวใจในโรงพยาบาลศูนย๑ ๑๘ 

แหํง สามารถลดระยะเวลารอคอยผําตัดหัวใจในภาพรวมทั่วประเทศได๎ตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ไมํเกิน ๙ 

เดือน อัตราตายผู๎ปุวยกล๎ามเนือ้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลดลงจากร๎อยละ ๑๗ เป็นร๎อยละ ๑๑.๙๔ (๒) 

สาขามะเร็ง ด าเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและคัดกรองมะเร็งเต๎านม และให๎บริการรังสีรักษาใน

โรงพยาบาลศูนย๑และโรงพยาบาลมะเร็ง ๑๑ แหํง รวมทั้งให๎บริการเคมีบ าบัด แบบ short stay ๑๔ แหํง 

สํงผลให๎การเข๎าถึงบริการของผู๎ปุวยมะเร็งได๎รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  (๓) สาขาทารกแรกเกิด  

ได๎เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงบริการของทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน๎อยและปุวยวิกฤติด๎วยการเพ่ิมจ านวนเตียง



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๖๓ 

 
 

ผู๎ปุวยทารกแรกเกิดวิกฤติ (เตียง NICU) จากปี ๒๕๕๗ ซึ่งมี ๘๒๐ เตียง เป็น ๙๗๕ เตียง ในปี ๒๕๕๘ 

(๔) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพ่ิมระบบ Trauma Fast Track ในสถานบริการทุกเครือขําย 

โดยเฉพาะ Head Injury และ Multiple Injury ท าให๎ผู๎ปุวยได๎รับการผําตัดภายใน ๒ ชั่วโมง หลังจาก

สํงผู๎ปุวยถึงห๎องผู๎ปุวยฉุกเฉินได๎กวําร๎อยละ ๘๐ ขณะที่โรงพยาบาลศูนย๑/โรงพยาบาลทั่วไปในภูมิภาคมี

ศัลยแพทย๑ที่สามารถผําตัดสมองได ๎๕๑ แหํง (๕) สาขาสุขภาพช่องปาก ปัจจุบันมีทันตบุคลากรประจ า 

รพ.สต./ศสม. ๓,๕๒๘ แหํง กรณีไมํมีทันตบุคลากรประจ าได๎จัดระบบแบบหมุนเวียนการให๎บริการอยําง

น๎อยสัปดาห๑ละ ๑ วัน ใน รพ.สต./ศสม.  ๒,๒๙๗ แหํง (ร๎อยละ ๒๗.๗)  และมีอัตราการรอคอยท าฟันเทียม

ใน รพศ./รพท./รพช. น๎อยกวํา ๖ เดือน (๖) สาขาจักษุ จัดบริการคัดกรองวัดสายตากับผู๎ปุวยอายุ ๖๐ 

ปี ด๎วย โปรแกรม Vision ๒๐๒๐ ได๎ ๙ เขต และจัดบริการผําตัดต๎อกระจกในทุกจังหวัด ที่มีสาเหตุการ

ตาบอดจากต๎อกระจก ๒๔,๔๒๘ ข๎าง และสาเหตุจากสายตาลางเลือน ๓๙,๖๒๒ ข๎าง (๗) ๕ สาขาหลัก 

(สูติ-นารีเวชกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม, ออร๑โอปิดิกส๑) พัฒนาให๎โรงพยาบาลระดับ

อ าเภอและโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญํสามารถท าผําตัดไส๎ติ่งและผําตัดคลอดได๎ (๘) สาขาไต มี

โรงพยาบาลศูนย๑สามารถผําตัดเปลี่ยนไตได๎ ๘ แหํง  จัดบริการ บ าบัดทดแทนไตโดยการล๎างไตทางชํอง

ท๎อง (Continuos Ambulatory Peritoneal Dialysis Clinic) ใน รพศ./รพท.และขยายบริการเพ่ิมเติม

ถึง รพช. แมํขําย (๙) สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด พัฒนาให๎มีบริการผู๎ปุวยจิตเวชใน รพศ./

รพท. อยํางน๎อย เขตละ ๑ แหํง และมีเตียงฉุกเฉินจิตเวชที่รับดูแลผู๎ปุวยภายใน ๓-๕ วัน ในหนํวย

บริการ รพศ. เพื่อลดเวลารอคอยไปโรงพยาบาลขนาดใหญใํนกรุงเทพมหานคร (๑๐) สาขาโรคไม่ตดิตอ่

เรื้อรัง ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนได๎รับความรู๎ถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่ต๎องรีบน าสํง

โรงพยาบาลประจ าจังหวัด ซึ่งสามารถรักษาผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมองได๎ทุกแหํง ส าหรับผู๎ปุวยโรค

หลอดเลือดสมองที่มีอาการหนักขณะนี้มีบริการ stroke unit เปิดให๎บริการที่ รพศ./รพท. จ านวน ๓๘ 

แหํง ใน ๑๒ เขตสุขภาพ 

๓.๒) สนับสนุน รพศ./รพท./รพช. จัดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานกับ OPD 
ปกติ โดยสนับสนุนงบประมาณและยาสมุนไพรในการจัดบริการ OPD ให๎กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันมีการจัดบริการ OPD แพทย๑แผนไทยคูํขนานกับ OPD ปกติ ๕๓๒ แหํง จากเปูาหมาย ๘๘๓ 

แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๖๐.๒๔ กําหนดราคากลางยาแผนไทย จํานวน ๒๕ รายการ เสนอตํอ
คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดราคากลางยา  และจัดท าข๎อก าหนดการผลิตที่ดี  (Good 
Manufacturing Practice: GMP) ส าหรับการผลิตยาแพทย๑แผนไทยโรงพยาบาลของรัฐ นอกจากนี้ ได๎
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พัฒนาโรงพยาบาลของรัฐให๎ผํานการประเมินการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP ซึ่งมีโรงพยาบาล
ที่เข๎ารํวม จ านวน ๘ แหํง  ทั้งนี้ จากนโยบายที่สํงเสริมสนับสนุนการบูรณาการแพทย๑แผนไทยและ
สมุนไพรเข๎าสูํระบบบริการสุขภาพอยํางครบวงจร สํงผลให๎อัตราผู๎ปุวยที่มาใช๎บริการด๎านการแพทย๑แผน
ไทยและการแพทย๑ทางเลือก และผู๎ปุวยนอกใช๎บริการ OPD ๕,๕๙๑,๑๗๙ ครั้ง จากผู๎มารับบริการ
ทั้งหมด ๓๗,๓๙๘,๑๐๕ ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.๙๕ จากเปูาหมายร๎อยละ ๑๘ ในปี ๒๕๕๘ 

๓.๓) การจัดตั้งและพัฒนาหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

แบบครบวงจรในโรงพยาบาลภาครัฐ โดยพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลการแพทย๑แผนไทย จํานวน ๑๐ 

แหํง ได๎จัดทําคูํมือแนวทางการคัดกรองการให๎บริการการแพทย๑แผนไทยคูํขนานแผนกผู๎ปุวยในโรงพยาบาลของ
รัฐ พัฒนาแนวทางการเบิกคํารักษาพยาบาลของผู๎ปุวยในด๎านการแพทย๑แผนไทย (DRG) ซึ่งอยูํระหวํางปรับ
รํางรายละเอียดโครงการพัฒนาเครื่องมือการจํายเงินบริการแพทย๑แผนไทยด๎วยกลุํมโรครํวมระยะที่ ๒ ใหมํ 
เพ่ือให๎มีความถูกต๎องและเหมาะสมในการดําเนินงาน โรงพยาบาลที่เข๎ารํวมในโครงการฯ จํานวน ๒๒ แหํง 

๔) จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย 

๔.๑) ทารกและเด็กเล็ก (๐-๕ ปี) ผลักดัน รําง พ.ร.บ. ควบคุมการสํงเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง พ.ศ. ...  ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางขั้นตอนการเสนอให๎
รัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบ และสํงเสริมพัฒนาการเด็กไทยแรกเกิดถึง ๕ ปี โดยตรวจคัดกรอง
และกระตุ๎นพัฒนาการเด็กทุกคนในโรงพยาบาล ศูนย๑เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั่วประเทศ รวมทั้งสุํมส ารวจหญิงตั้งครรภ๑ที่มารับบริการ ณ สถานบริการสังกัดกระทรวงธารณสุข 
จํานวน ๖๐ จังหวัด พบวําหญิงตั้งครรภ๑ที่มาคลอด จํานวน ๓๒,๕๖๕ คน เป็นหญิงตั้งครรภ๑ที่ได๎รับยา
เม็ดเสริมไอโอดีน ทั้งหมด ๓๐,๘๐๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๙๔.๖ โดยหญิงตั้งครรภ๑ที่ได๎รับและกินยาเม็ด
เสริมไอโอดีน ทุกวัน จํานวน ๒๕,๒๒๗ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘๓.๖  

๔.๒) วัยเรียน (๕-๑๔ ปี) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน 
๑๒๐ คน ใน ๒๘ จังหวัด และจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางรูปแบบการคัดกรองสํงตํอและ
แก๎ปัญหาเด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข และคลินิกคนไทยไร๎พุง ( Diet 
Physical Activity Clinic: DPAC) อีกทั้งได๎ส ารวจเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วนทั่วประเทศ 
โดยการชั่งน้ าหนักและวดัสํวนสูงเดก็นกัเรยีน ๑,๙๒๐,๔๔๓ คน พบวํา มีเด็กที่มีภาวะอ๎วน (อ๎วนและเริ่ม
อ๎วน) ๑๙๐,๔๘๕ คน คิดเป็นร๎อยละ ๙.๙๔ นอกจากนี้ ติดตามและประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน
นักเรียน รวม ๑๐๙ แหํง พบวํา มี ๓๘ แหํง ที่มีการจัดอาหารได๎มาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร 
และอาหารปลอดภัย โดยจัดอาหารได๎หลายหลายครบ ๕ หมูํ และมีการจัดท าเมนูอาหารหมุนเวียน ที่
เหลืออีก ๗๑ แหํง ยังต๎องมีการปรับปรุงการจัดท าเมนูอาหารตามมาตรฐานที่ก าหนด  นอกจากนี้
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ดําเนินงานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ จํานวน ๓๓,๑๗๒ แหํง จากจํานวนโรงเรียนทั้งหมด ๓๖,๒๕๗ แหํง 
คิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๕๒ และโรงเรียนตน๎แบบด๎านการจัดการลดป๓ญหาภาวะอ๎วนในเด็กวัยเรียน ๒๘ แหํง 
ในเขตสุขภาพที่ ๒, ๔, ๖ และ ๑๒ 

การแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ า รํวมกับ WHO SEARO จัดประชุม Regional Workshop 
on Prevention of Drowning in the SEA Region) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินงานปูองกัน
เด็กจมน้ าเพื่อให๎เกิดความรํวมมือของเครือขํายการด าเนินงานปูองกันเด็กจมน้ า (ภาคท๎องถิ่น การศึกษา 
สาธารณสุข) ในจังหวัดพ้ืนที่เสี่ยงมาก ปานกลาง ทั่วประเทศ จ านวน ๕๙ จังหวัด ขับเคลื่อนมาตรการ
“ผู๎กํอการดี (Merit Maker) ประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชน และจัดท าข๎อมูลสถานการณ๑การ
จมน้ า ประเด็นที่นําสนใจ สื่อเผยแพรํ เพ่ือสื่อสารความเสี่ยงผํานชํองทางสื่อตํางๆ โดยเฉพาะชํวงลอย
กระทง ปิดเทอม 

ตาราง การเปรียบเทียบจํานวนการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก (อายุต่ํากวํา ๑๕ ปี) ไตรมาสที่ 
๑ และ ๒ กับคําเปูาหมายปี ๒๕๕๘ จําแนกตามเครือขํายบริการสุขภาพ 

 
๔.๓) วัยรุ่นและวัยท างาน (๑๕-๕๙ ปี) โดยให๎บริการปรึกษาทางโทรศัพท๑สายดํวนเลิก

พนัน และสายดํวนวัยรุํนที่มีความเครียดโดยทีมนักจิตวิทยา บูรณาการระบบสุขภาพใจเพ่ือเด็กไทยวัยรุํน 
เชํน ผลิตคูํมือการด าเนินงานสุขภาพวัยรุํนแบบบูรณาการ  จัดอบรมหลักสูตร Teen Manager พัฒนาชุดสื่อ 
Training Online ส าหรับบุคลากรเครือขํายที่ให๎บริการสุขภาพจิตวัยรุํน และอบรมบุคลากรวิทยากรหลักใน
การด าเนินงานด๎านพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุํน เป็นต๎น นอกจากนี้ พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน โดยทบทวนและพัฒนาเครื่องมือเฝูาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพกลุํมวัยท างานตามประเด็น ๓อ ๒ส มีหนํวยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ผํานเกณฑ๑การตรวจประเมินคุณภาพเป็นสถานประกอบการนําอยูํนําท างานแล๎ว ๘,๗๑๖ แหํง จัดท า
แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในต าบลจัดการสุขภาพ และแนวทางการด าเนินงานพัฒนาความ
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รอบรู๎ด๎านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ พร๎อมทั้งพัฒนาเกณฑ๑พฤติกรรมสุขภาพวัยท างานในต าบลจัดการ
สุขภาพ โดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านสุขศึกษา/พฤติกรรมสุขภาพ และนักวิชาการจากกรมที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งชี้แจง
แนวทางการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพแกํผู๎รับผิดชอบงานสุขศึกษาของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๒ เขต  

นอกจากนี้ ได๎เรํงรัดและปรับปรุง รําง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... เป็น
มาตรการทางกฎหมาย ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดท าขึ้น เพ่ือยกระดับนโยบายคุ๎มครองสุขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะกลุํมเด็กและเยาวชน ให๎ได๎รับการคุ๎มครองจากอันตรายและพิษภัยของบุหรี่และ
ผลิตภณัฑ๑ยาสูบ  ทั้งนี้ผลลัพธ๑ที่ส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ (๑) จ านวนเยาวชนรายใหมํที่เสพติดบุหรี่ลดลง (๒) 
สํงเสริมการไมํสูบบุหรี่ เกื้อหนุนและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น (๓) ปกปูองคนไทย จาก
พิษภัยร๎ายแรงของยาสูบและคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง ในระหวํางขั้นตอนการ
เสนอ รําง พ.ร.บ. ฉบับนี้กระทรวงสาธารณสุขได๎รับหนังสือร๎องเรียน ชี้แจงข๎อหํวงกังวล รวมถึงหนังสือ
คัดค๎านการเสนอรํางกฎหมายดังกลําว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได๎พิจารณาในทุกประเด็น พร๎อมกันนี้ได๎มีการ
จัดท าหนังสือชี้แจงข๎อมูลที่ถูกต๎องให๎กับกลุํมบุคคลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง มาโดยตลอด เนื่องจากพบวําประเด็น
การคัดค๎านตํางๆ สํวนใหญํเกิดจากการได๎รับข๎อมูลเกี่ยวกับรํางกฎหมายที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
ซึ่งขณะนี้คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการรําง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ๑ยาสูบ พ.ศ. ....  
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให๎สํงส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วสํงให๎คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา กํอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา ตํอไป 

๔.๔) ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด าเนินการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาวในพ้ืนที่เปูาหมาย 
๒๔ จังหวัด เป็นผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (ติดบ๎าน ติดเตียง) ๓,๖๐๐ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘.๗๘ ของผู๎สูงอายุ
ที่ได๎รับการคัดกรองและประเมิน และจัดฝึกอบรมการตรวจคัดกรอง/ประเมินผู๎สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ให๎แกํ 
Aging Manager และผู๎ปฏิบัติงานจริงจากเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต๎ ๑,๐๕๐ คน โดยด าเนินการตรวจคัดกรองและประเมินมีผู๎สูงอายุแล๎ว ๔๑,๐๐๐ คน อบรมผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุในชุมชน (Care giver) ๒,๑๔๔ คน โดยดูแลผู๎สูงอายุกลุํมติดบ๎าน/ติดเตียงและผู๎อยูํในภาวะ
พ่ึงพิงแล๎ว ๑๔,๓๗๑ คน อบรม Care manager ๒๗๓ คน รวมทั้งอบรมทางไกล (teleconference) 
เพื่อถํายทอดความรู๎เวชปฏิบัติแผนไทยในการดูแลผู๎สูงอายุและผู๎สูงอายุในกลุํมโรคอัมพฤกษ๑/อัมพาตแกํ
บุคลากรด๎านสาธารณสุขระดับจังหวัด นอกจากนี้ มีการให๎บริการเชิงรุกแกํคนพิการขาขาดโดยจัดหนํวย
บริการเคลื่อนที่ท ากายอุปกรณ๑เทียมและอุปกรณ๑เครื่องชํวยคนพิการตามภูมิภาค  ได๎แกํ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดแมํฮํองสอน จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพิจิตร มีคนพิการมาเข๎ารับบริการ 
๑,๓๒๓ ราย 
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๕) คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย  พัฒนา
กลไกการด าเนินงานคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพระดับเขต โดยแตํงตั้งคณะอนุกรรมการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคด๎านสุขภาพระดับเขต ๑๒ เขตสุขภาพ เรํงรัดการพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนอาหารที่ค๎างเกิน
ก าหนดแล๎วเสร็จ ๖๖๕ ค าขอ จากค าขอที่ค๎าง ๖๖๘ ค าขอ และเรํงรัดการพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนยา
ที่ตกค๎างแล๎วเสร็จ ๗๑๙ ค าขอ จากค าขอที่ค๎าง ๗๔๐ ค าขอ รวมทั้งตรวจสอบเฝูาระวังผลิตภัณฑ๑
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยด าเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ๑สุขภาพ จ านวน ๔๕๔,๕๓๐ รายการ พบมี
คุณภาพมาตรฐานร๎อยละ ๙๙.๘๐ตรวจสอบโฆษณาด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ ๑๔,๘๒๙ รายการ พบมี
คุณภาพมาตรฐานร๎อยละ ๙๐.๗๑ ตรวจสอบสถานประกอบการด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพ จ านวน ๓,๓๘๘ 
ราย พบมีคุณภาพมาตรฐานร๎อยละ๙๙.๘๑ จับกุมผู๎กระท าผิดกฎหมายรายใหญํ ๗๐ ครั้ง มีผู๎กระท า
ความผิด ๑๗๘ ราย ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางสอบสวนและด าเนินคดี โดยของกลางที่ยึดได๎คิดเป็นมูลคํา 
๑๖๘.๑๒๔ ล๎านบาท พัฒนา Oryor Smart Application ให๎สามารถตรวจสอบเลขที่ อย. เพ่ิมเติมอีก 
๒ ผลิตภัณฑ๑ คือผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ๑วัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน โดยปัจจุบันมีผู๎ดาว
โหลดแล๎วกวํา ๑๓๕,๐๐๐ ครั้ง พัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ๑ที่เสริมไอโอดีนโดยอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดท าระบบประกันคุณภาพและระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
เกลือบริโภค พร๎อมทั้งติดตามเฝูาระวังคุณภาพหรือมาตรฐานเกลือบริโภค  ณ สถานที่ผลิต และสถานที่
จําหนํายรวม ๑,๐๖๔ ตัวอยําง โดยเป็นเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตจํานวน ๔๔ ตัวอยําง พบผําน
มาตรฐาน ๓๔ ตัวอยําง (ร๎อยละ ๗๗.๒๗) และเกลือบริโภค ณ สถานที่จ าหนําย จ านวน ๑,๐๒๐ 
ตัวอยําง พบผํานมาตรฐาน ๖๒๕ ตัวอยําง(ร๎อยละ ๖๑.๒๗) รวมทั้งเก็บตัวอยํางผลิตภัณฑ๑ปรุงรสที่เสริม
ไอโอดีน ณ สถานที่ผลิต ตรวจวิเคราะห๑หาปริมาณไอโอดีนด๎วยวิธี ICP-MS จ านวน ๒๗๑ ตัวอยําง 
ทราบผลวิเคราะห๑แล๎ว ๒๓ ตัวอยําง พบผํานมาตรฐาน ๑๑ ตัวอยําง (ร๎อยละ ๔๗.๘๓) ปรับปรุงฉลาก
โภชนาการโดยประชุมเพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการสัญลักษณ๑โภชนาการอยํางงําย และ
ประชุมประชาพิจารณ๑ (รําง) เกณฑ๑มาตรฐานสัญลักษณ๑โภชนาการอยํางงํายส าหรับกลุํมอาหารส าเร็จรูป
พร๎อมบริโภคทันทีและกลุํมอาหารมื้อหลัก นอกจากนี้ มีการด าเนินงานด๎านอาหารปลอดภัย (Food 
Safety) เชํน ติดตามการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ๑ Primary GMP ตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร๎อมจ าหนําย (รายเกํา) ๖๔๒ แหํง ครอบคลุม ๕๐ เขต ของ
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการเฝูาระวังและตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียน สถานที่ผลิต  น าเข๎า 
และสถานที่จ าหนาํยผลิตภัณฑ๑เสรมิอาหาร สถานที่ผลิตน้ าบริโภค น้ าแข็ง พร๎อมทั้งหาแนวทางยกระดับ
ผักและผลไม๎สดให๎เป็นสินค๎า Premium เป็นต๎น 

๖) พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ โดยจัดตั้ง palliative care unit ในโรงพยาบาลศูนย๑ 
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โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ แหํง แยกเป็น โรงพยาบาล
ศูนย๑และโรงพยาบาลทั่วไป ๑๑๖ แหํง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ ๑๖ แหํง ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และได๎เตรียมจัดท าแนวทางปฏิบัติ practice guide line version ๒ ส าหรับทุกโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลอื่นๆ ขณะนี้อยูํในระหวํางเตรียมก าหนดแผนการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือติดตามจ านวนโรงพยาบาล ที่จัดตั้ง palliative care unit รวมทั้งจัดท า
เกณฑ๑การประเมินการพัฒนาจัดตั้งหนํวยดูแลผู๎ปุวยแบบประคับประคอง 

๗) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โดยจัดสรรงบประมาณเป็นคําใช๎จํายนักศึกษา
แพทย๑ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๒,๔๙๒,๐๐๐ บาท ให๎กับมหาวิทยาลัยคูํความรํวมมือ ๑๔ แหํง และศูนย๑
แพทยศาสตร๑ศึกษาชั้นคลินิก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๗ แหํง ปัจจุบันมีนักศึกษาใหมํที่อยูํใน
โครงการ ๑,๑๑๖ คน นักศึกษาปัจจุบัน ๔,๔๑๗ คน และจบการศึกษา ๔๘๑ คน รวมทั้งจัดสรร
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย๑แพทย๑ วงเงินทั้งสิ้น ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ สนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ในการพัฒนาหลักสูตรผลิตแพทย๑เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทแนวใหมํ โดยใช๎
โรงพยาบาลชุมชนเป็นรากฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎แพทย๑มีประสบการณ๑ตรงอยูํในชุมชน 

๘) จัดต้ังโรงงานผลิตวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับระดับอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐาน GMP องค์การอนามัยโลก ได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ การกํอสร๎างโรงงานดําเนินการกํอสร๎างไปแล๎วประมาณร๎อยละ ๕๓ และเนื่องจากเป็นโครงการ
กํอสร๎างโรงงานผลิตวัคซีนในลักษณะครบวงจรครั้งแรกในประเทศไทย มีความซับซ๎อนด๎านเทคนิคและ
การบริหารจัดการ การตรวจสอบและทบทวนแบบเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการกํอสร๎างโรงงาน เพ่ือให๎
โรงงานที่สร๎างเป็นไปตามมาตรฐานขององค๑การอนามัยโลก (WHO GMP) และให๎สอดคล๎องกับการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรม ตรวจสอบและทบทวนแบบเพื่อปรับความปลอดภัยในการทํางาน ความ
ปลอดภัยของชุมชนรอบโรงงานให๎สูงขึ้น และปูองกันสภาพแวดล๎อมจากการปนเปื้อนและปรับเพ่ิม
ห๎องให๎สอดคล๎องกับคําแนะนําจาก ที่ปรึกษา ซึ่งการทบทวนแบบได๎ดําเนินการแล๎วเสร็จในปี ๒๕๕๖ 
สํงผลให๎ต๎องขออนุมัตแิก๎ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินอีก ๕๙.๓๑ ล๎านบาท ซึ่งจะต๎องขออนุมัติ
ตํอคณะรัฐมนตรี ขณะนี้ได๎รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล๎วเมื่อ  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และอยูํระหวํางการ
ดําเนินการด๎านสัญญากับผู๎รับเหมา (บริษัทเข๎าพ้ืนที่แล๎วเมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยดําเนินการด๎าน
สัญญาควบคูํกันไป) 

 ๕.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด 

๑) พัฒนาศักยภาพทีมประเมินสถานการณ์สาธารณสุขระดับเขต/ระดับจังหวัด
(Situation Awareness Team: SAT) โดยจัดตั้งทีมประเมินสถานการณ๑สาธารณสุขระดับเขต/ระดับ
จังหวัดตามแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการประเมินสถานการณ๑สาธารณสุข และจัดเวร
ทีมตรวจสอบขําวการระบาดและสอบสวนโรค รวมทั้งพัฒนาระบบเฝาูระวังเหตกุารณ๑และตรวจสอบขําว



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๖๙ 

 
 

การระบาดแบบบูรณาการ และพัฒนาฐานข๎อมูลเฝูาระวังเหตุการณ๑ผิดปกติทางสาธารณสุข  นอกจากนี้ 
ยังพัฒนาระบบการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่และกลุํมเปูาหมายพิเศษ ได๎แกํ ชํองทางเข๎าออก
ระหวํางประเทศ (๖๗ ชํองทาง) จังหวัดชายแดน (๓๑ จังหวัด) ประชากรตํางด๎าว (๑๔ จังหวัด) และการ
พัฒนาระบบควบคุมโรค (Emergency Operation Center: EOC) เชํน โรคติดตํอ โรคไมํติดตํอ และ
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น  นอกจากนี้ ให๎บริการตรวจรํางกายเฝูาระวัง
โรคติดตํอในผู๎ต๎องกักกันตํางด๎าว จ านวน ๑,๖๒๒ ราย และเฝูาระวังโรคเท๎าช๎าง โดยจํายยา Diethyl 

Carbamacitrate (DEC) ให๎แรงงานชาวพมํา จ านวน ๘๐๐ ราย  พร๎อมทั้งจัดท ารายงานการพยากรณ๑โรค
เรื้อรังในระดับประเทศ จ านวน ๑ เรื่อง และรายงานการพยากรณ๑โรคและภัยเพ่ือแจ๎งเตือนภัยในระดับ
เขตและประเทศ จ านวน ๔๒ เรื่อง   

๒) ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สร๎างความเข๎มแข็งพัฒนาระบบการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขโดยการท าแผนพัฒนา EOC, พัฒนาระบบข๎อมูลส าหรับ EOC และพัฒนา SRRT 
คุณภาพ มีการจัดการระบบเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จ านวน ๑๘๘ เครือขําย และได๎
พัฒนาระบบการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่และกลุํมเปูาหมายพิเศษ จังหวัดชายแดนต๎นแบบ ๕ 
จังหวัด (ตาก นําน สระแก๎ว หนองคาย ระนอง) ตามกรอบ IHR ๒๐๐๕ ให๎แกํ เครือขําย/เจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงานระบาดวิทยาในพื้นที่ดังกลําว จ านวน ๕๐ ทีม ๔๗ อ าเภอ 

๓) ติดตามและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ๒.๑) เฝูาระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรค
ติดเชื้อไวรัสอีโบลา ได๎ด าเนินการ ดังนี้ (๑) การเฝูาระวังและควบคุมโรคในคนและในสัตว์ ติดตาม
สถานการณ๑ คัดกรองผู๎เดินทางที่มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่เกิดโรค ตั้งแตํวันที่ ๘ มิ.ย. 
๒๕๕๗ - ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๔, ๕๕๘ ราย และจัดตั้งศูนย๑เฝูาระวังโรคติดตํอระดับภาค โดยความ
รํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน (๒) ดูแลรักษาและปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
จัดเตรียมให๎สถานพยาบาลมีห๎องแยกผู๎ปุวยทุกจังหวัดและให๎ปฏิบัติตามหลักการปูองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ทั้งนี้โรงพยาบาลที่มีความพร๎อมสามารถดูแลผู๎ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา มีจ านวน ๑๙ 
แหํง จัดให๎โรงพยาบาลสามารถรับสํงตํอผู๎ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามายังสถาบันบ าราศนราดูร และ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย๑ ๕ แหํง และเตรียมความพร๎อมรับผู๎ปุวยสงสัยอีโบลารํวมกับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (๓) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลศูนย๑ที่มีความพร๎อมในการจัด
ห๎องปฏิบัติการชีวนิรภัย (Designated Receiving Area: DRA) จ านวน ๒๑ แหํง (๔) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมจ านวน ๔,๖๙๖ คน และจัดท า
คูํมือการปฏิบัติงานเรื่องอีโบลาส าหรับบุคลากรทางการแพทย๑และสาธารณสุข และเผยแพรํไปทั่ว
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ประเทศ (๕) สื่อสารความเสี่ยง เฝูาระวังขําว วิเคราะห๑ข๎อมูลขําวสาร โรคและภัยสุขภาพ เผยแพรํผําน
สื่อตํางๆ (๖) การบริหารจัดการ โดยเปิดศูนย๑ประสานปฏิบัติการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน และประชุม
ผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินสถานการณ๑และความเสี่ยง จ าลองสถานการณ๑ที่อาจเกิดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ในประเทศไทยเป็น ๓ ระดับ เพ่ือเชื่อมโยงกับการเปิดกองบัญชาการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
แหํงชาติ (บก.ปภ.ช.) ฝึกซ๎อมแผนเตรียมความพร๎อมตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ ๕ ภาค ๗๗ 
จังหวัด (EVD Exercise) รํวมกับกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงกลาโหม โดยได๎เตรียมการซ๎อมแผนขยายผลลงในแตํละจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
พร๎อมทั้งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ๑ปูองกันรํางกายให๎กับส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย๑ทุกแหํง ทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ ชุด นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม
และกรมอนามัย รํวมกันเตรียมแผนก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะติดเชื้อของผู๎ปุวยสงสัยอีโบลา และส านัก
พระพุทธศาสนาเตรียมความพร๎อมเตาเผาศพที่วดักวํา ๒๐๐ แหํงทั่วประเทศเพ่ือรองรบัการเผาศพผู๎ปวุย
ที่ติดเชื้อโรคระบาดร๎ายแรง และหนํวยงานตํางๆ ได๎รับจัดสรรงบกลางของประเทศ ปี ๒๕๕๘ จ านวน 
๑๘๘ ล๎านบาท เพ่ือเตรียมรับมือกับอีโบลา (๗) ด้านการต่างประเทศ จัดโครงการปันน้ าใจต๎านภัยอีโบ
ลารํวมกับกาชาด ระดมเงินบริจาคภายในประเทศ ๘.๔๕ ล๎านบาท เพ่ือชํวยเหลือประเทศในแอฟริกาที่
ได๎รับผลกระทบ จัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต๎) และการ
ประชุมวิชาการเจ๎าหน๎าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร๎อมและแก๎ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอี
โบลา ผลสรุป ๓ ด๎านคือ ๑) เสริมสร๎างศักยภาพของระดับชาติส าหรับการตอบโต๎โรคติดตํออุบัติใหมํ
รวมทั้งโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ๒) เพ่ิมระดับความรํวมมือในภูมิภาค และ ๓) จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น
อยํางเรํงดํวน ในการชํวยเหลือประเทศที่ได๎รับผลกระทบ และจัดการฝึกซ๎อมแผนรับมืออีโบลารํวมกัน
ระหวํางไทย-ลาว และระหวํางไทย-กัมพูชา ปัญหาอุปสรรค ต๎องใช๎เวลามากในการประสานงานกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และความพร๎อมและครบถ๎วนของอุปกรณ๑ในการตรวจคัดกรองผู๎เดินทางที่มี
ประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่เกิดโรค รวมทั้งในการขนสํงสิ่งสํงตรวจ (Specimen) ยังมีความ
ลําช๎าเนื่องจากการประสานงานกับผู๎ประกอบการขนสํงสาธารณะ เชํน สายการบิน รถทัวร๑โดยสาร 

๒.๒) เฝูาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒ ติดตามสถานการณ๑การ
ระบาดของโรคในประเทศเกาหลีใต๎ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประเทศเกาหลีใต๎พบผู๎ปุวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ๑ ๒๐๑๒ แล๎ว ๖๔ คน เสียชีวิตแล๎ว ๕ คน มีผู๎สัมผัสโรคประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
และการระบาดยังคงมีแนวโน๎มขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆ มาตรการในเตรียมพร้อมประเทศไทยโดย
กระทรวงสาธารณสุขได๎พยายามเตรียมความพร๎อมรบัมือโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา สายพันธุ๑ ๒๐๑๒ อยําง
ตํอเนื่องตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เริ่มพบผู๎ปุวยรายแรกในประเทศซาอุดิอาระเบียอยํางตํอเนื่อง โดยมี
มาตรการที่ส าคัญๆ ดังนี้ (๑) การตรวจจับผู้ปุวยให้ได้โดยเร็ว ที่สนามบินและมาตรการส าหรับผู๎
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เดินทางทั่วไป ประกาศแจ๎งให๎ผู๎โดยสารทราบบนเครื่องบิน วัดอุณหภูมิกายผู๎เดินทาง หรือการติดตั้ง 
Thermo scan และให๎ข๎อมูลกับผู๎เดินทาง (Health beware card) และเบอร๑ติดตํอ  และการจัดระบบ
การให๎ค าแนะน า ดูแล และติดตามผู๎เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ๑ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   
รวมทั้งมาตรการที่โรงพยาบาล การคัดกรองผู๎ปุวยไข๎และไอ และดําเนินการปูองกันโรคตั้งแตํดํานหน๎า
ของโรงพยาบาล ซักประวัติการเดินทางในผู๎ปุวยที่มีไข๎ และไอทุกราย (๒) การแยกผู้ปุวยและการให้
การรักษาผู้ปุวยเร็ว รับผู๎ปุวยไว๎รักษาในห๎องแยกผู๎ปุวย (Negative pressure) ตรวจวินิจฉัยให๎ได๎
โดยเร็ว ให๎การรักษาที่เหมาะสม และปูองกันการแพรํเชื้อในโรงพยาบาล (๓) การด าเนินการสอบสวน
ควบคุมโรคเร็ว โดยค๎นหาผู๎สัมผัสให๎ได๎ทุกราย แยกผู๎สัมผัส และดําเนินการติดตามผู๎สัมผัส และการ
เตรียมระบบปฏิบัติการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

แผนการด าเนินการ เนื่องจากเหตุการณ๑การแพรํระบาดในประเทศเกาหลีใต๎มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว และอาจมีแนวโน๎มที่จะมีผู๎สัมผัสโรคเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต๎เข๎าสูํ
ประเทศไทยได๎ กระทรวงสาธารณสุขจึงนําเรื่องนี้เข๎าเสนอตํอคณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ๑และ
มาตรการตํางๆ แม๎วํายังไมํพบผู๎ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ๑ ๒๐๑๒ ในประเทศไทย หากการ
ระบาดยังขยายตัวตํอไปโดยควบคุมไมํได ๎อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผู๎ตดิเชื้อแพรํกระจายในประเทศตาํงๆ 
ทั่วโลก โดยผํานผู๎เดินทางตํางชาติ หรือคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด ดังนั้น ทุก
ประเทศ จึงจําเป็นต๎องมีการเตรียมความพร๎อมปูองกันควบคุมโรค อยํางเรํงดํวน เพ่ือให๎ในภูมิภาคมีการ
ดําเนินงานรํวมกันอยํางเข๎มแข็ง สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.๓) ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากปัญหาหมอกควันพ้ืนที่ ๘ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ติดตามสถานการณ๑มลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่
ภาคเหนือ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ พบปริมาณฝุุนละออง ขนาดไมํเกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) เฉลี่ย 
๒๔ ชั่วโมง มีคําระหวําง ๑๔ - ๘๒ ไมโครกรัมตํอลูกบาศก๑เมตร (คํามาตรฐานเทํากับ ๑๒๐ ไมโครกรัม
ตํอลูกบาศก๑เมตร) คุณภาพอากาศโดยรวม อยู่ในระดับดี ถึง ปานกลาง พ้ืนที่เสี่ยงต่อปัญหาหมอก
ควันมากที่สุด ได๎แกํ จังหวัดแมํฮํองสอน เนื่องจากมีคําตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM๑๐) สูงสุดเทํากับ 
๘๒ ไมโครกรัมตํอลูกบาศก๑เมตรและอยูํติดชายแดนประเทศเมียนมาร๑ ซึ่งมีจ านวน Hotspot จ านวน
มาก การด าเนินงาน จัดท าระบบเฝูาระวังผู๎ปุวยที่อาจได๎รับผลกระทบจากหมอกควัน ใน ๔ กลุํมโรค
ส าคัญ ประกอบด๎วย กลุํมโรคทางเดินหายใจ กลุํมโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด กลุํมโรคตาอักเสบ 
และกลุํมโรคผิวหนังอักเสบ จัดท าแผนการด าเนินงาน model development ในการเฝูาระวังสุขภาพ
ประชาชน โดยทีมหมอครอบครัว  สื่อสารความเสี่ยง ความรู๎ในการปฏิบัติตน และสถานการณ๑ปัญหา 
โดยจัดท าค าแนะน าส าหรับประชาชนและเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข รํวมกับกรมอนามัยและกรมควบคุม
มลพิษ เพ่ือให๎ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในพื้นที่น าไปใช๎ในการสื่อสารการปฏิบัติด๎วยตนเองของ
ประชาชน หรับการด าเนินงานในระดับเขต ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหมํ  ได๎
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แตํงตั้ง และด าเนินงานโดยกลไกของคณะท างานเตรียมความพร๎อมและตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน ทางด๎ าน
การแพทย๑และสาธารณสุข 

๒.๔) เฝูาระวังและดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่รอยต่อ ๓ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
จากการปนเปื้อนสารเคมีในพ้ืนที่ประกอบกิจการเหมืองทองค า มีประชาชนอาจได๎รับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการเหมืองในพ้ืนที่รอยตํอ ๓ จังหวัด คือ พิจิตร เพชรบูรณ๑ และพิษณุโลก ใน ๓ อ าเภอ ๓ ต าบล 
๑๔ หมูํบ๎าน ประมาณ ๘,๔๔๙ คน โดยกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเฝูาระวังและดูแลสุขภาพประชาชน 
ส ารวจ/เฝูาระวังทางสิ่งแวดล๎อมและหํวงโซํอาหาร เฝูาระวังเชิงรับและระบบข๎อมูล และการสื่อสารความ
เสี่ยง รวมทั้งลงพ้ืนที่ตรวจสุขภาพประชาชน ระหวํางวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ๑ และ ๒ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
จ านวน ๕๐๒ คน มีผลการวินิจฉัยโดยแพทย๑พบวํา R/O Arsenic poisoning จ านวน ๕ ราย R/O 
Manganese poisoning จ านวน ๑๘ ราย R/O Arsenic and Manganese poisoning จ านวน ๒ ราย และ
อยูํระหวํางด าเนินการจัดท าและแตํงตั้งคณะกรรมการด๎านการแพทย๑และกรรมการด๎านวิชาการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนรอบเหมือง รวมทั้งส ารวจพฤติกรรมการบริโภค เฝูาระวังทาง
สิ่งแวดล๎อม และหํวงโซํอาหาร และก าหนดแนวทางการวินิจฉัย รักษา เฝูาระวังและดูแลสุขภาพประชาชนใน
บริเวณรอบเหมือง นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขแตํงตั้งคณะท างาน ๒ ชุด ประกอบด๎วย คณะท างาน
ด๎านวิชาการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และคณะท างานด๎านการดูแลรักษาประชาชนที่
ได๎รับผลกระทบตํอสุขภาพ ท้ังนี้ การด าเนินมาตรการระยะยาว ได๎ให๎กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค จัดท า
แผนยุทธศาสตร๑ออกแบบระบบเฝูาระวังดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่ เสี่ยงที่จะได๎รับมลพิษจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแรํ และปิโตรเคมี รวมทั้งจากมลพิษทางอากาศ และเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํ หรือ ฮอต
โซน (HOT ZONE) ซึ่งมีประมาณ ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ 

๒.๕) แก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอย แบํงเป็น ๓ ประเภท ได๎แกํ (๑) มูลฝอยทั่วไป 
ประเมินการพัฒนาคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิ่งแวดล๎อมองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดา๎นการดัการมลู
ฝอยให๎ได๎มาตรฐาน โดยมีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ผํานมาตรฐานระดับเกียรติบัตร ที่ได๎รับการยก
ยํองเชิดชูเกียรติ จํานวน ๑๐๒ แหํง พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ๓ ฉบับ ดังนี้ กฎกระทรวงวําด๎วย
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... กฎกระทรวงวําด๎วยอัตราคําธรรมเนียมการให๎บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ...อยูํระหวํางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
รํางกฎกระทรวงวําด๎วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยคณะกรรมการ
สาธารณสุข อยูํระหวํางพิจารณายกรําง (๒) มูลฝอยติดเชื้อ จัดทํายกรํางแผนแมํบทการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เพื่อนําเสนอตํอคณะกรรมการสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี สํงเสริมการ
ใช๎โปรแกรมกํากับการขนสํงมูลฝอยติดเชื้อด๎วยการจัดอบรมให๎กับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีศูนย๑อนามัยที่จัดอบรมแกํโรงพยาบาลในพ้ืนที่แล๎ว จํานวน ๑ แหํง และอยูํระหวําง
ดําเนินการ ๔ แหํง และ (๓) มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ สํารวจและเก็บตัวอยํางเพ่ือวิเคราะห๑ผลกระทบตํอ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๗๓ 

 
 

สุขภาพจากป๓ญหาขยะอิเล็กทรอนิกส๑ในพ้ืนที่  ๓ จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดกาฬสินธุ๑ บุรีรัมย๑ และ
อุบลราชธานี เพ่ือนํามาจัดทําแนวทางการดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพในกิจการสะสมวัตถุ 
หรือสิ่งของที่ชํารุด ใช๎แล๎วฯ โดยคณะกรรมการสาธารณสุข 

๓) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรําง
พระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แล๎วสํงให๎คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา ทั้งนี้ ปัจจุบันรํางพระราชบัญญัติโรคติดตํอฯ อยูํในวาระการประชุม
ของสภานิติบัญญัติแหํงชาติในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้อยูํระหวํางการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

 ๕.๔  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 

๑) ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได๎ด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ได๎แกํ จัดตั้งศูนย๑อ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํและสงกรานต๑ ติดตาม/
ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย๑อ านวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อ าเภอ และท๎องถิ่น 
สร๎างกระแสความปลอดภัยทางถนนโดยรณรงค๑ปูองกัน/ลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลออกพรรษา 
และเทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้ จ านวนผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิตในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ระหวํางวันที่ ๙ – 
๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบด๎วย ผู๎บาดเจ็บ ๒๗,๖๓๑ ราย ผู๎เสียชีวิต ๓๙๓ ราย และมียอดการใช๎
บริการด๎วยระบบ EMS ๘,๖๗๐ ราย นอกจากนี้ อบรมพัฒนาศักยภาพ Mr. RTI สําหรับอุบัติเหตุทาง
ถนน จัดทําคูํมือในการดําเนินงานครอบคลุมทุกมาตรการ พัฒนาระบบเฝูาระวังการบาดเจ็บ ดําเนินการ
ขับเคลื่อนดํานชุมชนในชํวงเทศกาลโดยใช๎หลักการ ๓ ต (เตรียม ตั้ง และติดตาม) โดยอบรมการ
สอบสวนการบาดเจ็บและการนําข๎อมูลไปขับเคลื่อนให๎เกิดดํานชุมชนในพ้ืนที่นํารํอง และการดําเนินการ
เฝูาระวังตามนโยบาย ๕ ส ได๎แกํ สารสนเทศ (Information) สํวนใหญํเป็นการวิเคราะห๑โดยจังหวัดเพ่ือ
ระบุอําเภอพ้ืนที่เสี่ยง จุดเสี่ยง (Priority) ความเสี่ยงโดยพ้ืนที่ ความเสี่ยงโดยเหตุการณ๑ (event base) 
สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) มีการผลักดันในระดับจังหวัด และรํวมดําเนินงานปูองกันอุบัติเหตุ
โดยคณะกรรมการศูนย๑ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ประกอบด๎วยหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สุดคุ๎ม 
(Cost effective) มีการคืนข๎อมูลแกํพ้ืนที่/ชุมชน ขยายการนํา ๕ ส ไปใช๎ สนับสนุนให๎อําเภอมีการ
ดําเนินการรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแบบสหสาขาวิชาชีพ ทําให๎เกิดความคุ๎มคํา คุ๎มทุน สํวนรํวม 
พ้ืนที่มีการตั้งดํานชุมชนในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ๒๕๕๘ จํานวน ๒๐๖ แหํง ใน ๑๐ จังหวัด (ไมํทุก
อําเภอ) ๒๒ อําเภอ (ไมํทุกหมูํบ๎าน) พบวําเกิดอุบัติเหตุในชุมชนลดลง มีผู๎บาดเจ็บ ๓๐ คน ไมํมี Admit 
และไมํมีการเสียชีวิตในพ้ืนที่ดําเนินการ  

  ๓) คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย๑ฉุกเฉินแหํงชาติ        
ได๎ประสานความรํวมมือกับกรมควบคุมโรคในการลงพ้ืนที่สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล
ระดับเขตทั่วประเทศ และจัดท าความรํวมมือกับจังหวัดขอนแกํนเพ่ือทดลองน ารํองศึกษาการเกิด



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๗๔ 

 
 

อุบัติเหตุของรถพยาบาลย๎อนหลัง รวมทั้งจัดอบรมเทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนให๎กับบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานสหสาขา และจัดการแขํงขันการขับรถพยาบาลปลอดภัยและ 
EMS RALLY ระดับชาติ ประสานงานความรํวมมือเรื่องหลีกทางให๎รถพยาบาลกับภาคีเครือขําย เชํน 
ส านักงานต ารวจแหงํชาติ กรมการขนสํงทางบก กระทรวงคมนาคม สถาบันฝึกอบรมการขับรถยนต๑ โดย
ที่กรมการขนสํงทางบกรับรองสนับสนุนงบประมาณส าหรับการอบรมพนักงานขับรถ หลักสูตรขับ
รถพยาบาลปลอดภัยในระดับจังหวัด มีพนักงานขับรถที่ผํานการอบรม ๕๐๙ หนํวย และชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับสูง ๑,๔๖๙ คน จ านวนพนักงานขับรถของหนํวยปฏิบัติการระดับสูงในโรงพยาบาลได๎รับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎ขับรถพยาบาลในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและสํงตํอ ตั้งแตํ
ต.ค. ๕๗ – พ.ค. ๕๘ มีรายงานเข๎ามาแล๎ว จ านวน ๕๙๔ คน กระจายอยํูตาม รพ. ๓๕๒ แหํง 

  ๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยรณรงค๑ลดความเร็วในการขับขี่ น านวัตกรรมและเทคโนโลยีใช๎ในการควบคุมและจ ากัด
ความเร็ว สร๎างจิตส านึกและวัฒนธรรมในการขับขี่ บังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มงวด ประชาสัมพันธ๑
เสริมสร๎างความรู๎และปลูกฝังจิตส านึกด๎านความปลอดภัยทางถนนผํานสื่อตํางๆ รณรงค๑สํงเสริมความ
ปลอดภัยทางถนนส าหรับเด็กที่ใช๎รถใช๎ถนนและการใช๎ระบบปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก รณรงค๑สํงเสริม
การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ส าหรับผู๎ขับขี่และผู๎โดยสาร รวมทั้งขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
เครื่องมือในการบังคับใช๎กฎหมายให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบังคับใช๎กฎหมายให๎มี
ประสิทธิภาพ เชํน เครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล๑ และกล๎องโทรทัศน๑วงจร
ปิด (CCTV)  เป็นต๎นรายงานผู้ปุวยจากอุบัติเหตุยานยนต์เข้ารับบริการด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ระหวํางวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๗–พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมยอดสะสมทั้งสิ้น ๒๑๑,๓๘๑ ราย รายแบํงแยก
ตามระดับความรุนแรง ผู๎ปุวยวิกฤต ๒๑,๓๓๒ ราย ผู๎ปุวยเรํงดํวน ๑๖๒,๖๙๑ ราย ผู๎ปุวยไมํเรํงดํวน 
๒๗๑,๓๗ ราย ผู๎ปุวยทั่วไป ๒๒๑ ราย 

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสขุภาพ 

๑) ส่งเสริมการให้ประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายโดยการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ าวัน โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ  มี
ผู๎เข๎ารํวมทั้งหมด ๑๘,๗๕๑ คน ผู๎เข๎ารํวมปั่นจักรยาน ๑๕,๕๐๗ คน และชมรมจักรยานรํวมเป็นภาคี
เครือขํายในการจัดกิจกรรมรณรงค๑การออกก าลังกายด๎วยการปั่นจักรยาน ๑๙๙ ชมรม นอกจากนี้ 
ด าเนินโครงการรณรงค๑ปวงประชารํวมใจ ปั่นสองล๎อ สูํสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งสิ้น 
๔๗,๓๐๓ คน ผู๎เข๎ารํวมปั่นจักรยาน ๓๘,๐๕๔ คน และจัดท ารํางแนวทางด าเนินการและเกณฑ๑เมือง
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จักรยานเพือ่สุขภาพ และประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดละ ๑ แหํง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ จัดท าเส๎นทางจักรยาน ๓ รูปแบบ
พ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น ๘๐ แหํง คือ (๑) ในพ้ืนที่เขตเมืองหรือชุมชน สํงเสริมการใช๎จักรยานเป็นวิถีชีวิตของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน จ านวน ๓๐ แหํง (๒) ในพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว สํงเสริมการใช๎จักรยานเพ่ือ
การออกก าลังกายและพักผํอนหยํอนใจ จ านวน ๓๕ แหํง และ (๓) ในพ้ืนที่ไหลํถนน สํงเสริมการใช๎
จักรยานเพื่อการฝึกซ๎อม แขํงขันท ากิจกรรมและเดินทางไกลเป็นหมูํคณะ จ านวน ๑๕ แหํง สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรเห็นขําวผู๎ใช๎จักรยานประสบอุบัติเหตุหลายราย
ในชํวงนี้ ทรงหํวงใยตํอสวัสดิภาพของทุกคน เนื่องด๎วยพระองค๑ก็ทรงจักรยานเพ่ือการออกพระ
พลานามัยเป็นประจํา จึงมีกระแสพระราชดํารสัผํานทํานนายกรฐัมนตรีขอให๎ดูแลการสัญจรบนท๎องถนน
อยํางทั่วถึง เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนทุกคน โดยทรงให๎สติและทรงพระราชทานคําแนะนําวํา 
การเคารพกฎจราจรเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะชํวยลดอุบัติเหตุได๎” กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาน๎อมรับ
สนองพระราชดํารัส และได๎สั่ งการให๎ทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดูแลกํากับการทํางานให๎รัดกุมและ
เตรียมพร๎อมในการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค๑การป๓่นจักรยานเพ่ือสุขภาพอยํางปลอดภัย  นอกจากนี้ 
ความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เส้นทางจักรยาน (Bike Lane) โดยภาพรวมในขณะนี้งบประมาณสํวน
ใหญํได๎รับการจัดสรรและอยูํระหวํางการดําเนินการ เชํน บริเวณสถานีรถไฟฟูา Airport Rail Link 
มักกะสัน กทม. และในสํวนของภูมิภาค เริ่มต๎นที่ ๙ จังหวัด 

๓) จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาซีเกมส๑ 
ครั้งที่ ๒๘ ที่ ประเทศสิงคโปร๑ ระหวําง วันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๔) การลงนามความร่วมมือด้านกีฬากับอเมริกา กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาโดยการ
กีฬาแหํงประเทศไทย (กกท.) ได๎จัดท าบันทึกข๎อตกลงทางวิชาการวําด๎วยความรํวมมือทางการกีฬา กับ 
สถาบันกีฬาแหํงสหรัฐอเมริกา (United State Sports Academy ,INC :  USSA) เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อสร๎างความรํวมมือทางวิชาการวําด๎วยความรํวมมือทางการกีฬา เพ่ือพัฒนากีฬา
ของประเทศไทยมีความทันสมัยทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกกีฬา โดยการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการกีฬาไปสูํความเป็นเลิศ ซึ่งการลงนามความรํวมมือครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎าน
การฝึกอบรมทั้งในประเทศไทย และในอเมริกาโดยพันธสัญญานี้จะมีผลนับจากวันลงนามเป็นระยะเวลา ๕ป ี

๕) กีฬาชาวไทยภูเขา ครั้งที่ ๒๗ กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา 
รํวมกับจังหวัดแมํฮํองสอน จัดแขํงขันกีฬาชาวไทยภูเขาครั้งที่ ๒๗ “แมํฮํองสอนเกมส๑” เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชนชาวไทยภูเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการออกก าลังกายและเลํนกีฬา อันจะเป็นการลดปัญหา
และความเสี่ยงในเรือ่งของยาเสพติดไปดว๎ย โดยปีนี้ได๎รับความสนใจจากชาวไทยภูเขาใน ๒๐ จังหวัด สํง
นักกีฬาและเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมแขํงขันมากกวํา ๒,๐๐๐ คน 
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๖) มหกรรมกีฬาเพ่ือมวลชน “Challenge Day”  กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาโดย
กรมพลศึกษา มีการจัดมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนที่เรียกวํา “แชลเลนจ๑เดย๑” โดยจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
ทุกปีเพ่ือรณรงค๑ให๎เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกสภาพรํางกาย ทุกอาชีพ ตื่นตัวในการเลํน
กีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยถือเอาวัน “แชลเลนจ๑เดย๑” ออกก าลังกายพร๎อมกันทั่ว
ประเทศ  ซึ่งในสํวนกลางจัดขึ้นที่สนามกีฬาแหํงชาติ ปทุมวัน และที่ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ทํองเที่ยว กรุงเทพมหานคร  สํวนภูมิภาคจัดที่ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด 

๕.๖ ปูองกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และ
จริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์  

๑) ผลักดันโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีการสอนเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน  
โดยปรับปรุงเกณฑ๑โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพให๎มีการบูรณาการงานดูแลสุขภาพวัยรุํนที่ครอบคลุมทั้งด๎าน
การสํงเสริม/ปูองกันปัญหา และการดูแลชํวยเหลือที่มีการเชื่อมโยงระหวํางสถานบริการสาธารณสุข 
สถานศึกษา และชุมชน และได๎ขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนามาตรฐานของโรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผํานเกณฑ๑มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุํน (YFHS) เพ่ือ
ให๎บริการวัยรุํนและเยาวชน รวมทั้งเพ่ือให๎ภาคีเครือขํายระดับพ้ืนที่ ท๎องถิ่น ชุมชน มีแนวทางการ
ท างานรํวมกัน เกิดการบูรณาการการท างานและมีรูปแบบการด าเนินงานปูองกันการตั้งครรภ๑ในวัยรุํน
เป็นรูปธรรมอยํางยั่งยืน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลผํานเกณฑ๑ YFHS จ านวน ๔๓๘ แหํง คิดเป็นร๎อยละ 
๕๑.๒๗ ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (๘๓๕ แหํง) และมีอ าเภอผํานเกณฑ๑การประเมิน
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ๑ จ านวน ๓๒๐ อ าเภอคิดเป็นร๎อยละ ๓๖.๔๕ (จาก ๘๗๘ อ าเภอ) นอกจากนี้ได๎
ด าเนินโครงการ “Be Sure” (ให๎ความรู๎ด๎านการคุมก าเนิดผํานร๎านขายยา) ปรึกษาได๎ มั่นใจชัวร๑แกํร๎าน
ขายยาตามเปูาหมายเพ่ือให๎สามารถให๎ค าปรึกษาแกํวัยรุํน และประชาชนเกี่ยวกับการคุมก าเนิดชนิด
ตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม และจัดท าการ๑ตูนแอนิเมชันเรื่องเพศศึกษานํารู๎ส าหรับนักเรียน ๓ 
ระดับชั้น (ป.๔-๖, ม.๑-๓ และ ม. ๔-๖) 

๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นก าเนิด) พ.ศ. ... โดยจัดจ๎างแปล
กฎหมายภาษาอังกฤษ ได๎แกํ กฎหมายในการควบคุมตัวอํอนเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งการใช๎เซลล๑ต๎นก าเนิดตัว
อํอน และการโคลนนิ่งหรือการท าส าเนาพันธุกรรมมนุษย๑ พร๎อมทั้งศึกษาทบทวน/เปรียบเทียบกับ
กฎหมายของตํางประเทศ รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการยกรํางพระราชบัญญัติวําด๎วยสเต็มเซลล๑ 
(เซลล๑ต๎นก าเนิด) เมื่อวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ๑ยกรําง
พระราชบัญญัติวําด๎วยสเต็มเซลล๑ (เซลล๑ต๎นก าเนิด) ในการประชุมวิชาการการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎าน
ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนแหํงขาติ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการยกรํางพระราชบัญญัติวําด๎วย สเต็มเซลล๑ (เซลล๑ต๎นก าเนิด) ได๎ด าเนินการประชุม



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๗๗ 

 
 

คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยได๎พิจารณารํางพระราชบัญญัติวํา
ด๎วยสเต็มเซลล๑ (เซลล๑ต๎นก าเนิด) พ.ศ. ... 

๓) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. ... ขณะนี้ ได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เลํม 
๑๓๒ ตอนที่ ๓๘ ก มีผลบังคับใช๎เมื่อพ๎นกําหนด ๙๐ วัน นับแตํวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต๎นไป 

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 ๑) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะ (Designated receiving area; DRA)  
ในโรงพยาบาล เพ่ือรองรับการระบาดของโรคติดเชื้ออีโบลา  ก าหนดให๎โรงพยาบาลที่จะจัดตั้ง
ห๎องปฏิบัติการ DRA รวมทั้งสิ้น ๓๒ แหํง โดยมีโรงพยาบาลที่จัดตั้ง DRA แล๎วเสร็จ ๒๑ แหํง เพ่ือตรวจ
วินิจฉัยแยกโรคที่มีอาการคล๎ายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา อาทิ มาลาเรีย และไข๎เลือดออกเดงกีด๎วย  
ชุดตรวจอยํางงําย (rapid test) ได๎ และตรวจทางโลหิตวิทยา เคมีคลินิก เพ่ือพยากรณ๑การด าเนิน 
ของโรค นอกจากนี้ จัดท าคูํมือและ check list ห๎องปฏิบัติการ DRA และคูํมือส าหรับห๎องปฏิบัติการ
เครือขําย รวมทั้งด าเนินการตรวจเยี่ยมและนิเทศงานทั้งกํอนและหลังการจัดตั้ง DRA โดยมีการให๎
ความรู๎ในเรื่องตํางๆ และตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย 

 ๒) ผลักดันให้มีกฎหมายจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพ โดยพัฒนา (รําง) พระราชบัญญัติ
สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. .... เพ่ือให๎สามารถสํงเสริม สนับสนุนการวิจัยสุขภาพที่
จ าเป็น ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและครบวงจร ตั้งแตํงานวิจัยวิทยาศาสตร๑สุขภาพพ้ืนฐาน ไปจนถึงการ
วิจัยระบบสาธารณสุข 

๓) พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit Package) สปสช.ได๎ด าเนินงานพัฒนาชุดสิทธิ
ประโยชน๑บนฐานข๎อมูลโดยค านึงถึงประโยชน๑และความคุ๎มคําในภาพรวม ทั้งนี้ ได๎มีความรํวมมือกับ
หลายหนํวยงานด๎านการศึกษาวิจัยด าเนินการในประเด็นส าคัญ เชํน การศึกษาภาระโรค การศึ กษา
ต๎นทุนบริการ และการพัฒนาสิทธิประโยชน๑ในด๎านตํางๆ เป็นต๎น 

๔) ด าเนินโครงการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพ่ือการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดย
การใช้ยาเฉพาะบุคคล โดยเป็นการศึกษาวิจัยทางด๎านพันธุศาสตร๑ และการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ทางด๎าน
พันธุศาสตร๑ระบาดวิทยาส าหรับปัญหาในการใช๎ยาที่เป็นปัญหาส าคัญในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการ
พิสูจน๑ให๎แนํชัดถึงตวัก าหนดทางพันธกุรรม (Genetic determinant) ของการกลไกการตอบสนองตอํยา
ในภาวะดังกลําว และเป็นกลยุทธ๑ในการรักษาผู๎ปุวยเฉพาะบุคคลให๎ดียิ่งขึ้น (Personalized medicine) 
เมื่อสิ้นสุดโครงการจะได๎ข๎อมูลลักษณะพันธุกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคที่มีความส าคัญในประเทศไทย และ
สามารถผลิตชุดทดสอบเพื่อใช๎ในการตรวจหาลักษณะพันธุกรรมในยีนดังกลําวที่มีความส าคัญทางคลินิก
ในประเทศไทย 
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๕) พัฒนาต ารับยาการแพทย์แผนไทยเพ่ือใช้ในการดูแลผู้ปุวยโรคมะเร็ง   เพ่ือบรรเทา
ปัญหาการเจ็บปุวยและเสียชีวติจากโรคมะเรง็ หลังพบวํามะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของโลก           
ได๎ท าการศึกษาวิจัยต าราการแพทย๑แผนไทยที่มีการใช๎สมุนไพร จ านวน ๓ ต ารับ ได๎แกํ ๑) ต ารับยา
เบญจอ ามฤตย์ ผํานการศึกษาวิจัยแล๎ว และอยูํระหวํางติดตามผลการรักษาด๎วยยาเบญจอ ามฤตย๑ใน
ผู๎ปุวยมะเร็งตับทีม่ารบับรกิารในโรงพยาบาล จ านวน ๗ แหํง พบวําจ านวนผู๎ปุวยที่มารบัยา ๒,๗๕๙ ราย 
รักษาตํอเนื่อง ๑,๕๒๘ ราย มีผู๎ปุวยที่มีชีวิตรอดเกิน ๑ ปี ๖๐๔ ราย คิดเป็นร๎อยละ ๓๙.๕ อาการขา
บวมลดลง ๙๘๘ ราย คิดเป็นร๎อยละ ๖๔.๖ อาการท๎องบวมลดลง ๘๑๕ ราย คิดเป็นร๎อยละ ๕๓.๓ 
ผู๎ปุวยกินอาหารได๎นอนหลับได๎ดี ๑,๐๒๖ ราย คิดเป็นร๎อยละ ๖๗.๑ คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๑,๑๑๒ ราย คิด
เป็นร๎อยละ ๗๒.๘ ๒) ต ารับยา N๐๔๐ อยูํระหวํางการศึกษาวิจัย คาดวําจะเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ มีผลการวิจัยในสัตว๑ทดลอง (หนู) สามารถฆําเซลล๑มะเร็งปากมดลูกได๎ดี จึงน ามาศึกษาตํอทาง
คลินิกในผู๎ปุวยมะเร็งปากมดลูกระยะแพรํกระจายและไมํตอบสนองตํอการรักษารํวมกับโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี พบวําผู๎ปุวยสํวนใหญํมีอาการดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีผู๎ปุวยจ านวน ๑ ราย
เสียชีวิต ๓) ต ารับยาฝีมะเร็งทรวงอก อยูํระหวํางการศึกษาวิจัย คาดวําจะเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ มีผลการวิจัยในหลอดทดลองพบวํา สามารถฆําเซลล๑มะเร็งปอดได๎ โดยผู๎ปุวยมะเร็งปอดที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ผสมผสาน (ยศเส กรุงเทพมหานคร) ๕๐ ราย 
หลังสัปดาห๑ที่ ๔ มีอาการหายใจหอบเหนื่อยลดลง ๓๘ ราย คิดเป็นร๎อยละ ๗๖ อาการไอรุนแรงทุเลาลง 
๓๐ ราย คิดเป็นร๎อยละ ๖๐ อาการไอมีเลือดปน (Hemoptysis) จากผู๎ปุวย ๘ ราย อาการไอเป็นเลือด
หายไป ๕ ราย คิดเป็นร๎อยละ ๖๒ อัตราการหายใจ (respiratory rate) ลดลง และความถี่ของการพํน
ยาขยายหลอดลมลดลง 

 
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๖.๑ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ  

๖.๑.๑ เร่งใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนราชการ 
หนํวย : ล๎านบาท 

รายการ 

ปี ๒๕๕๘ 

งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย 
%เบิกจ่าย 
ต่อจัดสรร 

%เบิกจ่าย 
ต่อ งปม. 

เปูาหมาย* 

รายจํายประจาํ 
(Current Expenditure)  

2,125,524.24    2,131,014.49  1,479,598.27          69.43          69.61  69.50 
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รายการ 

ปี ๒๕๕๘ 

งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย 
%เบิกจ่าย 
ต่อจัดสรร 

%เบิกจ่าย 
ต่อ งปม. 

เปูาหมาย* 

รายจํายลงทุน 
(Capital Expenditure)  

 449,475.76      360,745.94  187,384.35          51.94          41.69  67.70 

รวม 2,575,000.00  2,491,760.43  1,666,982.62  66.90         64.74  69.20 

ที่มา :ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส๑ (GFMIS) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕8  
           

รวบรวม :กรมบัญชกีลาง สํานกับริหารการรับ-จํายเงินภาครัฐ                

หมายเหตุ: * เป็นเปูาหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ณ เดือนพฤษภาคม 2558 

จากข๎อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑ (GFMIS) ณ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕8 สํวนราชการสามารถเบิกจํายงบประมาณรายจํายรวม 1.6670 ล๎านล๎านบาท จาก
งบประมาณรวม ๒.๕๗๕๐ ล๎านล๎านบาท และงบประมาณที่จัดสรรแล๎ว 2.4918 ล๎านล๎านบาท คิดเป็น
อัตราเบิกจํายร๎อยละ 64.74 ของงบประมาณ และ ร๎อยละ 66.90 ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 
โดยงบประมาณรายจํายประจําสามารถเบิกจํายได๎ 1.4796 ล๎านล๎านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจําย
ร๎อยละ 69.61 ของงบประมาณรายจํายประจํา และงบประมาณรายจํายลงทุนเบิกจํายได๎ ๐.1874 
ล๎านล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 41.69 ของงบประมาณรายจํายลงทุน 

หากเปรียบเทียบกับเปูาหมายการเบิกจํายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎จําย
งบประมาณ รายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏวําเปูาหมายการเบิกจําย ณ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕8 ในภาพรวมกําหนดไว๎ร๎อยละ 69.20 แตํผลการเบิกจํายจริงเป็นร๎อยละ 64.74 ต่ํา
กวําเปูาหมายที่กําหนดร๎อยละ 4.46 โดยรายจํายประจําเป็นไปตามเปูาหมาย แตํในรายจํายลงทุน 
กําหนดเปูาหมายการเบิกจํายไว๎ ร๎อยละ 67.70 แตํผลการเบิกจํายจริงร๎อยละ 41.69 ต่ํากวําเปูาหมายท่ี
กําหนดถึงร๎อยละ 26.01 แม๎วํากระบวนการดําเนินการของรายจํายลงทุนของสํวนราชการสํวนใหญํจะ
อยูํในระหวํางกระบวนการจัดซื้อจัดจ๎างแล๎วก็ตาม แตํผลการเบิกจํายรายจํายลงทุนยังอยูํในระดับที่ต่ํา
มาก รัฐบาลจึงได๎เรํงรัดให๎สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินงานเพ่ือให๎ผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช๎จํายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด โดยมีการกําหนดมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม รวมถึงมีการ
เรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณภาครัฐ โดยขอให๎สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานอื่นของรัฐ ที่มี
รายจํายลงทุนเกิน 50 ล๎านบาท รวม 208 หนํวยงาน ซึ่งมีนัยสําคัญตํอการเบิกจํายงบประมาณ 
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการเรํงรัดให๎เป็นรูปธรรม อาทิเชํน เรํงรัดกระบวนการลงนามในสัญญา โดย
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เตรียมรํางสัญญาไว๎ลํวงหน๎า ลดระยะเวลาในการตรวจรั บงาน ลดขั้นตอนกระบวนการใช๎จําย
งบประมาณ โดยใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระจายอํานาจให๎หนํวยงานในพ้ืนที่ เป็นต๎น เพ่ือให๎
บรรลุเปูาหมายเบิกจํายรายจํายลงทุน ที่กําหนดไว๎ ร๎อยละ 87 

นอกเหนือจากการเบิกจํายรายจํายลงทุนของงบประมาณภาครัฐที่เข๎าสูํระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยตรงแล๎ว จากการตรวจสอบพบวํามีรายจํายลงทุนภาครัฐในสัญญาปีเดียวที่มีระยะเวลา
กํอสร๎างสั้นที่ทําสัญญาและมีการดาํเนนิการบางสํวนแล๎ว แตํไมํมีผลการเบิกจําย เนื่องจากผู๎รับจ๎างจะขอ
เบิกจํายครั้งเดียวเมื่องานแล๎วเสร็จ ซึ่งในสํวนนี้วงเงินลงทุนจากภาคเอกชนก็จะเข๎าสูํระบบ เศรษฐกิจ 
ลักษณะการจัดจ๎างสิ่งกอํสร๎าง การจ๎างแรงงาน โดยจากการประมวลข๎อมูลจากหนํวยงาน ณ สิ้นไตรมาส
ที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบวํา ใน 208 หนํวยงานที่มีรายจํายลงทุนเกินกวํา 50 ล๎านบาท 
มีรายจํายลงทุนลักษณะนี้ทั้งสิ้น 8,320 รายการ วงเงินทําสัญญาแล๎วแตํไมํมีการเบิกจําย เป็นเงิน 
48,049,928 ล๎านบาท มีผลการดําเนินงานแตํละรายการเมื่อเทียบเคียงแล๎วจะเป็นวงเงินลงทุนจาก
ภาคเอกชนที่จะเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจ ลักษณะการจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง การจ๎างแรงงาน เป็นเงินประมาณ 
11,327,016 ล๎านบาท 

๖.๑.๒ การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรฐัวิสาหกิจ 

 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ประกอบด๎วยแผนและผล
การเบิกจํายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ (1) กรอบงบลงทุนอนุมัติ ของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๕ 
จํานวน ๔๖ แหํง เทํากับจํานวน 371,842 ล๎านบาท โดยสามารถเบิกจํายงบลงทุนสะสม ณ เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕ เทํากับจํานวน 293,451 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 78.9 ของงบลงทุนอนุมัติ
ประจําปี ๒๕๕๕ (2) กรอบงบลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน ๔๖ แหํง เทํากับ
จํานวน 301,573 ล๎านบาท โดยสามารถเบิกจํายงบลงทุนสะสม ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เทํากับ
จํานวน 226,683 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 75.2 ของงบลงทุนอนุมัติประจําปี ๒๕๕๖ (3) กรอบงบ
ลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕7 จํานวน ๔๖ แหํง เทํากับจํานวน ๓๐๗,๐๘๕ ล๎านบาท โดย
สามารถเบิกจํายงบลงทุนสะสม ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕7 เทํากับจํานวน ๒๒๒,๘๕๒ ล๎านบาท คิดเป็น
ร๎อยละ ๗๒.๖ ของงบลงทุนอนุมัติประจําปี ๒๕๕7 และ (4) กรอบงบลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจ
ประจําปี ๒๕๕๘ จํานวน ๔๖ แหํง เทํากับจํานวน ๓๘๕,๖๕๑ ล๎านบาท โดยสามารถเบิกจํายงบลงทุนสะสม 
ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เทํากับจํานวน ๗๒,๒๒๔ ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ ๑๙.๕๕ ของงบลงทุนอนุมัติ
ประจําปี ๒๕๕๘ 

 ป๓จจุบันกระทรวงการคลังได๎นําระบบ Project Financial Monitoring System 
ซึ่งเป็นระบบที่ให๎รัฐวิสาหกิจรายงานสถานะการเบิกจํายงบลงทุนแยกเป็นรายสัญญาโครงการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจํายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 
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๖.๒ การจัดท ารายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได๎มีมติใน
คราวประชุมวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให๎ทุกสํวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดผลสัมฤทธิ์และ
ระยะเวลาของแตํละกิจกรรม สํงให๎  สศช. รวบรวมเพ่ือเสนอตํอคณะรัฐมนตรีตํอไป ซึ่ง สศช. ได๎
รวบรวมประเด็นแผนการปฏิบัติราชการจากทุกสํวนราชการ เพ่ือจัดทํารายงานแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ๒๕๕๘ เสนอตํอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการบริหารราชการแผํนดินประจําปี พ.ศ 
๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ และให๎ทุกสํวนราชการรับ
ข๎อสังเกตของ สศช. ไปดําเนินการและเรํงรัดการเบิกจํายให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่ได๎เสนอไว๎ และเห็นควร
ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีการปรับราคากลางและการประมาณราคาการกํอสร๎างโครงการตํางๆ ให๎สอดคล๎อง
กับสถานการณ๑ป๓จจุบันให๎มากที่สุดเพ่ือลดป๓ญหาการต๎องขออนุมัติปรับวงเงินงบประมาณในอนาคต 

๖.๓ การดูแลเกษตรกร 

๖.๓.๑ การจัดท ายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า 
(Roadmap) คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และอ้อย  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการรํวมจัดทํายุทธศาสตร๑สินค๎าเกษตรเป็น
รายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค๎า (Roadmap) ได๎ปรับปรุงราํงยุทธศาสตร๑ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ รํางยุทธศาสตร๑มัน
สําปะหลังและผลิตภัณฑ๑ รํางยุทธศาสตร๑ปาล๑มน้ํามันและน้ํามันปาล๑ม และรํางยุทธศาสตร๑อ๎อยและ
น้ําตาลทราย โดยขยายระยะเวลาให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ หรือสิ้นสุด
ระยะเวลายุทธศาสตร๑ ปี ๒๕๖๙ และให๎คํานึงถงึประเดน็ที่สาํคัญ ดังนี้ ๑) การกําหนดเปูาหมายด๎านการ
ผลิต การตลาด ต๎องชัดเจน และสร๎างสมดุลระหวํางอุปสงค๑และอุปทาน ๒) Zoning ต๎องระบุพ้ืนที่
เกษตรที่เหมาะสมให๎ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการสํงเสริมปลูกในพ้ืนที่ที่ไมํใชํพ้ืนที่ปุา หรือเป็นพ้ืนที่ที่มี
เอกสารสิทธิ  ๓) งานวิจัยและพัฒนา ให๎เน๎นการเพ่ิมมูลคําและความต๎องการของตลาด ๔) การเชื่อมโยง
ประเด็นการเปิด AEC ซึ่งมีผลตํอการเคลื่อนย๎ายของวัตถุดบิเกษตรหรอืการลงทุน ซึ่งขณะนี้ คณะทํางาน
ได๎ดําเนินการปรับปรุงรํางยุทธศาสตร๑ดังกลําวเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว และได๎ผํานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรํวมภาครฐัและเอกชนเพ่ือแกไ๎ขป๓ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) แล๎วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ๑ 2558  
โดยให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและภาคเอกชนเรํ งรัดการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร๑ โดยให๎ความสําคัญกับ 1) การพัฒนาตลาด และสํงเสริมการรวมกลุํมเกษตรกรรายยํอย  
2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ฯ สูํการปฏิบัติในระดับท๎องถิ่น และ 3) การประสานความรํวมมืออยําง
ใกล๎ชิดระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร๑ทั้ง 4 คณะ อยูํระหวํางรวบรวม
แผนงานโครงการและงบประมาณภายใต๎ยุทธศาสตร๑จากหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎อง เ พ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการรํวมจัดทํายุทธศาสตร๑สินค๎าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค๎า (Roadmap) พิจารณา 

 ความคืบหน้าการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจ ๔ ชนิด (ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ มันสําปะหลัง 
ปาล๑มน้ํามัน และอ๎อย) เพ่ือการผลักดันเกษตร Zoning โดยได๎จัดตั้งคณะทํางาน ๔ คณะ เพ่ือ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๘๒ 

 
 

ดําเนินการรํางยุทธศาสตร๑ฯ เสนอคณะอนุกรรมการรํวมจัดทํายุทธศาสตร๑ฯ ซึ่งคณะทํางานทั้ง  ๔ คณะ                  
อยูรํะหวํางการจัดทําโครงการและงบประมาณ เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปโดยได๎ดําเนินการ ดังนี้  
 ๑) คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร๑ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑  และคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร๑                 
มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ๑ โดยให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสํงแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร๑ฯ ให๎กรมสํงเสริมการเกษตร รวบรวมและบูรณาการแผนงานและโครงการตํอไป 
 ๒) คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร๑ปาล๑มน้ํามัน และน้ํามันปาล๑ม ได๎จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง          
ในการจัดทําโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร๑ฯ และขอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดสํงโครงการ               
และงบประมาณให๎สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเห็นควรแยกโครงการปรับโครงสร๎างการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดปาล๑มน้ํามันแบบครบวงจร โดยมีมติให๎ตั้งคณะทํางานเพ่ือ
พิจารณาโครงการดังกลําว ขณะนี้อยูํระหวํางวิเคราะห๑ความเชื่อมโยงของโครงการและแผนงานภายใต๎
ยุทธศาสตร๑ฯ เพื่อให๎คณะทํางานฯ พิจารณาให๎ความเห็น 
 ๓) คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร๑อ๎อยโรงงาน และน้ําตาลทราย ประชุมพิจารณาโครงการตามที่
หนํวยงานตําง ๆ เสนอ ขณะนี้อยูํระหวํางปรับปรุงโครงการและงบประมาณตามข๎อคิดเห็นของ
คณะทํางานฯ 
 ๔) ป๓ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ได๎แกํ (๑) การจัดทําโครงการและงบประมาณ  ต๎อง
ครอบคลุมระยะเวลาดําเนินการตามยุทธศาสตร๑ซึ่งกําหนดไว๎ถึงปี ๒๕๖๙ และบูรณาการการทํางาน
รํวมกับหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องในการจัดทําโครงการและงบประมาณ 
 แผนบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) โดยมีความคืบหน๎าการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) การปรับเปลี่ยนการปลูกข๎าวไปปลูกอ๎อย โดยกรมสํงเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน            
ได๎กําหนดพ้ืนที่เปูาหมายที่จะสามารถดําเนินการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข๎าวในเขตพ้ืนที่ไมํเหมาะสม (N) 
และเป็นพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกอ๎อย ในพ้ืนที่รัศมี ๕๐ กิโลเมตรจากโรงงานจํานวน ๒๒ แหํง 
ตามที่จังหวัดกําหนดไว๎ ขณะนี้อยูํระหวํางดําเนินการสํงข๎อมูลการกําหนดพ้ืนที่ เปูาหมายให๎
กระทรวงมหาดไทย  
 ๒) การจัดทําข๎อเสนอโครงการปรับโครงสร๎างการผลิตข๎าว มีเปูาหมายปรับเปลี่ยนการปลูกข๎าวใน
พ้ืนที่นาที่ไมํเหมาะสมเป็นอ๎อยและปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ได๎มีการปรับปรุงรายละเอียด
โครงการเพิ่มเติมตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ขณะนี้อยูํระหวํางการนําเสนอรัฐมนตรีวําการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑พิจารณา 

๖.๓.๒ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการดําเนินโครงการชํวยเหลือ
เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวทั้งระบบด๎วยมาตรการเพ่ิมรายได๎ให๎เกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อย มาตรการสนับสนุน
สินเชื่อ การประกันภัย และการบริหารจัดการข๎าวในสตอ็กของรัฐ ซึ่งผลการดําเนินงานในแตํละโครงการเปน็ ดังนี้  
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โครงการ 
กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
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๑) โครงการประกันภัยข๎ าวนาปี  
ปีการผลิต ๒๕๕๗ 
(การจําหนํายประกันสิ้นสดุแล๎ว
เมื่อวันท่ี 30 ธ.ค. 57) 

๔๙๔.๙๐ ๕๕,567 ๘๓1,816 
(๕๕.58% ของ
พื้นที่เปูาหมาย 

1,496,600 ไรํ) 

๓๖0.35 
(72.81%) 

  หมายเหตุ : การขอรับคาํสนิไหมสะสมตั้งแตํวันที่ 26 กันยายน 2557 ถงึ
วันที่ 28 กมุภาพันธ๑ 2558 เกษตรกรเสนอขอรับสินไหมคดิเป็นพื้นที่ 
191,066 ไรํ จํานวนใบรบัรองการซื้อประกนัฯ 22,543 ใบ จาํนวน
เกษตรกร 11,516 ราย 

๒) มาตรการเพิ่มรายได๎ให๎แกํผู๎มี
รายได๎น๎อย (ณ 31 พ.ค. ๕8) 

๔๕,๐๐๐ 
 

3,577,838 38.96  ล๎านไร ํ 38,966.96 
(86.59%) 

๓) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข๎าว
และสร๎างมูลคําเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร (ณ 31 พ.ค. ๕8) 

๒๐,๐๐๐ ๓.๑) ยื่นขอกู๎เงิน ๓๙๒ แหํง วงเงิน ๑๓,๗๑๔.๘๑ ล๎านบาท 
๓.๒) อนุมัติวงเงินก๎ูแล๎ว 317 แหํง วงเงิน 12,221.52 ล๎านบาท 
๓.๓) จํายเงินกู๎แล๎ว 316 แหํง วงเงิน 10,505.89 ล๎านบาท 

๔) โครงการสินเช่ือชะลอการขาย
ข๎ า ว เ ปลื อกนาปี  ปี ก า รผลิ ต 
๒๕๕๗/๕๘ (ณ 31 พ.ค. ๕8) 

34,788 79,444 ราย 
 

ปริมาณข๎าว 
474,975.14ตัน 

 

6,731.90 ล๎านบาท 
 

๕) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู๎เพ่ือการ
ผลิตแกํเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวนาปี 
ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘  
(ณ 31 พ.ค. ๕8) 

๒,๒๙๒.๐ ลดดอกเบี้ยให๎เกษตรกรลูกค๎าได๎จํานวน 1 ,420,843 ราย เป็นเงิน 
305.22 ล๎านบาท จากต๎นเงิน 90,536.46 ล๎านบาท 

๖) โคร งการชด เชยดอกเบี้ ย ให๎
ผู๎ประกอบการค๎าข๎าวนาปรัง ปี 
2558 (ณ 31 พ.ค. ๕8) 

- คณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการข๎าว (นบข.)  มีมติเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 58 
อนุมัติแนวทางการชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวนาปรังปี 2558 ให๎นําเงิน
คงเหลือจากโครงการชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว ปีการผลิต 2557/2558 
มาใช๎ในการดําเนินการ  โดยมผีู๎ประกอบการค๎าข๎าวสมัครเข๎ารํวมโครงการฯ 
125 ราย วงเงินก๎ู 35,519.25 ล๎านบาท โดยมีการรับซื้อข๎าวเปลอืก
ปริมาณกวํา 1 แสนตัน 

๗) จัดตลาดนัดข๎าวเปลือก ปี ๒๕๕๗/
๕๘ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข๎าว
ภายในประเทศ (ณ 31 พ.ค. ๕8) 

- จัดตลาดนัดข๎าวเปลือก รวมจํานวน 151 ครั้ง ใน 41 จังหวัด มีปริมาณการ
ซื้อขาย 107,524.51 ตัน มูลคํา 1,054.66 ล๎านบาท สํงผลให๎ราคารับ
ซื้อข๎าวเปลือก ณ ทําข๎าว โรงสีสูงขึ้นเฉลี่ยตันละ 100 - 800 บาท 

๘) การระบายข๎าวในสต็อกของรัฐฯ 
(ณ 31 พ.ค. ๕8) 

- 7.1) การดําเนินการเปิดประมูลขายข๎าวในสต็อกของรัฐ 
- แบบเปิดประมูลขายข๎าวเป็นการทั่วไป ปี 2557 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

โดย 3 ครั้งแรก มีมูลคํา 3,577.31 ลา๎นบาท (348,837.597 ตัน ) 
และครั้งที่ 4 โดยเปิดประมูลปริมาณ 400,109 ตัน  

- แบบเปิดประมูลขายข๎าวเป็นการทั่วไป ปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 
โดยได๎อนุมัติการขายข๎าวให๎แกํผู๎เข๎าประมูล จํานวน 38 ราย 
ปริมาณรวม 496,000 ตัน มูลคํา 7,853 ล๎านบาท 

- แบบเปิดประมูลขายข๎าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2558 มีผู๎ชนะการ
ประมูล 24 ราย ปริมาณ 775,921.14 ตัน มูลคํา 8,371.66 
ล๎านบาท 
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7.2) การบริจาคข๎าวสาร รวม 1,860 ตัน 
- ชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัดภาคใต๎ (สุราษฎร๑ธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ป๓ตตานี ยะลา นราธิวาส และตรัง) 
ปริมาณ 1,360 ตัน 

- ชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัยในประเทศมาเลเซีย ปริมาณ 500 ตัน 
ปัญหาอุปสรรค :  

๑) เกษตรกรบางสํวนได๎เริ่มเพาะปลูกตั้งแตํเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ทําให๎
ระยะเวลาการเพาะปลูกเกิน ๔๕ วันไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการได๎  ทั้งนี้ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเน๎น
ประชาสัมพันธ๑หลักเกณฑ๑เงื่อนไขให๎เกษตรกรทราบอยํางทั่วถึง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เริ่มหรือเตรียมการ
เพาะปลูกในปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ 

๒) เกษตรกรได๎รับเงินชดเชยเยียวยาจากรัฐกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ 
จึงไมํมีแรงจูงใจในการทําประกันภัยฯ 

๓) เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวซึ่งตั้งอยูํในบริเวณมีความเสี่ยงน๎อยหรือไมํมีความ
เสี่ยง ไมํเคยได๎รับความเสียหาย เกษตรกรจึงไมํทําประกันภัยฯ 

๔) เกษตรกรบางรายไมํปลูกข๎าวจึงขอยกเลิกการทําประกันภัยฯ 

๖.๓.๓ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 

จากการดําเนินโครงการประกันภัยข๎าวนาปี ตั้งแตํปีการผลิต 2554 – 
2557 ได๎พบวําอุปสรรคสําคัญที่ทําให๎ผลการดําเนินโครงการต่ํากวําเปูาหมายในทุกปีการผลิตมาจาก
โครงการฯ ในปีการผลิตที่ผําน ๆ มาเริ่มรับประกันภัยหลังฤดูกาลเพาะปลูกข๎าวของเกษตรกร โดยเริ่ม
ดําเนินโครงการตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม 27 กรกฎาคม 13 กันยายน และ 24 มิถุนายน สําหรับ
โครงการฯ ปีการผลิต 2554 2555 2556 และ 2557 ตามลําดับ ในขณะที่เกษตรกรสํวนใหญํ 
(ยกเว๎นเกษตรกรที่ปลูกในพ้ืนที่ภาคใต๎ตอนลําง) ได๎เริ่มเพาะปลูกตั้งแตํเดือนพฤษภาคม สํงผลให๎
เกษตรกรกลุํมนี้ ซึ่งเป็นกลุํมเกษตรกรจํานวนมากไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการฯ ในปีการผลิต 2556 
และ 2557 ได๎ เนื่องจากได๎เริ่มเพาะปลูกไปแล๎วเกิน 45 วันหลังจากวันเพาะปลูกวันแรก ซึ่งไมํตรงกับ
เงื่อนไขของกรมธรรม๑ นอกจากนี้ เกษตรกรจะใช๎เวลาในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม๑คํอนข๎างมาก 
ประกอบกับระยะเวลาการประชาสัมพันธ๑มีจํานวนจํากัด ป๓จจัยดังกลําวล๎วนเป็นอุปสรรคสําคัญตํอ
ความสําเร็จของโครงการฯ ดังนั้น หากการดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2558มีความลําช๎าในการเริ่ม
ดําเนินการเหมือนกับปีการผลิตผําน ๆ มา จะทําให๎เกษตรกรจํานวนมากไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการฯ 
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ๑จํากัดไมํสามารถจูงใจให๎เกษตรกรทําความ
เข๎าใจในการดูแลความเสี่ยงด๎วยตนเองโดยการประกันภัย และไมํมีเวลาให๎เกษตรกรเพียงพอในการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม๑ 
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กระทรวงการคลัง (กค.) โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสํงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ได๎หารือรํวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ (กษ.) และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย  โดยผู๎รับประกันภัยเอกชน เพ่ือดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2558 โดยเห็นควร
ดําเนินการรับประกันภัยตํอเนื่องจากโครงการฯ ในปีการผลิต 2557 และเริ่มดําเนินการกํอนฤดูกาล
เพาะปลูกข๎าวของเกษตรกร ทั้งนี้ โครงการฯ ปีการผลิต 2558 มีหลักการแนวทางการรับประกันภัย 
และรายละเอียดการรับประกันภัย เชํนเดียวกับรูปแบบที่ได๎ดําเนินการในปีการผลิต 2557 ดังนี้ 

 
รายละเอียดโครงการ การรับประกันปี 2558 

ผู๎รับประกันภยั สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยผูร๎ับประกันภัยเอกชน 
ระยะเวลาการขาย หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรมีีมติอนุมตัิ และสิ้นสดุการขายกรมธรรม๑ 

ภายใน 30 วัน หลังจากเดือนที่มปีริมาณพื้นที่เพาะปลูกสูงสดุผํานไป 
อัตราเบี้ยประกันภัย (บาทตํอไรํ)  
- เบี้ยประกันภัยเบื้องต๎น 
 
 
 
- เบี้ยประกันภัยที่เกษตรกรต๎องชําระ 

แบํงพื้นที่รับประกันภัย 5 พ้ืนท่ีตามระดบัความเสี่ยง 
115-450 บาทตํอไร ํ(กค. ได๎เจรจาขอปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยจาก
สมาคมฯ ได๎ต่ํากวําโครงการฯ ปีการผลิต 2557 อยูํที่ร๎อยละ 4.8 ท้ังนี้ 
ป๓จจัยสําคญัที่สํงผลให๎การลดลงของอัตราเบี้ยประกันภัยไมมํากเทําที่ควรมา
จากสัดสํวนพื้นที่ท่ีเข๎ารํวมโครงการฯ ตํอพื้นที่เพาะปลูกรวมยังอยูํในระดับต่ํา)  
60-100 บาทตํอไรํ (เป็นอัตราเดยีวกับโครงการฯ ปีการผลติ 2557) 

- เบี้ยประกันภัยสํวนท่ีรัฐต๎องอุดหนนุ 64.12-383.64 บาทตํอไรํ วงเงนิ 476,483,250 บาท (โดยเปน็เงิน
งบประมาณคงเหลือในสํวนท่ี ธ.ก.ส. ไดเ๎บิกจํายจากสํานักงบประมาณเพื่อ
ดําเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2557 จํานวน 208,471,024.74 บาท  
และเสนอของบประมาณเพิม่เตมิอีกจํานวน 268,012,225.26 บาท)  
ซึ่งน๎อยกวําโครงการฯ ปีการผลิต 2557 จาํนวน 18,422,971.50 บาท 
หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร๎อยละ 3.72 

ความคุ๎มครอง ภัย 7 ประเภท ได๎แกํ นํ้าทํวมหรือฝนตกหนัก ภัยแล๎ง ฝนแล๎งหรือฝนท้ิง
ชํวงลมพายุหรือพายไุตฝ๎ุุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําค๎างแข็ง ลูกเก็บ  
และไฟไหม๎ รวมทั้งภัยศตัรูพืชและโรคระบาด 

อัตราคําสินไหมทดแทน (บาทตํอไรํ)  1,111 บาทตํอไรํ สําหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย และวงเงินคุ๎มครอง 555 
บาท ตํอไรํ สําหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด (เป็นอตัราเดียวกับโครงการฯ 
ปีการผลิต 2557)  

พื้นที่เพาะปลูกเข๎ารํวมโครงการ (ไรํ)  1.5 ล๎านไร ํ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เห็นชอบตามที่ กค.  
ได๎เสนอโครงการดังกลําวแล๎ว  
    การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ความคืบหน๎าการจ๎างแรงงานเกษตรกรนอกฤดู
การเพาะปลูก โครงการชํวยเหลือเกษตรกรที่ได๎รับผลกระทบจากภายแล๎ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ การจ๎าง
แรงงาน รวมทั้งประเทศ โดยมีแผนการจ๎าง ๑๐๓,๒๐๑ คน สมัครแล๎ว ๘๖,๘๐๒ คน (ร๎อยละ ๘๔.๑๑)  
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๖.๓.๔ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง เพ่ือชดเชยรายได๎ให๎เกษตรกรผู๎ปลูกยาง  
รักษาเสถียรภาพราคายาง และสนับสนุนสินเชื่อแกํเกษตรกรรายยํอย ผู๎ประกอบการและสถาบัน
เกษตรกร รวมถึงมาตรการควบคุมผลผลิตยางพาราทั้งในระยะเรํงดํวน และระยะยาว โดยผลการ
ดําเนินการแตํละโครงการเป็นดังนี้  

โครงการ กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

๑) โครงการชดเชยรายได๎แกํเกษตรกรชาวสวนยาง 
(ณ 31 พ.ค. ๕8) 

๘,๔๕๓.๙๙  
 

793,790 7.98 ล๎านไรํ  7,987.47 
(94.48%) 

๒) แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ     
๒.๑) โครงการสนับสนุนเ งินทุนหมุนเวียนแกํสถาบัน

เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (ณ 31 พ.ค. ๕8) 
๑๐,๐๐๐ 348 แหํง - 3,983.72 

(39.84%) 
๒.๒) โครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรแปรรูป

ยางพารา (ณ 31 พ.ค. ๕8) 
 

๕,๐๐๐ 
 

67 แหํง - 365.40 
(7.31%) 

๒.๓) โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ยาง 
(ณ 31 พ.ค. ๕8) 

๑๕,๐๐๐ มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ 19 ราย วงเงิน 20,450.15 
ล๎านบาท ธนาคารออมสินอนุมัตสิินเช่ือแล๎ว 
จํานวน 1 ราย วงเงิน 44.17 ลา๎นบาท 

๓) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต  
โดยการลดพื้นที่ปลูกยาง ๗ ปีๆ ละ ๔ แสนไรํ (ปลูกแทนด๎วยยาง 
๓ แสนไรํ และพืชอื่น ๑ แสนไรํ) (ณ 31 พ.ค. ๕8) 

เกษตรกรแจ๎งความประสงค๑แล๎ว ยื่นขอโคํนต๎นยางพารา 440,056 ไรํ 
สงเคราะห๑ปลูกแทนด๎วยยางพาราพันธุ๑ดี 254,173 ไรํ สงเคราะห๑ปลูก
แทนแบบเกษตรผสมผสาน 1,341 ไร ํสงเคราะห๑ปลูกแทนด๎วยไมย๎ืน
ต๎น 23,161 ไรํ สงเคราะห๑ปลูกแทนด๎วยปาล๑มน้ํามัน 161,380 ไรํ 
ขณะนี้โคํนยางพาราแล๎ว 126,105 ไรํ 

๔) โครงการสร๎างมูลภัณฑ๑กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 
โดย อ.ส.ย. (ณ 31 พ.ค. ๕8) 

๖,๐๐๐ อ.ส.ย. ได๎เบิกเงินกู๎จาก ธ.ก.ส. ไปแล๎วจํานวน 
9,300 ล๎านบาท และ อ.ส.ย. ได๎โอนเงินกู๎ไป
ธนาคารกรุงไทยแล๎ว จํานวน 9,026.62 ล๎าน
บาท 

๕) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยํอยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม (ณ 15 พ.ค. ๕8) 

 

๑๐,๐๐๐  
ล๎านบาท 

(๑๐๐,๐๐๐ ราย) 

ธ.ก.ส. อนุมัตสิินเช่ือให๎กับเกษตรกร 40,664 
ครัวเรือน วงเงิน 3,623 ล๎านบาท อยูํระหวําง
พิจารณาสินเช่ือ 45,367 ครัวเรือน วงเงิน 
4,440 ล๎านบาท 

๖) โ ค ร งกา รผลิ ต เพื่ อ เ ส ริ ม ร าย ได๎ ในสวนยางตามหลั ก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แก๎ไขระเบียบเพื่อให๎เกษตรกรได๎มีทางเลือกในการทําอาชีพผสมผสานใน
สวนยาง โดยลดจํานวนต๎นยางที่กําหนดไว๎เดิมไมํต่ํากวํา ๖๐ ต๎น/ไรํ เป็น
ไมํต่ํากวํา ๔๐ ต๎น/ไรํ ขณะนีไ้ดส๎ํงเสรมิให๎เกษตรกรชาวสวนยางสมัคร 
เข๎ากลุํมชาวสวนยาง 7,250 ราย ปลูกพืชแซมในสวนยาง 86,985 ไร ํ
และปลูกพชืคลุมในสวนยาง 71,051 ไร ํ

ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรชาวสวนยางมพ้ืีนที่ในหลายพ้ืนที่อาจตอ๎งใช๎เวลารอผลการ
ตรวจสอบรับรองสวนยางให๎ครบถ๎วนกํอน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ๑ ครัวเรือน ๑ สิทธิ์ 

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาง  
 ๑.๑) ความคืบหน๎าการสํงเสริมและสนับสนุนการใช๎ยางของสํวนราชการ อยูํ

ระหวํางการพิจารณาของรองนายกรัฐมนตรี (หมํอมราชวงศ๑ ปรีดิยาธร  เทวกุล)  
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๘๗ 

 
 

 ๑.๒) โครงการแก๎ป๓ญหายางพารา มีการดําเนินการ ดังนี้  
 - โครงการแก๎ไขป๓ญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ โดยสนับสนุนป๓จจัยการ

ผลิตแกํเกษตรกร ไรํละ ๒,๕๒๐ บาท  
 

 - โครงการชดเชยรายได๎แกํเกษตรกรชาวสวนยาง ชดเชยไรํละ ๑,๐๐๐ บาท 
โดยจํายเงินให๎เกษตรกรแล๎ว จํานวน ๗๘๗,๑๕๒ ครัวเรือน (ร๎อยละ ๙๒.๖๐) วงเงิน ๗,๙๑๙.๗๘ ล๎านบาท  

 

 - โครงสร๎างมูลภัณฑ๑กันชนเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง มียางจํานวน 
๑๔๗,๙๐๔ ตัน มูลคํา ๘,๘๓๔.๑๗ ล๎านบาท 

 

 - โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกํสถาบันเกษตรกร เพ่ือใช๎รวบรวมยาง 
โดยอนุมัติเงินกู๎แล๎ว ๓๔๖ แหํง เบิกเงินกู๎แล๎ว ๓๒๘ แหํง วงเงิน ๓,๔๑๙.๖๑ ล๎านบาท ผลการรวบรวม 
๔๓๓,๘๕๗ ตัน มูลคํา ๑๗,๓๙๒.๓๐ ล๎านบาท จําหนําย ๔๐๗,๔๕๐ ตัน มูลคํา ๑๖,๙๕๙.๓๒ ล๎านบาท  

 

 - โครงการสนับสนนุสินเชื่อเปน็เงนิทนุหมุนเวยีนแกผํู๎ประกอบการยาง รวม ๔๒ ราย 
วงเงินรวม ๔,๘๑๐ ล๎านบาท  

 - โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยํอยเพ่ือประกอบอาชีพ
เสริมมีเกษตรกรที่ผํานการพิจารณาคุณสมบัติ จํานวน ๙๙,๒๑๓ ราย วงสินเชื่อ ๘,๘๖๑ ล๎านบาท      
ธ.ก.ส. จํายสินเชื่อแล๎ว จํานวน ๔๐,๖๖๔ ราย วงเงิน ๓,๖๒๓ ล๎านบาท  

 - โครงการผลิตเพ่ือเสริมรายได๎ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการแล๎วเสร็จ เชํน การปลูกพืชแซมในสวนยาง และการปลูกพืชคลุมดิน         
ในสวนยาง  

 - โครงการลดต๎นทุนการผลิต ได๎แกํ การสนับสนุนให๎ปลูกพันธุ๑ยางที่ให๎     
ผลผลิตสูง โดยได๎ดําเนินการแล๎ว ๑๓,๗๓๕ ไรํ (ร๎อยละ ๒๒.๘๙) การรวมกลุํมจัดตั้งตลาดน้ํายางสด 
ดําเนินการแล๎ว ๔๔๘ กลุํม (ร๎อยละ ๙๘.๙๐) จัดตั้งตลาดประมูลยางงพารา ดําเนินการแล๎ว ๕๒๒,๑๘๑ ตัน 
(ร๎อยละ ๕๙.๖๘) และจัดตั้งตลาดยางอิเล็กทรอนิกส๑ ดําเนินการแล๎ว ๖ ตลาด (ร๎อยละ ๓๐.๐๐)  

 - โครงการถํายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการแล๎ว ๔๔,๔๔๘ ราย (ร๎อยละ ๕๘.๔๓)  
 - โครงการควบคุมปริมาณการผลิต เกษตรกรยื่นขอโคํนต๎นยาง ๔๔๐,๐๕๖ ไรํ 

โคํนแล๎ว ๑๒๖,๑๐๕ ไรํ  
 - โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ธ.ก.ส. อนุมัติ

แล๎ว ๖๒ แหํง วงเงิน ๓๕๖.๔๘ แบํงเป็นงบลงทุน ๒๑๓.๒๘ ล๎านบาท (๓๑ แหํง) และงบสินเชื่อเพ่ือ    
รับซื้อ/รวบรวมวัตถุดิบ ๑๔๓.๒๐ ล๎านบาท (๓๑ แหํง)  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๘๘ 

 
 

 - โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ยาง มีผู๎ประกอบการเข๎า
รํวมโครงการ ๑๙ ราย วงเงิน ๒๒,๕๒๐.๑๕ ล๎านบาท และธนาคารออมสิน อนุมัติสินเชื่อ ๑ ราย วงเงิน 
๔๔.๑๗ ล๎านบาท อยูํระหวํางการพิจารณา จํานวน ๑๘ ราย วงเงินที่ขอกู๎รวม ๒๒,๔๗๕.๙๘ ล๎านบาท  

 - โครงการจัดหาตลาดใหมํเพ่ือสํงออกยางพารา มีการจัดประชุมประเมิน
สถานการณ๑สํงออก กลุํมสินค๎าอุตสาหกรรมหนักรํวมกับภาคเอกชนและหนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดประชุม
หารือการจัดงาน World Rubber Forum (๖-๗ พ.ค. ๒๕๕๘) และเจรจาการค๎ากับตํางประเทศ ๖ 
ประเทศ ได๎แกํ อินเดีย รัสเซีย อิหรําน ฝรั่งเศส เกาหลีใต๎ และตุรกี   

 - โครงการสํงเสริมการลงทุนด๎านผลิตภัณฑ๑ยางในประเทศ/โครงการสนับสนุน
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ยาง มีการจัดทําแผนปฏิบัติการชักจูงการลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

 - โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร๎างระบบตลาดยางพารา โดย
สถาบันวิจัยยาง ได๎จัดทํารายละเอียดโครงการฯ พร๎อมแผนงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบ ขณะนี้อยูํ
ระหวํางจัดทําหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี  

 - โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โดยกรมวิชาการเกษตร 
รํวมกับหนํวยงานที่รับผิดชอบ ยกรํางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฯ ยางแหํงชาติ ตามมติของ กนย. 
และได๎นําเสนอ คสช. พิจารณาแล๎ว โดยโครงสร๎างของสถาบันฯ จะประกอบด๎วย ๕ สํานัก คือสํานัก
ยุทธศาสตร๑ สํานักพัฒนาตลาดและธรุกิจยาง สํานักสํงเสริมและพัฒนาบุคลากร สํานักมาตรฐานยางและ
ผลิตภัณฑ๑ยาง สํานักวิจัยและพัฒนายาง จะอยูํในสังกัดการยางแหํงประเทศไทย รวมทั้ง สนช. ได๎
พิจารณาผํานรําง พ.ร.บ. การยางแหํงประเทศไทยแล๎ว และจะได๎นําเสนอเพ่ือลงพระปรมาภิไธย และ
ประกาศเป็นกฎหมายตํอไป เมื่อการจัดตั้งการยางแหํงประเทศไทยมีความชัดเจน จึงจะสามารถ
ดําเนินการในขั้นตอนตํอไป ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยางแหํงชาติได๎ถูกกําหนดไว๎ในโครงสร๎าง
ของการยางแหํงประเทศไทยแล๎ว 

๖.๓.๕ ตลาดเกษตรกร เพ่ือให๎เกษตรกร องค๑กรเกษตรกร และผู๎ผลิตได๎จําหนําย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ๑โดยตรง ผู๎บริโภคมีสินค๎าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ผํานการรับรองโดย
ระบบตํางๆ เชํน GAP GMP ฯลฯ หรือเป็นแหลํงเปิดตัวผลิตผลหรือผลิตภัณฑ๑ที่แปลกใหมํ หรือที่มี
คุณลักษณะเฉพาะของท๎องถิ่น รวมทั้ง ให๎ภาคเอกชนในจังหวัดได๎มีโอกาสรํวมมือจัดตลาดเกษตรกร  
ในลักษณะ CSR  กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ จึงได๎จัดทําโครงการตลาดเกษตรกรขึ้นในทุกจังหวัด
อยํางตํอเนื่องอยํางน๎อยสัปดาห๑ละ 1 ครั้ง  ขณะนี้ ได๎เปิดครบแล๎ว 77 จังหวัด 87 แหํง  (ดูรายชื่อ
สถานที่ได๎ที่ www.moac.go.th) มูลคําการจําหนํายสินค๎า แยกเป็น (1) มูลคําการจําหนํายทั้งหมด 
จํานวน 2,932,216.99 บาท เฉลี่ย 54,300.31 บาท/ตลาด/ครั้ง (2) มูลคําการจําหนํายสินค๎าที่
ได๎รับรองมาตรฐาน จํานวน 1,525,174 บาท เฉลี่ย 28,243.96 บาท/ตลาด/ครั้ง และมีจํานวน
ผู๎บริโภคที่เข๎าชมในงาน จํานวน 21,160 ราย เฉลี่ย 310 ราย/ตลาด/ครั้ง  

http://www.moac.go.th/
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ทั้งนี้ ได๎ประเมินโครงการตลาดเกษตรกรจํานวน 2 ครั้ง พบวํา (1) เกษตรกร
ผู๎ขายเป็นเกษตรกร/วิสาหกจิชุมชน/สหกรณ๑การเกษตร จากเดิมร๎อยละ 86 เป็นร๎อยละ 92 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 7 
(2) เกษตรกรจําหนํายสินค๎าที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานจากเดิมร๎อยละ 39 เป็นร๎อยละ 57 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 18 
หรือจาก 10 ราย เป็น 16 ราย (3) สินค๎าที่เกษตรกรนํามาจําหนํายทั้งสองครั้ง สํวนมากเป็นสินค๎า
ประเภท พืชผัก สินค๎าแปรรูป และข๎าว (4) มูลคําการจําหนํายสินค๎าที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานจาก
เดิมเฉลี่ย 21,847 บาท เป็น 34,412 บาท เพิ่มขึ้น 12,565 บาท (5) การสุํมตรวจสารตกค๎าง และ
ปิดประกาศให๎ทราบ จากเดิม มีการสุํมตรวจร๎อยละ 56 เพ่ิมเป็นร๎อยละ 67 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 11 และ  
(6) การจัดตั้งกลุํมเพ่ือบริหารตลาด เพ่ิมขึ้นจากเดิมร๎อยละ 56  เป็นร๎อยละ 67 

นอกจากนี้ได๎มีการประเมิน รอบ 1/2558 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 พบวํา  
1) ด๎านการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข๎องใน

การดําเนินโครงการจํานวน 3 คณะ ประกอบด๎วย คณะกรรมการโครงการตลาดนัดเกษตรกร  
คณะกรรมการตลาดเกษตรกร และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ๑ของจังหวัด 

2) เกษตรกรนําสินค๎ามาจําหนํายเฉลี่ย 37 รายตํอตลาด เป็นเกษตรกรที่นํา
สินค๎ามาจําหนํายอยํางสม่ําเสมอ 27 ราย โดยสํวนใหญํเป็นเกษตรกรตัวจริงทั้งหมด ทั้งเกษตรกรราย
ยํอย กลุํมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เป็นต๎น และสินค๎าที่นํามาจําหนํายร๎อยละ 79.00 เกษตรกร
เป็นผู๎ผลิตโดยตรง 

3) สินค๎าที่เกษตรกรนํามาจําหนํายได๎รับรองมาตรฐานร๎อยละ 42.35  
ในจํานวนนี้มีบรรจุภัณฑ๑ร๎อยละ 31.14  

4) ประเภทของสินค๎าที่นํามาจําหนําย สํวนใหญํร๎อยละ 61.64 เป็นสินค๎า
ด๎านพืช รองลงมา ร๎อยละ 50.23 เป็นผลิตภัณฑ๑แปรรูปตํางๆ สินค๎าด๎านปศุสัตว๑ ร๎อยละ 12.79 สํวนร๎อยละ 
5.59 เป็นสินค๎าอื่นๆ และร๎อยละ 2.79 เป็นสินค๎าประมง  

5) การมีสํวนรํวมของภาคเอกชน พบวํา มีภาคเอกชนเข๎ามารํวมให๎การ
สนับสนุนตลาดเกษตรกรร๎อยละ 47.06  

6) มูลคําการจําหนํายสินค๎า พบวํา มีมูลคําการจําหนํายรวม 854,467 บาท
ตํอครั้ง เป็นสินค๎าที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานจํานวน 351,015 บาทตํอครั้ง คิดเป็น ร๎อยละ 4.08 
ของยอดจําหนํายสินค๎าทั้งหมด 

7) การพัฒนาคุณภาพของสินค๎า เกษตรกรร๎อยละ 31.40 มีการพัฒนาสินค๎า
เพ่ือให๎ได๎ใบรับรองมาตรฐาน โดยจะทําให๎สินค๎ามีคุณภาพดีขึ้น ผู๎บริโภคมีความมั่นใจในสินค๎ามากขึ้น  

8) การพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ของสินค๎า เกษตรกรร๎อยละ 32.24 มีการพัฒนา
บรรจุภัณฑ๑ของสินค๎า ซึ่งสํวนใหญํเป็นสินค๎าแปรรูปตํางๆ เชํน ไขํเค็ม ปลาส๎ม และขนมขบเคี้ยวตํางๆ  

9) คุณภาพสินค๎า มีความแตกตํางกับสินค๎าที่เคยซื้อในตลาดทั่วไปคิดเป็นร๎อยละ 
89.63 โดยมีความแตกตํางด๎านคุณภาพคิดเป็น ร๎อยละ 93.25 กลําวคือมีคุณภาพดีกวํา สด และ
ปลอดภัยกวําสินค๎าที่เคยซื้อในตลาด  

10) อาชีพของผู๎บริโภคสํวนใหญํร๎อยละ 43.85 ประกอบอาชีพข๎าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รองลงมาร๎อยละ 33.61 เป็นพํอบ๎าน/แมํบ๎าน ยอดซื้อสินค๎าในตลาดเฉลี่ย 213 บาท/ครั้ง 
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ความถี่ในการซื้อสินค๎าเฉลี่ย 4 ครั้งตํอเดือน โดยร๎อยละ 84.02 ผู๎บริโภคต๎องการซื้อสินค๎าที่มีคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย รองลงมา ร๎อยละ 64.75 ต๎องการชํวยเหลือเกษตรกรโดยตรง 

11) ชํองทางการประชาสัมพันธ๑ ผู๎บริโภคร๎อยละ 50.41 ทราบขําว
ประชาสัมพันธ๑การจัดตลาดจากสื่อบุคคล ร๎อยละ 34.84 ทราบขําวจากสื่อด๎านอื่นๆ และร๎อยละ 20.49 
ทราบขําวจากสื่อสิ่งพิมพ๑ ทั้งนี้เกษตรกรร๎อยละ 58.97 สามารถจดจําสัญลักษณ๑ของตลาดเกษตรกรได๎  

12) ความพึงพอใจตํอการจัดตลาด ผู๎บริโภคร๎อยละ 51.86 มีความพึงพอใจ
ตํอการจัดตลาดเกษตรกรในระดับมาก โดยเฉพาะความสะอาดของตลาด ขนาดพ้ืนที่ตลาดเดินเลือกซื้อ
สินค๎าได๎สะดวก ไมํคับแคบ และสถานที่ตั้งลาดผู๎บริโภคเดินทางมาซื้อได๎สะดวก 

๖.๓.๖ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2556/2557 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้าํตาลทราย (สอน.) ได๎ดําเนินการให๎ความ
ชํวยเหลือชาวไรํอ๎อย ให๎ได๎รับคําอ๎อยที่คุ๎มต๎นทุนการผลิตบรรเทาความเดือดร๎อนของชาวไรํอ๎อยใน  
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 เนื่องจากชาวไรํอ๎อย มีความจําเป็นต๎องมีเงินทุนเพ่ือการดํารงชีพ และ
ประกอบอาชีพการปลูกอ๎อย เชํน ใช๎ในการเพาะปลูก บํารุงรักษาอ๎อย การเก็บเกี่ยวและการขนสํงของ
ฤดูการผลิตตํอไป ซึ่ง สอน. โดยกองทุนอ๎อยและน้ําตาลทราย ได๎จํายเงินเพ่ิมคําอ๎อยให๎ชาวไรํอ๎อย  
ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ไปแล๎วทั้งสิ้น ๑6,581,824,128.80 บาท หรือจํายเงินชํวยเหลือไปแล๎ว
ร๎อยละ 99.97 ของปริมาณอ๎อยที่สํงเข๎าหีบทั้งหมด 103,665,750.460 ตัน ทั้งนี้ กองทุนอ๎อยฯ  
ได๎จัดทําหนังสือแจ๎งชาวไรํอ๎อยที่ยังไมํได๎รับเงินชํวยเหลือ ให๎มาขอรับสิทธิ์การชํวยเหลือเป็นรายบุคคล 
โดยมีชาวไรํอ๎อยแจ๎งความประสงค๑ไมํขอรับสิทธิ์การชํวยเหลือจํานวน 61 ราย ปริมาณอ๎อย 3,845.90 ตัน 
ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการรวบรวมข๎อมูลและการจดทะเบียนชาวไรํอ๎อยจํานวน 362 ราย ปริมาณอ๎อย 
25,504.265 ตัน 

๖.๓.๗ การจัดที่ดินท ากินให้เกษตรกร โดยการจัดที่ดินทํากิน (การสอบสวนสิทธิ) 
19,697 ราย 227,648 ไรํ จัดที่ดินชุมชน (การสอบสวนสิทธิ) 1,656 ชุมชน 18,894 ราย 
11,408 ไรํ  และการตรวจสอบการถือครองที่ดิน 7,177,905 ไรํ และการออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน๑ในที่ดินของสหกรณ๑ ได๎ออกหนังสืออนุญาตให๎เข๎าทําประโยชน๑ในที่ดินทํากิน (กสน. 3) ให๎กับ 
สมาชิกนิคมสหกรณ๑ที่แสดงความประสงค๑ จํานวน 409 ราย พ้ืนที่ 4,368 ไรํ และออกหนังสือแสดง
การทําประโยชน๑ (กสน.5) ให๎กับสมาชิกนิคมสหกรณ๑ที่ปฏิบัติครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่กําหนดจํานวน 
843 ราย พ้ืนที่ 8,702 ไรํ 

นอกจากนี้ได๎กําหนดให๎ มีการตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปที่ดินในด๎าน
สิทธิและการทําประโยชน๑ในที่ดินของเกษตรกรที่ได๎รับสิทธิ เปูาหมาย 12.33 ล๎านไรํ 1,024,044 แปลง   
ขณะนี้ได๎ตรวจสอบแล๎ว รวม 510,408 แปลง  พบวํา พ้ืนที่ยังไมํจัดสรร ไมํเข๎าสูํกระบวนการ 3,615 แปลง 
เนื้อที่ 81,868 ไรํ  พ้ืนที่จัดสรรแล๎ว ไมํปฏิบัติตามระเบียบ สปก. 3,486 แปลง เนื้อที่ 45,572 ไรํ  
ซึ่งอยูํระหวํางการดําเนินการตาม ระเบียบและกฎหมายตรวจสอบการถือครองที่ดินที่ตํอเนื่องจากปี 25๕5 - 
25๕๗ เปูาหมายพ้ืนที่ไมํเข๎าสูํกระบวนการ 52,242 แปลง 2.43 ล๎านไรํ  (กรณีผิดระเบียบมีหนังสือ
เรียกให๎ชี้แจงข๎อมูลเพ่ิมเติม เตือนให๎ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง  สั่งให๎สิ้นสิทธิ  สํงอัยการฟูองคดี) ขณะนี้ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๑๙๑ 

 
 

ดําเนินการเจรจาหาข๎อยุต ิ2,044 แปลง 80,427 ไรํ เตรียมสํงสํานวนให๎อัยการสั่งให๎สิ้นสิทธิ 9 แปลง 
8,176ไรํ และสรุปสํานวนสํงอัยการฟูองคดี 18 แปลง 1,144 ไรํ  

รวมทั้งได๎จัดเตรียมที่ดิน สปก. ซึ่งเป็นพ้ืนที่แปลงวํางในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 แปลง 
ประกอบด๎วย พ้ืนที่ซึ่งหมดการอนุญาตจาก ส.ป.ก. ปุาห๎วยระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 3,239-2-
39 ไรํ พ้ืนที่ซึ่งหมดการอนุญาตจากกรมปุาไม๎ อําเภอทําแซะ จังหวัดชุมพร ๑,๐๓9-2-38 ไรํ  พ้ืนที่เขต
ปฏิรูปที่ดินอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ที่ดินเอกชน) 529-3-11 ไรํ  พ้ืนที่อําเภอดอนจาน จังหวัด 
กาฬสินธุ๑ ที่เกษตรกรกระทําผิดระเบียบ 776-3-03 ไรํ  ซึ่งขณะนี้อยูํในระหวําง ดําเนินการ จัดทําเมนู
อาชีพ คัดเลือกเกษตรกร รวมทั้งจัดตั้งสหกรณ๑ 

๖.๓.๘ การช่วยเหลือด้านหน้ีสิน สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย 

   1) มาตรการให๎ความชํวยเหลือด๎านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ๑/กลุํมเกษตรกรที่
ประสบอุทกภัย ปี 2554 (ปีที่ 3) เนื่องจากเกษตรกรประสบอุทกภัย ทําให๎ขาดรายได๎จากเกษตรกรรม
ที่เสียหาย เป็นเหตุให๎ไมํสามารถชําระหนี้สินที่มีตํอสหกรณ๑/กลุํมเกษตรกรได๎ตามปกติ จึงสมควรได๎รับ
การพักชําระหนี้เป็นเวลา ๓ ปี รัฐบาลจํายดอกเบี้ยแทนตามอัตราดอกเบี้ยที่มีการเรียกเก็บจากสมาชิก
ตามระยะเวลาที่พักชําระหนี้ เพ่ือให๎สมาชิกมีโอกาสในการนําเงินคําดอกเบี้ยที่จะต๎องไปชําระหนี้นําไป
ฟ้ืนฟูเกษตรกรรมของตนเองให๎กลับมามีรายได๎อีกครั้งหนึ่ง และเก็บออมเพ่ือให๎สามารถชําระหนี้ได๎ใน
อนาคต รวมทั้งหากสมาชิกรายใดที่เสียชีวิตในขณะที่เกิดอุทกภัย รัฐบาลชําระหนี้แทนทั้งจํานวน โดย
เบิกจํายเงินชดเชยดอกเบี้ยให๎กับสมาชิกสหกรณ๑/กลุํมเกษตรกร 26,059 ราย เป็นเงิน 184.979 ล๎านบาท 

   2) โครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายยํอยและประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อยที่มีหนี้ต่ํา
กวํา 500,000 บาท ผํานสหกรณ๑/กลุํมเกษตรกร เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ๑/กลุํม
เกษตรกรที่เป็นกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและมีป๓ญหาการสํงชําระหนี้ ทั้งสถานะหนี้ปกติโดยจํายชดเชย
ดอกเบี้ยให๎ร๎อยละ 3 จํานวน 3 ปีและหนี้ค๎างชําระ จํายชดเชยดอกเบี้ยร๎อยละ 4 จํานวน 3 ปีและจําย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อฟ้ืนฟูอาชีพแกํสมาชิก  เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได๎ให๎แกํสมาชิก ให๎สามารถสํง
ชําระหนี้ให๎แกํสหกรณ๑/กลุํมเกษตรกรได๎ภายหลังจากการเข๎ารํวมโครงการ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2557 ได๎อนุมัติในหลกัการการเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจํายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจํายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี) เพ่ือจํายชดเชยดอกเบี้ย 
จํานวน 85.30 ล๎านบาท 

6.3.9 การลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร   
1) การลดราคาจ าหน่ายปุ๋ยเคมี ได๎แกํ ปุ๋ยเคมีที่ใช๎ในนาข๎าว ลดราคาจําหนําย

ปลีกกระสอบ (50 กก.) ละ 40 - 50 บาท (ร๎อยละ 6.02 - 8.26) และปุ๋ยเคมียางพารา ปาล๑มน้ํามัน และ
พืชชนิดอื่นๆ ได๎แกํ ข๎าวโพด และมันสําปะหลัง ลดลงกระสอบละ 25 - 40 บาท (ร๎อยละ 4.04 - 7.5) 
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2) การลดราคาจ าหน่ายยาปูองกันก าจัดศัตรูพืช ที่ใช๎ในนาข๎าวลดราคา
จําหนํายปลีกร๎อยละ 5 – 10 

๖.๔ เร่งส่งเสริมการลงทุน    
๖.๔.๑ เรํงรัดพิจารณาโครงการขอรับการสํงเสริมการลงทุนค๎างการพิจารณาที่ยื่นกํอน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเดิมมีจํานวน 769 โครงการ เงินลงทุน 753,154 ล๎านบาท โดยระหวําง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2558 ได๎พิจารณาแล๎วเสร็จ 742 โครงการ เงินลงทุน 
727,472 ล๎านบาท ทําให๎โครงการค๎างการพิจารณาลดลงเหลือ 27 โครงการ เงินลงทุน  25,682 
ล๎านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2558 ได๎พิจารณาแล๎วเสร็จเพ่ิมเติมอีก 8 โครงการ เงินลงทุน 
2,039 ล๎านบาท ทําให๎โครงการค๎างการพิจารณาลดลงเหลือ 19 โครงการ เงินลงทุน  23,643 ล๎านบาท 

๖.๔.๒ คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนได๎มีการออกประกาศที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 
ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ๑สํงเสริมการลงทุน โดยกําหนดสิทธิประโยชน๑ใหส๎อดคล๎อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่เน๎นสํงเสริมกิจการที่มีคุณคําตํอประเทศสูง เชํน กิจการที่สํงเสริมการพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กิจการเศรษฐกิจดิจิทัล กิจการผลิตพลังงานทดแทน กิจการที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ โดยตั้งแตํเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 มีคําขอรับการสํงเสริม 306 
โครงการ มูลคําเงินลงทุน 48,248.7  ล๎านบาท    

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

๖.๕.๑ การเจรจาระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย๑ได๎เข๎ารํวมเจรจาการค๎าระหวําง
ประเทศกับคูํค๎าแลคูํภาครีะดบัตํางๆ อาทิ สปป.ลาว มาเลเซีย รัสเซีย กัมพูชา ฯลฯ  เพ่ือแสวงหาโอกาส
ทางการค๎าการลงทุน การประชุมคณะกรรมการรํวมเข๎าสูํตลาดภายใต๎ความตกลงการค๎าเสรีไทย  - 
ออสเตรเลีย เป็นต๎น 

๖.๕.๒ ขับเคลื่อนการส่งออก  เน๎นการตลาดใหมํ  รักษาตลาดเกํา การค๎าตาม 
แนวชายแดนไทย เจาะกลุํมลูกค๎าเปูาหมายและการค๎าขายออนไลน๑ รวมทั้งประชุมประเมินสถานการณ๑
การสํงออกเป็นรายกลุํมสินค๎า เพื่อผลักดันการสํงออกอยํางเต็มที่ ดังนี้ 

๑) ขยายตลาดการค๎าตลาดศักยภาพใหมํๆ อาทิ รัสเซีย จีน ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา เป็นต๎น มีผู๎ประกอบการได๎รับการสํงเสริมขยายตลาด 7,864 ราย เกิดมูลคําการสั่งซื้อ 
75,405.51 ล๎านบาท 

๒) พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ SMEs  พัฒนาตลาดออนไลน๑ผํานเว็บไซต๑
กลางของกระทรวงพาณิชย๑ มีผู๎ประกอบการสามารถขยายตลาดได๎ 11,133 ราย คาดวํามูลคําสั่งซื้อ
ผํานระบบออนไลน๑ 9,838 ล๎านบาท และผู๎ประกอบการได๎รบัการพัฒนาและบริการดา๎นการคา๎ระหวาํง
ประเทศ 77,116 ราย 

๓) พัฒนาและสํงเสริมการสร๎างมูลคําเพิ่ม และสร๎างตราสินค๎า (Brand) ให๎แกํ
สินค๎าผํานกิจกรรมอบรมและการให๎บริการตํางๆ อาทิ การมอบรางวัลผู๎ประกอบการธุรกิจดีเดํน (PM 
Award)  มอบตราสัญลักษณ๑ “Thai SELECT” เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นแกํผู๎บริโภค เป็นต๎น  
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๖.๕.๓ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดประชาคมอาเซียน โดยสามารถผลักดัน
ผู๎ประกอบการไปขยายตลาดอาเซียน 931 ราย เกิดมูลคําการสั่งซื้อ 1,091 ล๎านบาท ให๎บริการข๎อมูล
เชิงลึกในด๎านการค๎า การลงทุน และการดําเนินธุรกิจในตลาดอาเซียน โดยในชํวง เดือนก รกฎาคม 
2557 – พฤษภาคม 2558 สามารถให๎บริการนักธุรกิจได๎ จํานวน 2,191 ราย 

๖.๕.๔ ยกระดับการด าเนินธุรกิจของไทยในอาเซียน โดยจัดตั้งชมรมนักธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (DITP AEC Club)  การให๎บริการผํานศูนย๑บริการฯ  (AEC Business 
Support Center) รวมทั้งจัดกิจกรรมจับคูํธุรกิจและการขยายเครือขําย 

๖.๖ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
๖.๖.๑ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม ได๎จัดทํา Action Plan การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในพ้ืนที่กํากับดูแลของหนํวยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จํานวน 156 แหํง และได๎จัดทําแผนพัฒนาอุทยาน
แหํงชาติ เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ให๎ได๎มาตรฐานสากล ในอุทยานแหํงชาตินํารํอง 4 พื้นที่ 
ได๎แกํ อุทยานแหํงชาติเขาใหญํ อุทยานแหํงชาติดอยอินทนนท๑ อุทยานแหํงชาติเอราวัณ และอุทยาน
แหํงชาติธารโบกขรณี  

๖.๖.๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกรมการท่องเที่ยวได้จัด กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ (1) โครงการเที่ยวเมืองไทย อุํนใจ ได๎มาตรฐาน เมื่อวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (2) โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
(3) โครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวตามรอยหนังฮอลลีวูด (4) กิจกรรมประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (5) กิจกรรมการฝึกซ๎อมการชํวยชีวิตนักทํองเที่ยวและผู๎ประสบภัยทางทะเลและ
พ้ืนที่ปุาเขา (6) "สสส. Presents a day BIKE FEST ๒๐๑๔" ที่ สถานีรถไฟฟูาแอร๑พอร๑ต เรล ลิงค๑ 
มักกะสัน (7) โครงการสร๎างจิตสํานึกด๎านความปลอดภัยให๎กับผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยวเมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2557 (8) จัดงานเปิดตัวปีทํองเที่ยววิถีไทย 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  
ณ Siam Discovery และ (9) จัดกิจกรรม Celebrity Marketing เป็นต๎น 

๖.๖.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
อาทิ (1) สํงเสริมภาพลักษณ๑ โดยใช๎แคมเปญหลัก คือ "2015 Discover THAINESS" (2) จัดกิจกรรม 
Agent และ Media FAM Trip นําคณะสื่อมวลชนและผู๎ประกอบการจากพ้ืนที่ตํางๆ ทั่วโลก เดินทาง
สํารวจสถานที่ทํองเที่ยว และ (3) การเปิดตัวกิจกรรม Dream Jobbing in Thailand : Wildlife 
Volunteer ทาง Dream Jobbing.com เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เป็นต๎น 

๖.๖.๔ ส่งเสริมกลุ่มตลาดระดับบนที่มีรายได้สูงและกลุ่มความสนใจพิเศษที่มี
แนวโน้มใช้จ่ายสูงระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กลุํมตลาดกอล๑ฟ กลุํม
ตลาดคูํแตํงงาน กลุํมตลาด Luxury กลุํมตลาด Health & Wellness และกลุํมตลาด Ecotourism เป็นต๎น 

๖.๖.๕ พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม โดยได๎ดําเนินการ ดังนี้ 
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๑) อบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียน สําหรับการเป็นอาสาสมัครชํวยเหลือ
นักทํองเที่ยวและการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี ใน ๑๒ เมือง ต๎องห๎ามพลาด อาทิ จังหวัดนําน จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดลําปาง จังหวัดบุรีรัมย๑ จังหวัดตรัง และจังหวัดตราด/ อยูํระหวํางดําเนินการนํารํอง 
ในจังหวัดนําน  

๒) จัดทํามาตรฐานใหมํจํานวน ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพ่ือ
การทํองเที่ยว มาตรฐานเมืองทํองเที่ยวสะอาด มาตรฐานร๎านอาหารรถเข็น แผงลอย (Street Food) และ
ปรับปรุงมาตรฐานเดิม จํานวน ๑ มาตรฐาน คือ มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยว 

๓) จัดกิจกรรม Road Show และจัดนิทรรศการการทํองเที่ยวแบบพํานักระยะ
ยาวในเทศกาลการทํองเที่ยวในตํางประเทศ ระหวํางวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม 25๕๗ 

๖.๖.๖ การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MoU) เพ่ือแก้ไขปัญหาทัวร์นอมินี โดยรํวมกัน
ระหวํางกรมการทํองเที่ยว สํานักงานปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 
กระทรวงพาณิชย๑ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  ซึ่งกรอบความรํวมมือในบันทึกข๎อตกลงนี้มีใจความ
หลักอยูํ 4 ประเด็น คือ ด๎านการจดทะเบียนและการอนุญาตให๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยว ด๎านการ
ประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลซึ่งกันและกันระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ด๎านการกํากับดูแลและ
ปูองปราม และด๎านการสํงเสริมธุรกิจด๎านการทํองเที่ยว 

๖.๖.๗ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับส านักมาตรฐานและก ากับความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว จัดท าโครงการส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ (1) โครงการ
คําใช๎จํายสําหรับโครงการอํานวยการแก๎ไขป๓ญหานักทํองเที่ยวถูกหลอกลวงและชํวยเหลือนักทํองเที่ยว  
(2) โครงการประชาสัมพันธ๑และเตือนภัยด๎านการทํองเที่ยว (3) โครงการคําใช๎จํายในการชํวยเหลือ
เยียวยานักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ (4) โครงการคําใช๎จํายในการดําเนินงานสร๎างเครือขํายและพัฒนา
บุคลากรชํวยเหลือนักทํองเที่ยว และ (5) โครงการประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานเพ่ือแก๎ไข
ป๓ญหานักทํองเที่ยว เป็นต๎น 

๖.๖.๘ โครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน โดยกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา 
ได๎ดําเนินการจัดงานระหวํางวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ – 1 มีนาคม 2558 ตามนโยบายรัฐบาลในการนํา
ประเทศเข๎าสูํประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพ่ือสํงเสริมให๎ประชากรของกลุํมประเทศ
อาเซียน เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ในเอกลักษณ๑ทางนันทนาการของประเทศในกลุํมสมาชิกประชาคม
อาเซียน อันจะเป็นกลไกสําคัญ ในการสานความสัมพันธ๑ และความรํวมมือทางนันทนาการของประเทศ
สมาชิกในกลุํมประชาคมอาเซียนตํอไปในอนาคต 

๖.๖.๙ การพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ โดยการจัดเทศกาล
ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายท าในประเทศไทย (Thailand International Film Destination 
Festival 2015) เชํน (1) การแขํงขันถํายทําภาพยนตร๑สั้นใน 12 เมืองต๎องห๎าม..พลาด รูปแบบ  
วิถีไทย วัฒนธรรม อาหารไทย ฯลฯ เมื่อวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ๑ 2558 (2) จัดฉายหนังที่เคยถํายทํา
ในประเทศไทยให๎ประชาชนชมฟรี จํานวน ๑๐ เรื่อง เมื่อวันที่ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘  
ณ โรงภาพยนตร๑พารากอน ซีนีเพล็กซ๑  มีผู๎ เข๎าชมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๖๐๐ คน เป็นต๎น รวมทั้ง  
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ได๎ดําเนินการสํงเสริมและพัฒนาโฮมสเตย๑ไทยเพ่ือสร๎างคุณคําและมูลคําเพ่ิมทางการทํองเที่ยว  โดยจัด
กิจกรรม FAM TRIP  เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวโฮมสเตย๑ที่ได๎รับมาตรฐาน ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได๎แกํ 
จังหวัดนํานเมื่อวันที่ 26 - 28 กมุภาพันธ๑ 2558 จังหวัดเพชรบูรณ๑ เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558 
จังหวัดบุรีรัมย๑ เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 และจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 
2558  โดยเชิญสื่อมวลชน จํานวน 15 ทําน  ลงพื้นที่ไปสัมผัสโฮมสเตย๑ที่ได๎รับมาตรฐานโฮมสเตย๑ไทย 
ของกรมการทํองเที่ยวเพ่ือเก็บข๎อมูลแล๎วนําไปเขียนสื่อประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํข๎อมูลทุนทาง
วัฒนธรรมของโฮมสเตย๑ที่ผํานการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย๑ให๎เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตํางประเทศ และเข๎ามาศึกษาเรียนรู๎วิถีชีวิตของชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

๖.๖.๑๐  การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยววิถีไทย 12 จังหวัด (12 เมืองต้องห้าม...พลาด)
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ได๎ดําเนินงานพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวใน 12 จังหวัด  
เพ่ือกระจายนักทํองเที่ยวจากเมืองทํองเที่ยวหลักสูํแหลํงทํองเที่ยวรอง โดยพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎มี
ความพร๎อมทั้งโครงสร๎างพ้ืนฐาน มาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย และสํงเสริมการตลาด ภายใต๎
ภาพลักษณ๑ของ “12 เมืองต๎องห๎าม...พลาด” โดยการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ได๎นําเสนอจุดเดํนและ
เอกลักษณ๑ของเมืองตํางๆ ที่คนไทยยังไมํเคยรับรู๎  เพ่ือให๎หลงรักประเทศไทยมากขึ้นและให๎คนไทยได๎
ทํองเที่ยวเมืองไทยด๎วย โดยได๎เปิดตัว “๑๒ เมืองต๎องห๎าม...พลาด” ได๎แกํ  

1) ลําปาง – เมืองที่ไมํหมุนไปตามกาลเวลา ตํอให๎ก๎าวเร็วแคํไหน เมื่อไปถึง
เมืองลําปาง จะกลายเป็นคนเดินช๎าที่อยากซึมซับความสวยงามที่ไมํหมุนไปตามกาลเวลา 

2) เพชรบูรณ๑ – เมืองภูดอกไม๎สายหมอก ให๎สองตาได๎ดื่มด่ํากับดอกไม๎บาน
กลางภูสูง ทํามกลางสายหมอกที่ลอยมาเคาะประตูหน๎าตําง 

3) นําน – เมืองกระซิบรักเสมอดาว เมืองตํานานแหํงขุนเขา เมืองเกําที่มีชีวิต 
และวัฒนธรรมที่โดดเดํน บรรยากาศที่โรแมนติก 

4) บุรีรัมย๑ – เมืองปราสาทสองยุค จากอดีตที่เต็มไปด๎วยปราสาทหิน กําลัง
พลิกโฉมสูํเมืองล้ําสมัย  

5) เลย – เมืองเย็นสุดสุขที่หนึ่งเลย กับบรรยากาศที่เย็นสบายกลางทุํงดอกไม๎
สีชมพูบนภูสูง 

6) สมุทรสงคราม – เมืองสายน้ําสามเวลา เก็บเกี่ยวความสุขเรียบงํายกับหัวใจของ
เมืองสายน้ําตั้งแตํเช๎าจดค่ํา 

7) ราชบุรี – เมืองชุมชนคนอาร๑ต เป็นเมืองที่มีศิลปะให๎เห็นทุกตารางนิ้ว จาก
ศิลปะอุโบสถ ศิลปะหนังใหญํ ศิลปะรํวมสมัย ศิลปะเพื่อหัวใจเด็ก กลายเป็นเมืองนัดพบของคนรักศิลปะ
ไปโดยปริยาย 

8) ตราด – เมืองเกาะในฝ๓น ทะเลใส หาดทรายสงบ รีสอร๑ตสวยหรู บริการสุด
เอ็กซ๑คลูซีฟ เติมฝ๓นของคนรักทะเลอยํางเพอร๑เฟกต๑ 

9) จันทบุรี – เมืองสวนสวรรค๑ร๎อยพันธุ๑ผลไม๎ ไมํเพียงมีท๎องทะเลที่สวยงาม 
วิถีประมงที่อบอุํน จันทบุรียังโอบรับทุกคนด๎วยสวนแหํงความสุขที่หวานฉ่ําล้ํารสด๎วยผลไม๎อรํอย 
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10) ตรัง – เมืองยุทธจักรแหํงความอรํอย ตํานานเมืองแหํงคนชํางกินตลอด 
24 ชั่วโมง หมูยํางหนังกรอบ ติ่มซําคําโต ขนมเค๎กมีรูเนื้อนุํมลิ้น เมนูพ้ืนบ๎านจานเด็ด 

11) ชุมพร – เมืองหาดทรายสวยสี่ร๎อยลี้ เมืองที่มีเสนํห๑ผืนทรายไกลสุดสายตา 
12) นครศรีธรรมราช – เมืองสองธรรม คือ ธรรมะ และ ธรรมชาติ 

๖.๖.๑๑ แผนและผลการด าเนินการจัดมหกรรมกิจกรรมประเพณี ๑๒ เดือน  
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557   มหกรรมเฉลิมฉลองดนตรีไทย วิถีไทย วิถีแหํงความสุข 
4 - 6 พฤศจิกายน 2557   สีสันแหํงสายน้ํา 
19 - 21 ธันวาคม 2557    เทศกาล Bangkok Night Jazz 
14 มกราคม 2558    พาเหรด Discover Thainess Parade 
1 - 20 กุมภาพันธ๑ 2558   เทศกาลความรักและความผูกพันสายสัมพันธ๑ไทย-จีน 
14 - 17 มีนาคม 2558   มหกรรมไหว๎ครูมวยไทยโลก 
10 - 15 เมษายน 2558   เย็นทั่วหล๎า มหาสงกรานต๑ 
23 - 24 พฤษภาคม 2558   เทศกาล Thailand Music festival 
15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2558  มหกรรมสวรรค๑นักช็อป (Thailand Great Grand Sale) 
17 - 18 กรกฎาคม 2558   มหกรรมสานศิลป์ แผํนดินอาเซียน 
14 - 16 สิงหาคม 2558   มหกรรมผ๎าไหมไทย เทิดไท๎ราชินี 
18 - 20 กันยายน 2558   มหกรรมอาหารนานาชาติ 
24 - 26 ตุลาคม 2558   มหกรรมแขํงขัน Thailand Time Trial 
25 พฤศจิกายน 2558    สีสันแหํงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง 
และธันวาคม 2558    มหกรรมแหํงความสุข 

๖.๖.๑๒  แผนและผลการด าเนินการ “เส้นทางสายดอกไม้ Dream Destination” 
จัดเส๎นทางสายดอกไม๎ Dream Destination จํานวน ๒๒ เส๎นทาง แยกเป็นรายเดือน ดังนี้ 

1) เดือนมกราคม มี 3 เส๎นทาง ประกอบด๎วย  (1) หุบเขาสีชมพู ภูลมโล  
อ.ดํานซ๎าย จ.เลย  (2) สวนทิวลิป เทศกาลเชียงรายดอกไม๎งาม อ.เมือง จ.เชียงราย  (3) ทางสาย
สุพรรณิการ๑ จ.นครนายก 

2) เดือนกุมภาพันธ๑ มี 4 เส๎นทาง ประกอบด๎วย (1) ทุํงดอกเบญจมาศ  
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา (2) ทะเลบัวแดง  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  (3) ถนนเหลืองปรีดียาธร  
จ.สุพรรณบุรี  (4) ปุาดอกเสี้ยว ปุาเหมี้ยง อุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 

3) เดือนมีนาคม มี 1 เส๎นทาง คือ อุโมงค๑ชมพูพันธุ๑ทิพย๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 

4) เดือนเมษายน มี 2 เส๎นทาง ประกอบด๎วย  (1) ถนนสายดอกคูน  
จ.ขอนแกํน  (2) บึงล๎านบัว อุทยานนกน้ํา ทะเลน๎อย จ.พัทลุง  

5) เดือนพฤษภาคม มี 1 เส๎นทาง คือ นาบัว คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม 
6) เดือนมิถุนายน มี 1 เส๎นทาง คือ ทุํงดอกเปราะภูขาว อุทยานแหํงชาติ 

ภูหินรํองกล๎า จ.พิษณุโลก 
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7) เดือนกรกฎาคม มี 1 เส๎นทาง คือ  ทุํงดอกกระเจียว อุทยานแหํงชาติปุา
หินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

8) เดือนสิงหาคม มี 2 เส๎นทาง ประกอบด๎วย (1) ทุํงดอกเทียนปีกผีเสื้อ  
ดอยหัวหมด อ.อุ๎มผาง จ.ตาก (2) ทุํงดอกปอเทือง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

9) เดือนกันยายน มี 1 เส๎นทาง คือ  ทุํงดอกหงอนนาค อุทยานแหํงชาติ 
ภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ๑ 

10) เดือนตุลาคม มี 1 เส๎นทาง คือ  ทุํงดอกไม๎ปุา อุทยานแหํงชาติผาแต๎ม  
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

11) เดือนพฤศจิกายน มี 2 เส๎นทาง ประกอบด๎วย  (1) หุบเขาบัวตอง ดอย
แมํอูคอ จ.แมํฮํองสอน  (2) สวนชวนชม สวนนงนุช จ.ชลบุรี  

12) เดือนธันวาคม มี 3 เส๎นทาง ประกอบด๎วย  (1) ไรํกาแฟบาน จ.ชุมพร  
(2) ลานต๎นคริสต๑มาส อ.ภูเรือ จ.เลย (3) ทุํงทานตะวันเขาจีนแล จ.ลพบุรี 

๖.๖.๑๓  สถานการณ์นักท่องเที่ยวล่าสุด ณ 26 พฤษภาคม 2558  
๑) สถานการณ๑นักทํองเที่ยว เดือนพฤษภาคม 2558 จํานวนนักทํองเที่ยว

วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2558 มีจํานวน 1,790,958 คน ขยายตัวร๎อยละ 28.5 จากชํวงเวลา
เดียวกันของปีที่ผํานมา โดยนักทํองเที่ยว 2 อันดับแรกคือ จีนและมาเลเซีย และคาดวําจะขยายตัวอยําง
ตํอเนื่องในเดือนถัดไป และตั้งแตํเดือนตุลาคม 2557 จนถึงป๓จจุบัน (25 พฤษภาคม 2558) มีจํานวน
นักทํองเที่ยวตํางชาติจํานวน 19,417,520 คน ขยายตัวร๎อยละ 16.42 จากชํวงเวลาเดียวกันของปีที่
ผํานมา 

2) รายได๎จากการทํองเที่ยว นับตั้งแตํเดือนตุลาคม 2557 จนถึงป๓จจุบัน  
(25 พฤษภาคม 2558)  มีรายได๎จากการทํองเที่ยวแล๎ว 9.44 แสนล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 18.83 
จากชํวงเวลาเดียวกันของปีที่ผํานมา 

3) สถานการณ๑ทํองเที่ยวเมืองหลัก ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เติบโตในทุกพ้ืนที่ 
โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเทํากับร๎อยละ 7.68 และกํอให๎เกิดรายได๎ด๎านการทํองเที่ยวในพ้ืนที่
ดังกลําว 349,004.07 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 11.42 จากชํวงเวลาเดียวกันของปีที่ผํานมา 

4) สถานการณ๑ทํองเที่ยวใน 12 เมืองต๎องห๎ามพลาด ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 
เติบโตในทุกพ้ืนที่ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเทํากับร๎อยละ 8.49 และกํอให๎เกิดรายได๎ด๎านการ
ทํองเที่ยวในพ้ืนที่ดังกลําว 16,217.03 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 10.84 จากชํวงเวลาเดียวกันของปี
ที่ผํานมา 

5) กระแสนักทํองเที่ยวจีน มี 2 ทิศทางที่นําจับตา เรื่องแรกคือสัญญาณบวก
จากจํานวนนักทํองเที่ยวจีนที่นิยมมาทํองเที่ยวประเทศไทยเป็นอันดับต๎นๆ ของโลก มาพร๎อมกับกําลัง
ซื้อและการสร๎างรายได๎กระจายเม็ดเงินให๎กับคนไทย และอีกเรื่องคือทิศทางชูโจทย๑ ASEAN Connect  
ที่ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศกําลังจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันใน 31 ธันวาคม 2558 นี้ ข๎อมูลการ
ทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวจีน จากกรมการทํองเที่ยว ในระหวํางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน  
มีสัญญาณบวกถึงเม็ดเงินที่ได๎จากการที่นักทํองเที่ยวจีนเข๎ามาทํองเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นถึงร๎อยละ 
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110 (สร๎างรายได๎ .122,716.52 ล๎านบาท) จากชํวงเวลาเดียวกันของปีที่ผํานมา ซึ่งเป็นตัวเลขรายได๎
จากการทํองเที่ยวที่เติบโตอยํางเห็นได๎ชัด พบวําจากจํานวนนักทํองเที่ยวจีนที่หลั่งไหลเข๎ามาเที่ยวที่
ประเทศไทยในชํวงเวลาดังกลําวกวํา 2.69 ล๎านคน มากกวํา 2 ใน 5 หรือประมาณ 1.2 ล๎านคน เป็น
กลุํมที่จัดการเดินทางผํานบริษัทนําเที่ยว โดยแหลํงทํองเที่ยวหลักที่ได๎รับความนิยม 2 อันดับแรก คือ 
กรุงเทพฯ และพัทยา รองลงมาได๎แกํ ภูเก็ต และเชียงใหมํ  

๖.๖.๑๔   การด าเนินการพัฒนาเส้นทางจักรยาน เป็นการส่งเสริมการใช้จักรยาน 
โดยให๎มีเส๎นทางจักรยานในทุกจังหวัดและทุกพ้ืนที่ ซึ่งกําหนดแนวทางการพัฒนาเส๎นทางจักรยาน  
เพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางด๎วยจักรยานให๎มากขึ้น จึงได๎จัดโครงการ “คืนความสุขให๎ประชาชน
ด๎วยเส๎นทางจักรยานทั่วไทย” และได๎มีการจัดประชุมรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จํานวน 2 ครั้ง คือ 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 8 มกราคม 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1) รับทราบสถานะเส๎นทางจักรยานในประเทศไทย จํานวน 459 โครงการ 
ระยะทางรวม 2,148.045 กิโลเมตร แบํงเป็น โครงการของกระทรวงคมนาคม จํานวน 54 โครงการ 
ระยะทาง 1,095 กิโลเมตร โครงการของกรุงเทพมหานคร จํานวน 372 โครงการ ระยะทาง 323.66 
กิโลเมตร และโครงการของหนํวยงานสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น จํานวน 33 โครงการ ระยะทาง 728.585 
กิโลเมตร 

2) มอบหมายให๎สํานักงานนโยบายและแผนการขนสํงและจราจร จัดทํารําง
รายงานข๎อมูลเส๎นทางจักรยานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และจัดทํารํางมาตรฐานการสร๎างทางจักรยาน 

3) ประสานข๎อมูลจากการรถไฟแหํงประเทศไทยเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
เส๎นทางจักรยานเชื่อมตํอไปยังบึงมักกะสัน  

ในป๓จจุบัน สนข. อยูํระหวํางเตรียมการประชุมรํวมระหวําง กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร และหนํวยงานในสังกัด 
กระทรวงคมนาคม เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน ในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งข๎อเสนอแนะ  
จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกํอนรวบรวมเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

๖.๗ สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับรักษาเสถียรภาพของราคาอยา่งเหมาะสม 

๖.๗.๑ ดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง  โดยกําหนดสินค๎าและบริการ
ควบคุม 41 รายการ ดูแลราคาต๎นทาง กลางทาง และปลายทางเพ่ือให๎เพียงพอตํ อความต๎องการ 
กําหนดสินค๎าที่ต๎องปิดปูายราคา 285 รายการ ราคารับซื้อสินค๎าเกษตร 30 รายการ ตรึงราคาจําหนําย
สินค๎าอุปโภคบริโภค โดยขอความรํวมมือผู๎ผลิตสินค๎าในกลุํมตําง ๆ ขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน 
ตั้งแตํเดือนธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ๑ 2558  จากเดิมที่สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2557 และจัดหา
ร๎านอาหารปรุงสําเร็จในราคา 25 - 35 บาท รวมทั้งจัดหนํวยออกตรวจสอบมิให๎มีการเอาเปรียบ
ผู๎บริโภครวม 224,450 ราย พบผู๎กระทําผิด 189 ราย เปรียบเทียบปรับ 421,100 บาท และ
ตรวจสอบ เครื่องชั่งตวงวัดกวํา 2.7 ล๎านเครื่อง/หีบหํอ พบผิด 7,294 เครื่อง/หีบหํอ ดําเนินการยึด  
ผูกบัตรห๎ามและอายัด รวมทั้งกํากับดูแลให๎สินค๎า  ปรับลดราคา (เนื่องจากต๎นทุนการผลิตและต๎นทุนคํา
ขนสํงลดลง) 8 รายการ 
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๖.๗.๒ จัดงานจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจ าเป็นในราคาประหยัด (ธงฟูา) ราคา
ต่ํากวําท๎องตลาดร๎อยละ 20 - 40 รวม 1,333 ครั้ง ทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 
มูลคําจําหนํายกวํา 1,495.68  ล๎านบาท สามารถลดคําครองชีพให๎ประชาชนได๎กวํา  5.6 ล๎านคน  
คิดเป็นมูลคํากวํา 640.89 ล๎านบาท และจัดธงฟูาเคลื่อนที่สูํชุมชน (Mobile Unit)  โดยจัดรถปิคอัพ 100 
คัน ออกจําหนํายสินค๎า 50 จุด จุดละ 2 คัน  มีมูลคําจําหนํายรวม 93.25 ล๎านบาท สามารถลดภาระ 
คําครองชีพประชาชนได๎กวํา 34.25 ล๎านบาท   

๖.๗.๓ จัดหาร้านอาหารเข้าร่วมโครงการอาหารปรุงส าเร็จเพ่ือคืนความสุขทุกจาน  
ราคาไมํเกินจานละ 25 - 35 บาท ภายใต๎สัญลักษณ๑ “หนูณิชย๑...พาชิม” ซึ่งได๎สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ๑และประสานจัดหาวัตถุดิบราคาพิเศษ ขณะนี้มีร๎านค๎าเข๎ารํวมทั่วประเทศ รวม 2,693 ราย 
ลดคําครองชีพในการซื้ออาหารตํอวันได๎ร๎อยละ 10 - 35  (รวมวันละ 2.27 ล๎านบาท) คิดเป็นมูลคํากวํา 
474.87 ล๎านบาท 

๖.๗.๔ การด าเนินการขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน (ตั้งแตํวันที่ 1 กุมภาพันธ๑ 2558 – 31 กรกฎาคม 
2558) ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการ
ลดภาระคําครองชีพของประชาชนดา๎นการเดินทาง (รถเมล๑และรถไฟฟรี) ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแตํวันที่ 
1 กุมภาพันธ๑ – 31 กรกฎาคม 2558 อนึ่ง กระทรวงคมนาคมได๎ทําการทบทวนความเหมาะสมของ
มาตรการรถเมล๑ฟรี - รถไฟฟรีในป๓จจุบันแล๎ว มีข๎อเสนอให๎ปรับปรุงมาตรการใหมํเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ๑และภาระด๎านงบประมาณภาครัฐ โดยเห็นควรยกเลิกมาตรการลดภาระคําครองชีพของ
ประชาชนด๎านการเดินทางเดิม และดําเนินมาตรการใหมํ โดยให๎บริการฟรีเฉพาะกลุํมแบบมีเงื่อนไข ได๎แกํ 
ให๎บริการฟรีแกํผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ เด็ก ทหารผํานศึก พระภิกษุ สามเณร และให๎สํวนลดร๎อยละ 50  
แกํ นักเรียน นักศึกษา ผู๎มีรายได๎น๎อย ผู๎วํางงาน ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะได๎เสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือน
มิถุนายน 2558 ตํอไป 

๖.๘ การบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยและการเตือนภัย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎ดําเนินการปูองกัน เตือนภัย และ  
ลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยทางธรรมชาติ อาทิ (1) สํารวจรวบรวมข๎อมูลพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดธรณี
พิบัติภัยดินถลํมและน้ําปุาไหลหลาก และจัดทําแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด (สุราษฎร๑ธานี 
แพรํ แมํฮํองสอน เชียงราย เชียงใหมํ) (2) ตรวจหาตําแหนํงศูนย๑กลางแผํนดินไหวและขนาดแผํนดินไหว 
จํานวน 88 ครั้ง (3) สํารวจธรณีฟิสิกส๑โดยการวัดความเร็วของคลื่นเฉื่อยของชั้นดิน (micro tremor)  
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ตาก และแมํฮํองสอน จํานวน 95 จุด (4) เฝูาระวังและประกาศเตือนธรณี
พิบัติภัย จํานวน 12 ฉบับ (5) ซักซ๎อมแผนเฝูาระวังแจ๎งเตือนภัยดินถลํม ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด (ลพบุรี 
ปราจีนบุรี สระแก๎ว เชียงราย ชัยภูมิ สตูล สุราษฎร๑ธานี) (6) เตรียมการติดตั้งเครื่องสั่นสะเทือนพ้ืนดิน
แบบ Real Time จํานวน 12 ชุด และ (7) เตรียมการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถลํมระดับชุมชน ในพ้ืนที่ 
90 ตําบล เป็นต๎น 
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๖.๙ ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน 

๖.๙.๑ การวางกรอบแผนพลังงานในภาพรวม (Thailand Integrated Energy 
Blueprint)  

ในชํวงกํอนที่รัฐบาลจะเข๎ามาบริหารประเทศ ประเทศไทยได๎มีการจัดทําแผน
พลังงานเพ่ือใช๎เป็นกรอบทิศทางในการดําเนินนโยบายทางด๎านพลังงานของประเทศ ซึ่งประกอบด๎วย 3 แผน 
ได๎แกํ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟูา (Power Development Plan : PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
(Alternative Energy Development Plan : AEDP) และแผนอนุรักษ๑พลังงาน (Energy Efficiency 
Development Plan : EEDP) แตํอยํางไรก็ดี กรอบเวลาการดําเนินการของทั้ง 3 แผนข๎างต๎น ยังมี
ความแตกตํางกัน อีกทั้ง ยังขาดการบูรณาการเนื้อหาของแผนเข๎าด๎วยกัน ตลอดจนไมํได๎มีการกําหนด
เปูาหมายของการผลิตพลังงานทดแทน ในแตํละภูมิภาคที่มีความสอดคล๎อง เชื่อมโยงกับศักยภาพ และ
ความสามารถในการรองรับของระบบสํงและระบบจําหนํายไฟฟูา อันนํามาซึ่งการหยุดชะงักของการ
ผลิตพลังงานทดแทนในหลายพ้ืนที่เนื่องจากระบบสํงและระบบจําหนํายไฟฟูาไมํสามารถรองรับกําลัง
การผลิตของผู๎ผลิตพลังงานทดแทนที่มีความประสงค๑จะขายไฟฟูาเข๎าระบบได๎ 

โดยในชํวงที่ คสช. และรัฐบาลได๎เข๎ามาบริหารประเทศได๎มอบหมายให๎
กระทรวงพลังงานทบทวน และบูรณาการการจัดทําแผนพลังงานระยะยาวของประเทศ โดยฟ๓งเสียงจาก
ประชาชนทุกภาคสํวน กระทรวงพลังงานจึงได๎จัดรับฟ๓งความคิดเห็นในหัวข๎อ “ทิศทางพลังงานไทย” 
ระหวํางวันที ่29 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2557 ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ขอนแกํน เชียงใหมํ 
และสุราษฎร๑ธานี โดยมีผู๎เข๎ารํวมแหํงละประมาณ 500 คน ซึ่งมาจากภาคประชาชน ภาคเอกชน 
ภาครัฐ นักวิชาการ และผู๎สนใจทั่วไป หลังจากการรับฟ๓งความคิดเห็นดังกลําว กระทรวงพลังงานได๎นํา
ข๎อคิดเห็นที่ได๎จากเสียงประชาชนไปใช๎ประกอบในการทบทวนและบูรณาการการจัดทําแผนพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ ทั้งนี้ ได๎มีการจัดทําแผนยํอยเพ่ิมเติมอีก 2 แผน รวมเป็น 5 แผน เพ่ือให๎
ครอบคลุมมิติทางด๎านพลังงาน และหํวงโซํคุณคํา (Value chain) อยํางครบถ๎วน โดยแผนยํอยที่เพิ่มเติม 
ได๎แกํ แผนบริหารจัดการก๏าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) 

สําหรับความคืบหน๎าของการวางกรอบแผนพลังงานในภาพรวม (Thailand 
Integrated Energy Blueprint) โดยการทบทวนและบูรณาการการจัดทําแผนพลังงานระยะยาวของ
ประเทศ ได๎มีการนําข๎อเสนอแนะจากการรับฟ๓งความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการยกรํางแผน
ทั้ง 5 แผน และได๎มีการจัดประชุมหารือกับผู๎เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู๎เกี่ยวข๎องอยํางรอบด๎าน ซึ่ง
คาดวําจะนําเสนอแผนตํอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ  (กพช.) เพ่ือพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบได๎ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ โดยกรอบแนวทางและหลักการของแผนทั้ง 5 แผน เป็นดังนี้ 

• แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา (Power Development Plan : PDP)  
มีกรอบแนวทางดังนี้ 

1) เสริมสร๎างความมั่นคงของระบบไฟฟูาของประเทศ เพ่ือให๎มีความมั่นคง
ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟูา ระบบสํงไฟฟูา และระบบจําหนํายไฟฟูารายพ้ืนที่ 

2) มีการกระจายเชื้อเพลิงที่เหมาะสม 
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3) กําลังผลิตไฟฟูาสํารอง (Reserve Margin) โดยกําหนดไว๎ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 15 ของกําลังผลิตไฟฟูาพึ่งได๎ เชํนเดียวกับแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

อนึ่ง กระทรวงพลังงาน ได๎นําเสนอรํางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟูา พ.ศ.
2558 - 2579 (PDP2015) ในการประชุมกลุํมยํอย (Focus Group) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 
ซึ่งจัดขึ้นภายหลังจากที่ได๎มีการประชุมหารือในรูปของคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงและทบทวนรํางแผน
มาแล๎วไมํต่ํากวํา 5 ครั้ง นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ได๎จัดประชุมรับฟ๓งความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน 
(Public Hearing) แล๎ว ในวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยลําสุด คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหํงชาติ (กพช.) ได๎ให๎ความเห็นชอบตํอแผน PDP2015 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 แล๎ว 

• แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan : EEDP) 
กําหนดมาตรการในแผนอนุรักษ๑พลังงาน ใน 4 กลุํมเปูาหมายหลัก คือ 

อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ ที่อยูํอาศัย และภาครัฐ ดังนี้ 
1) ยกเลิก/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงาน เพ่ือสํงสัญญาณให๎ผู๎บริโภค

ตระหนักเรื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาด 
2) มาตรการทางภาษี สนับสนุนมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ๑ที่มี

การใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
3) เรํงรัดการสนับสนุนมาตรการด๎านการเงิน เพ่ือให๎มีการเปลี่ยนอุปกรณ๑ 

และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
4) มาตรฐานการใช๎พลังงานในอาคาร (Building Code) และโรงงาน โดย

ประสานรํวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อผลักดันมาตรการบังคับ 
5) รณรงค๑ด๎านพฤติกรรมการใช๎พลังงานและการปลูกจิตสํานึก 

• แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (Alternative Energy Development Plan : AEDP) 

มีหลักการดังนี ้
1) สํงเสริมการผลิตไฟฟูาจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๏าซชีวภาพให๎ได๎เต็ม

ตามศักยภาพเพื่อสร๎างประโยชน๑รํวมกับเกษตรกรและชุมชน 
2) กําหนดเปูาหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามรายภูมิภาค โดย 

Zoningให๎สอดคล๎องกับความต๎องการใช๎ไฟฟูาและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน 
3) ผลิตไฟฟูาแสงอาทิตย๑และลม เมื่อต๎นทุนสามารถแขํงขันได๎กับการผลิต

ไฟฟูาจาก LNG 
4) มาตรการสํงเสริม โดยใช๎วิธีการแขํงขันด๎านราคา (Competitive Bidding) 

• แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาต ิ(Gas Plan) มีหลักการดังน้ี 

1) ลดการใชก๎๏าซซึ่งจะมตี๎นทุนสูงขึน้รวดเรว็จากการนําเข๎า LNG 
2) ยืดอายุระยะเวลาผลิตก๏าซในประเทศไทย โดยกระตุน๎การสาํรวจพัฒนา

ในประเทศและการใช๎เทคโนโลย ี
3) การหาแหลํงและการบรหิารจดัการ LNG ที่มีประสทิธิภาพ 
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4) มีโครงสร๎างพื้นฐาน ทั้งทางกายภาพ (ทํอสํงก๏าซ และ LNG terminal) 
และกฎกติกาที่สํงเสริมให๎เกดิการแขํงขนั 

• แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) มีหลกัการดังน้ี 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎น้ํามนัเชื้อเพลิง 
2) ผลักดันการใช๎เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล 
3) ปรับโครงสร๎างราคาน้ํามนัเชื้อเพลิงให๎เหมาะสมกับประเทศไทย 
4) บริหารจัดการชนดิของน้าํมันเชือ้เพลิงให๎เหมาะสม 
5) สนับสนนุการลงทนุในระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานน้ํามันเชื้อเพลิง 

๖.๙.๒ การเปิดให้ยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 

เพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน จึงต๎องเรํงจัดหาพลังงานให๎เพียงพอตํอ
ความต๎องการใช๎ในประเทศ โดยกระทรวงพลังงานได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบการด๎านปิโตรเลียมที่สนใจ 
ยื่นคําขอสิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียม(รอบที่ 21) ได๎ตั้งแตํวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 18 
กุมภาพันธ๑ 2558 โดยในครั้งนี้ กําหนดให๎มีการพิจารณาเพ่ิมเติมผลประโยชน๑ที่ผู๎ยื่นขอสิทธิจะต๎อง
เสนอ อาทิ โบนัสลงนาม โบนัสการผลิต ผลประโยชน๑ตอบแทนพิเศษเพ่ือชุมชน โดยกระทรวงพลังงาน 
ได๎จัดการประชุมชี้แจง “Petroleum Technical Forum” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการ
เปิดตัวประกาศฯ และให๎ข๎อมูลแกผํู๎ประกอบการท่ีสนใจเพ่ือใช๎ประกอบการตดัสินใจยื่นคําขอสิทธสิํารวจ
และผลิตปิโตรเลียม แตํอยํางไรก็ดี รัฐบาลได๎มีนโยบายให๎ชะลอการยื่นคําขอสิทธิสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมออกไปกํอน กระทรวงพลังงานจึงได๎ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการยื่นคําขอสิทธิ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียมสําหรับแปลงบนบกและในทะเลอําวไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558 
ทั้งนี้ ให๎รอผลการพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติแหํงชาติ  เพ่ือใช๎ประกอบการ
ดําเนินการตํอไป 

ตํอมาคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหํงชาติ ได๎แตํงตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการ 3 คณะ เพื่อศึกษาป๓ญหาการบังคับใช๎พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยมีการจัดสัมมนาเรื่องการรับฟ๓งความคิดเห็น
เกี่ยวกับพระราชบัญญัตปิิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได๎ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน ได๎นําข๎อเสนอและผลการศึกษา
เบื ้องต๎นสรุปเป็นรายงานฉบับสมบูรณ๑ เสนอตํอที ่ประชุมสภานิติบัญญัติแหํงชาติ ในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2558 แล๎ว ซึ่งจะได๎สํงให๎รัฐบาลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและใช๎เป็นข๎อมูล
ประกอบการเปิดให๎สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ตํอไป 

๖.๙.๓ การน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 

เพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานให๎กับประเทศไทยในระยะยาว กระทรวงพลังงานได๎
บริหารจัดการให๎มีการจัดหาก๏าซธรรมชาติเพียงพอตํอความต๎องการใช๎ของประเทศซึ่งสํวนใหญํใช๎ไปใน
การผลิตไฟฟูา โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได๎เริ่มนําเข๎าก๏าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแตํปี 
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2554 และได๎เริ่มนําเข๎า LNG ภายใต๎สัญญาระยะยาว เที่ยวเรือแรกจากประเทศกาตาร๑เมื่อเดือน
มกราคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อก๏าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาว ระหวําง บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) กับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited (Qatargas) ในปริมาณ 2 ล๎านตัน
ตํอปี ตลอดอายุสัญญา 20 ป ี

๖.๙.๔ การรับซื้อไฟฟูาจากโรงไฟฟูาหงสาลิกไนต์ สปป.ลาว 

กระทรวงพลังงาน ได๎เห็นความสําคัญของการประสานความรํวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับ สปป.ลาว ซึ่งมีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอไทย และมีความรํวมมือ
ด๎านพลังงานมาอยํางตํอเนื่อง โดยภายใต๎กรอบ MOU การรับซื้อไฟฟูาระหวํางไทยกับลาว กําหนดไว๎ใน
ปริมาณ 7,000 เมกะวัตต๑ ป๓จจุบันมีข๎อตกลงการรับซื้อไฟฟูาจากผู๎พัฒนาโครงการเอกชน (สปป. ลาว) 
ทั้งหมด 9 โครงการ มีกําลังผลิตไฟฟูารวม 5,421 เมกะวัตต๑ แบํงออกเป็น 1) โครงการที่จํายไฟฟูาเชิง
พาณิชย๑แล๎ว มี 5 โครงการ มีกําลังผลิตไฟฟูารวม 2,105 เมกะวัตต๑ 2) โครงการที่ลงนามสัญญารับ
ซื้อไฟฟูา (Signed PPA) แล๎ว และอยูํระหวํางการกํอสร๎าง มี 4 โครงการ มีกําลังผลิตไฟฟูารวม 
3,316 เมกะวัตต๑ ทั้งนี้ โครงการลําสุดที่ใกล๎จะจํายไฟฟูาเชิงพาณิชย๑ให๎กับประเทศไทย คือ โครงการ
โรงไฟฟูาหงสาลิกไนต๑ ทั้งนี้ ประเทศไทยได๎เตรียมความพร๎อมด๎านระบบสํงเพ่ือรองรับไฟฟูาจาก
โรงไฟฟูาหงสาลิกไนต๑และสํงจํายให๎กับประเทศไทย โดยในกลางปี 2558 นี้ โครงการจะเริ่มจํายไฟฟูา
เชิงพาณิชย๑ด๎วยกําลังผลิตไฟฟูา 491 เมกะวัตต๑ และจะเพ่ิมกําลังผลิตไฟฟูาจนครบ 1,473 เมกะวัตต๑ 
ในต๎นปี 2559 

๖.๙.๕ การจัดท า MOU กับ ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) 

กระทรวงพลังงาน ได๎จัดทําบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยความรํวมมือด๎านพลังงาน
กับ ทบวงพลังงานระหวํางประเทศ (International Energy Agency : IEA) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2557 โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึงประเด็นความมั่นคงทางพลังงาน กรอบแนวทางการสํารองน้ํามัน 
นโยบายและมาตรการตํอสถานการณ๑ฉุกเฉินทางพลังงาน ตลอดจนข๎อมูลสถิติพลังงาน โดยความรํวมมือ
ที่สําคัญในชํวงที่ผํานมาคือ การพัฒนาระบบและแนวทางการฝึกซ๎อมเพ่ือเตรียมการรองรับสถานการณ๑
ฉุกเฉินทางด๎านพลังงาน นอกจากนี้ IEA ยังได๎แสดงเจตนารมณ๑ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในการ
พัฒนาระบบข๎อมูลพลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอไทยที่จะได๎รับทราบแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล
ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาศูนย๑ข๎อมูลพลังงานไทย (Thailand 
Energy Data Center) อีกด๎วย 

๖.๙.๖ การจัดท า MOU กับ รัสเซีย 

กระทรวงพลังงานได๎ประสานผลักดันให๎มีการลงนามในบันทึกความเข๎าใจวํา
ด๎วยความรํวมมือด๎านพลังงานกับกระทรวงพลังงานแหํงสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่  8 เมษายน 2558 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให๎แกํหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการเข๎าไปพัฒนาความรํวมมือ
ด๎านพลังงานกับรัสเซีย อันจะนําไปสูํการสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานให๎แกํประเทศในระยะยาว
เนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด๎านพลังงานอยํางมาก โดยมีปริมาณสํารองน้ํามัน และก๏าซ
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ธรรมชาติ เป็นอันดับต๎นๆ ของโลก รวมทั้งเป็นผู๎ผลิตและสํงออกน้ํามันและก๏าซธรรมชาติรายใหญํ 
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาอุตสากรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับพลังงานจํานวนมากและมีความก๎าวหน๎า
ในวิทยาการและเทคโนโลยีด๎านพลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ในการแลกเปลี่ยนความรู๎การฝึกอบรม การ
พัฒนาทักษะ การถํายทอดความรู๎ด๎านพลังงาน การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนในภาคพลังงานอีกด๎วย 
ลําสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 IEA ได๎สํงผู๎เชี่ยวชาญเข๎ารํวมการฝึกซ๎อมการรองรับสถานการณ๑
ฉุกเฉินด๎านพลังงานของไทย ณ กระทรวงพลังงาน โดยให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนา
ระบบการฝึกซ๎อมในอนาคต 

๖.๙.๗ การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน 

• การปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

กระทรวงพลังงานได๎ดูแลคําครองชีพของประชาชนพร๎อมทั้งลดการบิดเบือน
ราคาให๎สะท๎อนต๎นทุนที่แท๎จริงและเกิดความเป็นธรรมตํอทุกภาคสํวน โดยได๎มีการปรับโครงสร๎างราคา
น้ํามันผํานทางอัตราภาษีสรรพสามิตและเงินสํงกองทุนฯ ของน้ํามันแตํละประเภท เพ่ือลดการอุดหนุน
ข๎ามกลุํม ซึ่งสํงผลให๎สถานะกองทุนมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นหนี้ หรือติดลบจํานวน  5,982 
ล๎านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 เปลี่ยนสถานะมาเป็นบวก จํานวน 41,945 ล๎านบาท (กลุํม
น้ํามันเชื้อเพลิง 35,036 ล๎านบาท) และกลุํม LPG 6,909 ล๎านบาท) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 
โดยรัฐบาลสามารถสํงเงินเข๎าคลังจากภาษีสรรพสามิตน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บได๎ประมาณปีละ 
140,000 ล๎านบาท โดยมีอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข๎ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
เปรียบเทียบ ดังนี้ 

  อัตราภาษีสรรพสามิตและกองทนุน้ ามันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บเข้ารัฐ 
    หนํวย :  บาท/ลิตร 

ล าดับ รายการ 
สรรพสามิต กองทุนน้ ามัน รวม 

12 ก.ย. 57 28 พ.ค. 58 12 ก.ย. 57 28 พ.ค. 58 12 ก.ย. 57 28 พ.ค. 58 
1 เบนซิน 95 5.60 5.60 9.75 6.15 15.35 11.75 
2 แก๏สโซฮอล 95 (E10) 5.04 5.04 4.25 0.45 9.29 5.49 
3 แก๏สโซฮอล 91 (E10) 5.04 5.04 2.55 -0.05 7.59 4.99 
4 แก๏สโซฮอล 95 (E20) 4.48 4.48 0.80 -1.90 5.28 2.58 
5 แก๏สโซฮอล 95 (E85) 0.84 0.84 -8.23 -7.23 -7.39 -6.39 
6 ดีเซลหมุนเร็ว 0.75 4.25 1.00 0.05 1.75 4.30 

ผลจากการปรับโครงสร๎างราคาให๎สะท๎อนกลไกตลาดได๎สํงผลให๎ระดับราคา
น้ํามันขายปลีกในชํวงวันที่ 12 กันยายน 2557 - 28 พฤษภาคม 2558 ได๎มีการปรับลด ดังนี้ 

• น้ํามันเบนซิน 95 ราคาลดจาก 44.86 บาท/ลิตร เหลือ 35.16 
บาท/ลิตร (หรือลดลง 21.62%)  

• น้ํามันแก๏สโซฮอล 95 (E10) ราคาลดจาก 37.80 บาท/ลิตร เหลือ 
29.40 บาท/ลิตร (หรือ ลดลง 22.22%) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๐๕ 

 
 

• น้ํามันแก๏สโซฮอล 91 (E10) ราคาลดจาก 35.78 บาท/ลิตร เหลือ 
28.58 บาท/ลิตร (หรือลดลง 20.12%) 

• น้ํามันแก๏สโซฮอล E20 ราคาลดจาก 33.98 บาท/ลิตร เหลือ 27.18 
บาท/ลิตร (หรือลดลง 20.01%) 

• น้ํามันแก๏สโซฮอล E85 ราคาลดจาก 24.28 บาท/ลิตร เหลือ 23.28 
บาท/ลิตร (หรือลดลง 4.12%) 

• น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ราคาลดจาก 29.99 บาท/ลิตร เหลือ 26.39 
บาท/ลิตร (หรือลดลง 12.0%) 

การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข๎ากองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงเป็นผลมาจากการที่กระทรวงพลังงานสนับสนุนการใช๎กลไกตลาดในการกําหนดราคาพลังงาน
เพื่อให๎สะท๎อนต๎นทุนที่แท๎จริงเป็นธรรมตํอผู๎บริโภคและผู๎ผลิต และเกิดประสิทธิภาพตํอระบบเศรษฐกิจ 
โดยได๎เสนอกรอบและแนวทางในการปรับโครงสร๎างราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตํอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหํงชาติ (กพช.) ซึ่ง กพช. ได๎มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยมีกรอบแนวทาง 
7 ข๎อ ดังนี้ (1) ราคาพลังงานต๎องสะท๎อนต๎นทุนแท๎จริง (2) ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในภาคขนสํง ควรจะมี
อัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล๎เคียงกัน (3) กองทุนน้ํามันฯ ใช๎เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาและสํงเสริมพลังงาน
ทดแทน (4) ลดการชดเชยข๎ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy) (5) คําการตลาดอยูํในระดับที่
เหมาะสม (6) ชํวยเหลือกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อย และ (7) เก็บเงินเข๎ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามัน
เชื้อเพลิงในแตํละประเภทในอัตราที่ใกล๎เคียงกันตามคําความร๎อน 

ทั้งนี้ ในสํวนของอัตราภาษีสรรพสามิตของกลุํมน้าํมันเบนซนิและน้าํมันดีเซล 
กําหนดให๎อยูํในชํวง 2.85 ถึง 5.55 บาทตํอลิตร เพ่ือให๎สะท๎อนต๎นทุนการกํอให๎เกิดมลภาวะและซํอมแซม
ถนนชํารุด 

• การปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
นโยบายในการปรับราคาก๏าซ LPG ก็เพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรมและสะท๎อน

ต๎นทุนการผลิตและการจัดหา โดยกระทรวงพลังงานได๎ปรับแนวทางการกําหนดราคาก๏าซ LPG ตามที่
ได๎รับความเห็นชอบกรอบแนวทางการปรับโครงสร๎างราคาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ ดังนี้ 

(1) กําหนดหลักเกณฑ๑ราคาซื้อตั้งต๎น (ณ โรงกลั่น) ของก๏าซ LPG ของผู๎ใช๎
ภาคครัวเรือน ภาคขนสํง ภาคอุตสาหกรรม ให๎อยูํในราคาเดียวกัน โดยใช๎ต๎นทุน LPG จากโรงแยกก๏าซ
ธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน และจากการนําเข๎าเพ่ือใช๎ในประเทศ โดยใช๎วิธีเฉลี่ยแบบถํวงน้ําหนักตาม
ปริมาณการผลิตและจัดหา 

(2) กําหนดราคาต๎นทุน LPG จากแหลํงผลิตและแหลํงจัดหา ดังนี้ 
- กําหนดราคาก๏าซ LPG ที่ผลิตจากโรงแยกก๏าซธรรมชาติ ณ ระดับ

ราคา 498 เหรียญสหรัฐตํอตัน 
- กําหนดราคาก๏าซ LPG ที่ผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันและโรงอะโรเมติก 

เป็นราคาตลาดโลก (CP) ลบ 20 เหรียญสหรัฐตํอตัน 
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- กําหนดราคาก๏าซ LPG จากการนําเข๎าเป็นราคาตลาดโลก (CP) บวก 
85 เหรียญสหรัฐตํอตัน 

จากการปรับเกณฑ๑การกําหนดราคา ณ โรงกลั่น และการกําหนดต๎นทุนใหมํ
สํงผลให๎โครงสร๎างราคาก๏าซ LPG เปลี่ยนแปลงไปโดยไมํจําเป็นต๎องใช๎เงินจากกองทุนน้ํามันฯ มาชดเชย 
สํงผลให๎ราคาขายปลีกก๏าซ LPG ภาคครัวเรือน ภาคขนสํง และภาคอุตสาหกรรม อยูํในราคาเดียวกัน
โดยสะท๎อนต๎นทุนการจัดหา ซึ่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ราคาขายปลีกก๏าซ LPG อยูํที่ 23.96 
บาทตํอกิโลกรัม และกองทุนน้ํามันฯ ในสํวนของ LPG อยูทํี่ 6,909 ล๎านบาท นอกจากนั้นการปรับราคา
ให๎สะท๎อนต๎นทุนมากยิ่งขึ้นยังสํงผลให๎เกิดแรงจูงใจให๎โรงกลั่นน้ํามัน   นํา LPG มาจําหนํายเป็นเชื้อเพลิง
มากขึ้น ทําให๎ในชํวงที่ผํานมา มีการนําเข๎า LPG ลดลงจากปกติเฉลี่ยเดือนละ 169,000 ตันตํอเดือน 
มาอยูํที่ 93,000 ตัน และ 92,000 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ๑ และมีนาคม 2558 ตามลําดับ สํงผลให๎
เป็นการประหยัดเงินตราตํางประเทศในการไมํต๎องนําเข๎าได๎ถึงเดือนละกวํา 1,000 ล๎านบาท  

การปรับโครงสร๎างราคาพลังงานก๏าซธรรมชาติเหลว (LPG) กระทรวงพลังงาน ได๎
ดําเนินการปรบัโครงสร๎างราคาพลังงานก๏าซธรรมชาตเิหลว (LPG) เพื่อให๎เกิดความเปน็ธรรมและสะทอ๎น
ต๎นทุนก๏าซ LPG จากแหลํงผลิตและแหลํงจัดการตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหํงชาติ (กพช.) ได๎มีมติเห็นชอบไว ๎โดยการกําหนดหลักเกณฑ๑ราคาซื้อตั้งต๎น (ณ โรงกลั่น) ของก๏าซของ
ผู๎ใช๎ภาคครัวเรือน ภาคขนสํง ภาคอุตสาหกรรม ให๎อยูํในราคาเดียวกัน และกําหนดราคาต๎นทุน LPG 
จากแหลํงผลิตและแหลํงจัดหา ซึ่งจากการปรับเกณฑ๑การกําหนดราคา ณ โรงกลั่น และการกําหนด
ต๎นทุนใหมํ มีผลดังนี้ 

 ๑) โครงสร๎างราคาก๏าซ LPG เปลี่ยนแปลวง ทําให๎ไมํจําเป็นต๎องใช๎เงินกองทุนน้ํามันฯ 
มาชดเชย 

 ๒) ราคาขายปลีกก๏าซ LPG ภาคครัวเรือน ภาคขนสํง และภาคอุตสาหกรรม ตั้งแตํวันที่ 
๒ กุมภาพันธ๑ – มีนาคม ๒๕๕๘ อยูํในราคาเดียวกันที่ ๒๔.๑๖ บาทตํอกิโลกรัม 

 ๓) ราคาก๏าซ LPG ตลาดโลก เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ปรับลดลงจากเดือนมีนาคม 
๒๕๕๘ จํานวน ๑๕ เหรียญสหรัฐฯ ตํอตัน สํงผลให๎ราคาก๏าซ LPG ที่เป็นราคาซื้อตั้งต๎นปรับลดลง โดย 
บกง. ได๎พิจารณาปรับให๎อัตราเงินสํงเข๎ากองทุนน้ํามันฯ ของก๏าซ LPG เป็น ๐.๖๒๘๗ บาทตํอกิโลกรัม 
สํงผลให๎ราคาขายปลีกก๏าซ LPG เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ อยูํที่ระดับ ๒๓.๙๖ บาทตํอกิโลกรัม 

 ๔) จากการปรับราคาให๎สะท๎อนต๎นทุน ทําให๎เกิดแรงจูงใจให๎โรงกลั่นน้ํามันนําก๏าซ LPG 
มาจําหนํายเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น สํงผลให๎ชํวงที่ผํานมามีการนําเข๎า LPG ลดลงจากปกติที่มีการนําเข๎า
เฉลี่ยเดือนละ ๑๖๙,๐๐๐ ตันตํอเดือน ในปี ๒๕๕๗ มาอยูํที่ ๙๒,๐๐๐ ตัน และ ๙๓,๐๐๐ ตัน ในเดือน
กุมภาพันธ๑ และมีนาคม ๒๕๕๘ ตามลําดับ 

• การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ NGV 
การปรับราคาก๏าซธรรมชาติสําหรับรถยนต๑หรือ NGV ก็เพื่อให๎เกิดความเป็น

ธรรมและสะท๎อนต๎นทุนที่แท๎จริง ภายใต๎กรอบแนวทางตามมติ กพช. โดย กบง. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
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2558 ได๎มีมติเห็นชอบให๎ปรับราคาขายปลีกก๏าซ NGV เพ่ิมขึ้นอีก 50 สตางค๑/กิโลกรัม โดยให๎มีผล
ตั้งแตํวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยรถยนต๑สํวนบุคคลปรับเพิ่มขึ้นเป็น 13 บาท/กิโลกรัม จากราคาใน
เดือนธันวาคม 2557 (ซึ่งเมื่อเทียบกับราคา NGV 10.50 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เทํากับ
มีการปรับขึ้น 3 ครั้ง รวมขึ้น 2.50 บาท/กิโลกรัม) และรถโดยสารสาธารณะปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 10 บาท/
กิโลกรัม (ซึ่งเมื่อเทียบกับ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เทํากับปรับเพิ่มขึ้น 2 ครั้ง รวมขึ้น
1.50 บาท/กิโลกรัม) ซึ่งจากการปรับราคา NGV ขึ้นครั้งนี้ กระทรวงพลังงานได๎สั่งการให๎ บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) นําเงินรายได๎ที่เพิ่มขึ้นไปปรับปรุงการให๎บริการ NGV ให๎ทั่วถึงทุกภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการ
พิจารณาเพ่ิมจํานวนสถานีบริการ NGV และขยายแนวทํอให๎ครอบคลุมความต๎องการยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให๎
ผู๎บริโภคได๎รับความสะดวกสบายในการใช๎บริการมากขึ้นในอนาคต 

• การปรับราคาไฟฟูา 
1) ค่าไฟฟูาผันแปรอัตโนมัติ (Ft)  

จากแนวโน๎มราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอยํางตํอเนื่อง  
ทําให๎ต๎นทุนเชื้อเพลิงที่ใช๎ในการผลิตไฟฟูาลดลง เพ่ือให๎คําไฟฟูาผันแปรอัตโนมัติ (Ft) สะท๎อนราคาคํา
เชื้อเพลิงและเป็นการบรรเทาภาระคําครองชีพให๎ผู๎ใช๎ไฟฟูา รัฐบาลจึงได๎ปรับลดคํา Ft ตั้งแตํงวดเดือน
มกราคม ถึง เมษายน 2558 ลง 10.04 สตางค๑ (จาก 69 สตางค๑ตํอหนํวย เหลือ 58.96 สตางค๑ตํอ
หนํวย) ตํอเนื่องมาจนถึงคํา Ft ในงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 โดยคํา Ft สําหรับเรียกเก็บ
ประจําเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 เทํากับ 49.61 สตางค๑ตํอหนํวย ลดลง 9.35 สตางค๑ตํอ
หนํวย จากคํา Ft เรียกเก็บงวดที่ผํานมาที่ 58.96 สตางค๑ตํอหนํวย 

การปรับลดคํา Ft ลงติดตํอกันถึงสองงวด รวมจํานวน 19.39 สตางค๑ มี
ผลให๎คําไฟฟูาเฉลี่ยของผู๎ใช๎ไฟฟูาปรับลดลงจากเดิม 3.96 บาทตํอหนํวย ในชํวงเดือนกันยายน ถึง 
ธันวาคม 2557 ลงเหลือ เทํากับ 3.76 บาทตํอหนํวย ในชํวงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558  

2) ค่าไฟฟูาฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ได๎ดําเนินโครงการ

ศึกษาการพิจารณาแผนการลงทุน ต๎นทุนคําใช๎จําย และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําหนดอัตรา
คําบริการไฟฟูาให๎เกิดความเป็นธรรม (ระยะที่ 2) และได๎นําผลการศึกษาดังกลําวไปจัดสัมมนารับฟ๓ง
ความคิดเห็นจากผู๎เกี่ยวข๎องตํอรํางหลักเกณฑ๑การกําหนดโครงสร๎างอัตราคํ าไฟฟูาของประเทศไทย
สําหรับปี 2558 - 2560 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ตลอดจนการรับฟ๓งความคิดเห็นผํานทาง
เว็บไซต๑ของ สกพ. ระหวํางวันที่ 27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2557 แล๎ว  

๖.๙.๘ การปรับโครงสร้างกิจการพลังงาน 

• การเพ่ิมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน มีนโยบายสํงเสริมให๎มีการแขํงขันในกิจการก๏าซธรรมชาติ

เพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรม และความเทําเทียมกันในการใช๎บริการ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดหาพลังงาน จึงมีนโยบายในการเปิดให๎บุคคลที่สามสามารถใช๎หรือเชื่อมตํอระบบทํอสํงก๏าซธรรมชาติ 
และสถานีแอลเอ็นจี (Third Party Access:TPA) เพ่ือเปิดโอกาสให๎ผู๎จัดหาและค๎าสํงก๏าซธรรมชาติ 
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(Shippers) รายใหมํสามารถเข๎ามาใช๎หรือเชื่อมตํอระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานของกิจการก๏าซธรรมชาติได๎  
ซึ่งชํวยลดการผูกขาด และสร๎างแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการของผู๎ประกอบการ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ (กพช.) ได๎มอบหมายให๎คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) กํากับดูแลให๎ผู๎รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข๎องจัดทําข๎อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให๎ใช๎หรือ
เชื่อมตํอระบบสํงก๏าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแกํบุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA 
Code) ภายใต๎กรอบข๎อบังคับวําด๎วยการจัดทําข๎อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให๎ใช๎หรือเชื่อมตํอระบบสํง
ก๏าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแกํบุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime) ให๎
ประกาศใช๎ได๎ภายในเดือนมีนาคม 2558 เพ่ือให๎เป็นไปตามที่ กพช. มอบหมายข๎างต๎น กกพ. ได๎มีมติ
เห็นชอบข๎อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให๎ใช๎หรือเชื่อมตํอระบบสํงก๏าซธรรมชาติบนบกแกํบุคคลที่สาม ของ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และข๎อกําหนดเกี่ยวกับการให๎บริการของสถานีแอลเอ็นจีแกํบุคคลที่สาม 
และการเชื่อมตํอสําหรบัสถานีแอลเอน็จีมาบตาพุด ของ บริษัท พีทีท ีแอลเอ็นจี จํากัด แล๎วเมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2558 และบริษัททั้งสองได๎มีการประกาศใช๎ข๎อกําหนดดังกลําวแล๎ว 

• การลดการผูกขาดในกิจการโรงกลั่นน้ ามัน 
เพ่ือเป็นการสํงเสริมการแขํงขันและลดการผูกขาดในกิจการโรงกลั่นน้ํามัน 

กระทรวงพลังงาน ได๎มีนโยบายในการลดการถือหุ๎นของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในโรงกลั่น SPRC 
และโรงกลั่นบางจาก ดังนี้ 

 - กรณีโรงกลั่น SPRC โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงพลังงาน (นายณรงค๑ชัย อัครเศรณี) ได๎เป็นประธานลงนามสัญญาแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
สัญญาจัดสร๎างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม ระหวํางกระทรวงพลังงาน กับ บริษัท สตาร๑ 
ปิโตรเลียมรีไฟน๑นิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC) และป๓จจุบันอยูํระหวํางการหาชํวงที่เหมาะสมเพ่ือนํา 
SPRC เข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทยและจําหนํายหุ๎นให๎กับประชาชน  เพ่ือเปิด
โอกาสให๎ประชาชนสามารถเข๎ามาเป็นเจ๎าของธุรกิจโรงกลั่นน้ํามัน 

- กรณีโรงกลั่นบางจาก โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ประธานเจ๎าหน๎าที่
บริหารและกรรมการผู๎จัดการใหญํ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได๎แจ๎งตํอตลาดหลักทรัพย๑แหํง
ประเทศไทยวํา ปตท. ได๎ขายหุ๎นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่ ปตท. ถืออยูํทั้งหมด (คิด
เป็น 27.21% ของจํานวนหุ๎นที่ชําระแล๎วทั้งหมดของบางจาก) ให๎แกํ กองทุนรวมวายุภักษ๑ หนึ่ง และ
สํานักงานประกนัสังคมแล๎ว โดยเป็นการซื้อขายบนกระดานรายใหญ ํ(Big Lot Transaction) ผํานตลาด
หลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย 

๖.๙.๙ การส่งเสริมพลังงานทดแทน 

• การผลักดันมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน 
รัฐบาลได๎มุํงพัฒนาและสํงเสริมการลงทุนด๎านพลังงานทดแทนโดยออก

มาตรการที่สําคัญ ดังนี้ 
1) การรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ที่มีการแข่งขันด้านราคา 

เพื่อสํงเสริมการลงทุนและกระตุ๎นการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวง
พลังงานได๎ปรับปรุงมาตรการสํงเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน โดยประกาศหยุดรับคําร๎อง
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ขอขายไฟฟูาในระบบ Adder และเปลี่ยนเป็นระบบ Feed in Tariff (FiT) เพ่ือให๎สอดคล๎องกับต๎นทุน
การผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนในแตํละประเภท ไมํให๎เกิดภาระคําไฟฟูาของประชาชนมากเกินไป 
และระยะเวลาการสนับสนุนยาวนานกวํารูปแบบ Adder สํงผลให๎ผู๎ประกอบการดําเนินโครงการอยําง
ตํอเนื่องตลอดอายุสัญญา ทําให๎ภาครัฐสามารถวางแผนการจัดหาไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนได๎อยําง
ชัดเจน ขณะเดียวกันผู๎ประกอบการจะมีผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมสอดคล๎องกับต๎นทุนการผลิต 
ทําให๎เกิดความเป็นธรรมตํอทั้งผู๎ประกอบการและผู๎ใช๎ไฟฟูาที่เป็นผู๎บริโภคในที่สุด 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได๎ออกระเบียบวําด๎วยการรับ
ซื้อไฟฟูาจากผู๎ผลิตไฟฟูาขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ  FiT (ไมํ
รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย๑) พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 6 มีนาคม 2558 และได๎
ออกประกาศการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน (ไมํรวมพลังงานแสงอาทิตย๑) ในชํวงเปลี่ยนผํานจาก
แบบ Adder เป็น FiT พ.ศ. 2558 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ป๓จจุบันกระทรวงพลังงาน และ กกพ. อยูํ
ระหวํางการจัดทําข๎อมูลเปูาหมายการรับซื้อไฟฟูาลําดับความสาคัญของแตํละประเภทเชื้อเพลิง รวมถึง
ศักยภาพระบบไฟฟูาเพื่อใช๎ประกอบการออกประกาศหลักเกณฑ๑การรับซื้อไฟฟูาตํอไป ทั้งนี้ เพ่ือให๎เกิด
ความชัดเจนการดําเนินงานตามนโยบายดังกลําว คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ได๎มีมติเห็นชอบให๎เลื่อนกําหนดวันประกาศรับข๎อเสนอขอขาย
ไฟฟูาภายใต๎กลไกการแขํงขันด๎านราคา (Competitive Bidding) จากเดิมที่กําหนดให๎ดําเนินการภายใน
ไตรมาสแรกของปี 2558 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2558 สาหรับพลังงานน้ําและขยะให๎ดําเนินการ
รับซื้อด๎วยวิธีอื่น 

2) การพัฒนาไปสู่การเป็น One Stop Service ด้านการอ านวยความ
สะดวกในการออกใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน กระทรวง
พลังงานมีนโยบายสํงเสริมการออกใบอนุญาตพัฒนาไปสูํการเป็นOne Stop Service โดย กกพ. และ
กระทรวงอุตสาหกรรมได๎รํวมลงนามMOU เรื่อง แนวทางการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผลิต
พลังงานไฟฟูาและการอื่น โดยมีผลให๎ถือปฏิบัติ ตั้งแตํวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
 แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของรัฐบาล 
  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงาน
การดําเนินงานด๎านสิทธิประโยชน๑ และศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จด๎านการลงทุน ดังนี้ 
 ๑) ศูนย์ OSOS ติดตามการท างานส่วนกลางที่จามจุรีสแควร์ มีความพร๎อมบริการ
ผู๎สนใจเข๎ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการให๎บริการของศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จด๎านการลงทุน 
(OSS) ระดับจังหวัด  2 พ้ืนที่เปูาหมายเรํงดํวนระยะแรกได๎แกํ สระแก๎วและตาก อยูํระหวํางเชื่อมโยงกับ     
ศูนย๑ OSOS ที่จามจุรีสแควร๑  ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนรับผิดชอบระบบการทํางาน
ของศูนย๑  OSS ในพ้ืนที่ตากและสระแก๎ว และเชื่ อมโยงกับศูนย๑  OSOS ที่ จามจุ รี สแควร๑  และ
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบด๎านสถานที่และบุคลากรประจํา OSS  
 ๒) คู่มือนักลงทุน ได๎เรํงรัดการจัดทําโดยรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง อาทิ สิทธิประโยชน๑ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานโครงสร๎างพ้ืนฐาน โดยนํารํองจัดทําคูํมือของจังหวัดตาก และ
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จังหวัดสระแก๎ว ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงํชาติ และหนํวยงานที่เกีย่วขอ๎งอยูํระหวํางประสานรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพ่ือ
จัดทําคูํมือนักลงทุนกําหนดแล๎วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

• ความก้าวหน้าการลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทน 
ในชํวงตั้งแตํ 12 กันยายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการ

บริหารมาตรการสํงเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน 
ได๎อนุมัติให๎ตอบรับซื้อไฟฟูา จํานวนทั้งสิ้น 262 โครงการ ปริมาณรวม 1,440.70 เมกะวัตต๑ ตามชนิด
เชื้อเพลิง ดังนี้ (1) แสงอาทิตย๑ (โครงการค๎างทํอ) จํานวน 172 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 989.68  
เมกะวัตต๑ (2) ขยะ จํานวน 17 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 188.45 เมกะวัตต๑ (3) ชีวมวล จํานวน 
45 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 208.61  เมกะวัตต๑ (4) ก๏าซชีวภาพ จํานวน 28 โครงการ ปริมาณ
เสนอขาย 53.96 เมกะวัตต๑  

นอกจากจะมีการอนุมัติโครงการดังกลําว กระทรวงพลังงานได๎มีการสนับสนุน
พลังงานทดแทนที่เป็นนโยบายสําคัญรัฐบาล เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) การสํงเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย๑ โดยมีการกําหนดการ
สํงเสริมพลังงานแสงอาทิตย๑ 3 รูปแบบ คือ 

• การสํงเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย๑แบบติดตั้งบน
พ้ืนดิน (Solar Farm) รัฐบาลมีมติให๎รับซื้อเพ่ิมสําหรับโครงการค๎างทํอในรูปแบบ FiT ท่ี 5.66 บาท/
หนํวย ระยะเวลา 25 ปี COD ภายในธันวาคม 2558 โครงการล๎างทํอที่เข๎าขํายได๎รับการพิจารณามี
จํานวน 178 โครงการ โดยได๎ดําเนินการในการเจรจาและเปลี่ยนที่ตั้งแล๎วเสร็จทั้งหมดแล๎ว สรุปได๎ดังนี้ 
(1) โครงการที่ผํานการตอบรับซื้อได๎จากคณะกรรมการบริหารมาตรการสํงเสริมการผลิตไฟฟูาจาก
พลังงานหมุนเวียนแล๎ว 172 โครงการ รวมกําลังการผลิตติดตั้ง 989.675 เมกะวัตต๑สูงสุด พร๎อมให๎ไป
ทําสัญญาซื้อขายไฟฟูากับการไฟฟูาตํอไป (2) โครงการ 6 โครงการ รวม 23.7 เมกะวัตต๑สูงสุด ไมํเสนอ
ให๎ตอบรับซื้อ เนื่องจาก 3 โครงการยื่นเสนอขายไฟฟูาหลังจากที่ กฟภ. ประกาศชะลอรับซื้อไฟฟูาเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2553 และอีก 3 โครงการติดป๓ญหาสายสํงและผังเมือง แตํไมํมายื่นเปลี่ยนที่ตั้งใน
กําหนดวันที่ 31 มีนาคม 2558  

• การสํงเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย๑แบบติดตั้งบน
หลังคา (Solar PV Rooftop) โดยรัฐบาลมีนโยบายเมื่อเดือนกุมภาพันธ๑ 2558 ให๎รับซื้อไฟฟูาฯ 
สําหรับที่พักอาศัยขนาดไมํเกิน 10 กิโลวัตต๑ เพ่ิมอีก 69.36 เมกะวัตต๑ ให๎เต็มเปูาหมาย 100 เมกะ
วัตต๑ ซึ่ง กกพ. ออกระเบียบรับซื้อไฟฟูาสํวนนี้และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล๎ว เมื่อ 9 มกราคม 
2558 และออกประกาศรับซื้อไฟฟูาเมื่อ 2 กุมภาพันธ๑ 2558 โดยผู๎ที่ประสงค๑จะขายไฟฟูาจะต๎องยื่น
คําขอตั้งแตํวันที่ 9 กุมภาพันธ๑ 2558 ถึงวันที่รับซื้อได๎เต็มตามเปูาหมาย ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 ณ ที่ทําการ การไฟฟานครหลวง หรือ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

• การสํงเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย๑แบบติดตั้งบน
พ้ืนดิน (Solar Farm) สําหรับหนํวยงานราชการและสหกรณ๑การเกษตร รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมให๎
หนํวยงานราชการและสหกรณ๑การเกษตร ลงทุนพลังงานแสงอาทิตย๑ขนาดติดตั้งไมํเกิน 5 เมกะวัตต๑ ตํอ
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แหํง รวม 800 เมกะวัตต๑ ซึ่ง กกพ. ได๎ออกระเบียบวําด๎วยการรับซื้อไฟฟูาฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2558 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล๎ว โดยขณะนี้อยูํระหวํางการพิจารณากําหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ๑และกระบวนการคัดเลือก ซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 เพ่ือ
ประกอบการจัดทําประกาศรับซื้อไฟฟูาฯ ตํอไป 

2) การสํงเสริมการผลิตพลังงานขยะ 
รัฐบาลได๎กําหนดอัตรารับซื้อไฟฟูาแบบ Feed-in Tariff (FiT) สําหรับ

ไฟฟูาจากขยะสําหรับขยะชุมชนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และ FiT ขยะอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ๑ 2558 ตลอดจนได๎จัดทําแผนดําเนินงานภายใต๎แผนแมํบทการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ ปี 2558-2562 ของกระทรวงพลังงาน สํงให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักในการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศโดยโครงการ
สําคัญ ได๎แกํ โครงการนํารํองการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย๑ โครงการศึกษา
ออกแบบระบบบริหารจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นพลังงานทดแทนระดับจังหวัด เป็นต๎น 

• ความร่วมมือทางด้านพลงังานทดแทนในเวทีระหว่างประเทศ 
คณะรัฐมนตรี ได๎มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เห็นชอบให๎ไทยเข๎า

รํวมเป็นภาคีสมาชิกของ ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวํางประเทศ (International Renewable 
Energy Agency : IRENA) ซึ่งจะชํวยให๎ไทยมีโอกาสเข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของทบวงการฯ 
เชํน การเข๎ารํวมการศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ความรํวมมือด๎านผู๎เชี่ยวชาญมาให๎
ความรู๎แกํบุคลากรด๎านพลังงานของไทย การกู๎ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําเพ่ือพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของไทย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านวิชาการและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ตลอดจน ถือเป็นการสร๎างโอกาส
ในการสร๎างเครือขํายและกระตุ๎นภาคเอกชนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งป๓จจุบัน ณ เดือนเมษายน 
2558 กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ๑พลังงาน ได๎จัดสํงหนังสือและ
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกไปยัง IRENA เรียบร๎อยแล๎ว และอยูํระหวํางรอผลการพิจารณา  
ซึ่งคาดวําจะตอบกลับประมาณเดือนสิงหาคม 2558 

๖.๙.๑๐  การอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน ได๎ดําเนินมาตรการเพ่ือสํงเสริมการประหยัดและการใช๎
พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง ตามแผนอนุรักษ๑พลังงาน ครอบคลุมทั้งภาคที่อยูํอาศัย 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาครัฐ โดยได๎ผลักดันการดําเนินงานโครงการตํางๆ อาทิ 
โครงการสํงเสริมการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ โครงการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ๑เพ่ือการอนุรักษ๑พลังงาน โครงการแขํงขันปรับปรุงแบบ
บ๎านเพื่อการอนุรักษ๑พลังงาน เป็นต๎น โดยได๎ผลักดันให๎เกิดผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

• การจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558 - 2579) 

กระทรวงพลังงานได๎จัดทํารํางมาตรการและรํางเปูาหมายของแผนอนุรักษ๑
พลังงาน ที่กําหนดให๎ลดความเข๎มของการใช๎พลังงาน (Energy Intensity) ลง ร๎อยละ 30 ในปี พ.ศ. 
2579 เมื่อเทียบกับ ป ีพ.ศ. 2553 หรือ ประมาณ 52,148 พันตันเทียบเทําน้ํามันดิบ (ktoe) 
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• โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน ได๎ผลักดันรํางกฎกระทรวงกําหนดเครื่องจักรอุปกรณ๑
ประสิทธิภาพสูงและวัสดุอุปกรณ๑เพ่ือการอนุรักษ๑พลังงาน โดยรํางกฎกระทรวงฯ ได๎ผํานการพิจารณา
จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล๎ว จํานวน 20 ฉบับ (19 ผลิตภัณฑ๑) และอยูํระหวํางการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 10 ฉบับ ซึ่งจะได๎มีการประสานติดตามอยําง
ใกล๎ชิด ทั้งนี้ ได๎ดําเนินการผลักดนัการใช๎มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขัน้สูง (HEPs) โดยในปี 2557-
2558 ได๎ดําเนินการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ให๎แกํผลิตภัณฑ๑ 8 ประเภท มียอดการ
ติดฉลากแล๎ว จํานวน 5,156,317 ใบ ประกอบด๎วย เตาหุงต๎มในครัวเรือนใช๎กับก๏าซปิโตรเลียมเหลว 
อุปกรณ๑ปรับความเร็วรอบมอเตอร๑ กระจกเพ่ือการอนุรักษ๑พลังงาน ฉนวนใยแก๎วแผํนเรียบมอเตอร๑
เหนี่ยวนําสามเฟส เครื่องยนต๑ดีเซลขนาดเล็กสูบเดียวระบายความร๎อนด๎วยน้ําเครื่องยนต๑เบนซินขนาด
เล็กสูบเดียวระบายความร๎อนด๎วยอากาศ และเตาก๏าซความดันสูง 

นอกจากนี้ ยังได๎นําสํงรํางมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ํา (MEPS) 
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ อุตสาหกรรมเฉพาะด๎านประสิทธิภาพพลังงานที่ผํานความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการด๎านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ไปยังสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ซึ่งเป็นหนํวยงานที่มีบทบาทหน๎าที่ในการประกาศมาตรฐานฯ แล๎ว จํานวน 42 ผลิตภัณฑ๑ และ 
สมอ. ออกประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ อุตสาหกรรมเฉพาะด๎านประสิทธิภาพพลังงานแล๎ว 18 
ผลิตภัณฑ๑ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะนําเสนอรํางมาตรฐานฯ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ รถยนต๑และ
ป๓๊มความร๎อน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด๎านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน  และจะ
นําสํง สมอ. ในชํวงกลางปี 2558 

• โครงการ Thailand Energy Awards 2014 
กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ๑พลังงาน จัด

พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 โดยมี พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู๎ที่มีผลงานดีเดํนด๎านการ
อนุรักษ๑พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือกระตุ๎นให๎สถานประกอบการ โรงงาน อาคาร และผู๎
ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชนได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานรวมถึงการดําเนินการพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ๑พลังงานควบคูํกันไป และเป็นการยกระดับมาตรฐานพลังงานไทยใน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยประเทศไทยได๎ 13 รางวัลเกียรติยศจาก ASEAN 
Energy Awards 2014 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผํานมา มีหลายหนํวยงานให๎ความสนใจเข๎ารํวมประกวด
ในโครงการนี้ฯ รวมทั้งสิ้น 2,064 โครงการ และมีผู๎ได๎รับรางวัลในแตํละประเภทรวม 603 รางวัล คิด
เป็นมูลคําพลังงานที่สามารถลดได๎ประมาณ 4,396 ล๎านบาท และชํวยลดการปลํอยก๏าซคาร๑บอนได
ออกไซต๑ให๎กับโลกได๎ถึง 881,000 ตัน เทียบเทํากับการปลูกต๎นไม๎ประมาณ 1 ล๎านไรํ หรือ 100 ล๎านต๎น 
สําหรับโครงการ Thailand Energy Awards 2015 ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ๑ 2558 
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โดยในเดือนเมษายน 2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Awards 2015  
ได๎เริ่มประชุมพิจารณาผลงานแล๎ว 

๖.๙.๑๑  บทบาทของกระทรวงพลังงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กระทรวงพลังงานได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในประเด็นด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ในการลดการปลํอยก๏าซเรือน
กระจกของประเทศ เพื่อแสดงการมีสํวนรํวมกับประชาคมโลกในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในชํวงป ี2555 – 2563 (ค.ศ. 2012 - 2020) ประเทศกําลังพัฒนาถูกเรียกร๎องให๎
แสดงเจตจํานง แผนดําเนินงานลดก๏าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions: NAMAs) ซึ่งจะต๎องสามารถตรวจวัด รายงานและทวนสอบผลการลดก๏าซเรือน
กระจก (Measurement, Reporting and Verification: MRV) ได๎อยํางโปรํงใส แผนงานของกระทรวง
พลังงานในชํวงที่ผํานมา ได๎แกํ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 
(พ.ศ. 2555 - 2564) แผนอนุรักษ๑พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) ได๎ถูกนําไปประกอบการ
ประเมินศักยภาพการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกรํวมกับแผนแมํบทการขนสํงที่ยั่งยืน พบวําประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการลดก๏าซเรือนกระจกได๎ประมาณ 73 ล๎านตันคาร๑บอนไดออกไซด๑เทียบเทํา (ร๎อยละ 20) 
ภายในปี ค.ศ. 2020 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหํงชาติ และ
คณะรัฐมนตรี ได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบการแสดงเจตจํานง NAMAs ในตัวเลขศักยภาพการลดก๏าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยในชํวงระหวํางร๎อยละ 7-20 ภายใน ปี 2563 โดยประเทศไทยได๎
ประกาศคําเปูาหมายดังกลําวในการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที ่20 ณ เมืองลิมา สาธารณรัฐเปรู เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
กระทรวงการคลังมีแผนปฏิรูปโครงสร๎างภาษี เพ่ือแก๎ป๓ญหาเชิงโครงสร๎างและ

วางระบบโครงสร๎างการจัดเก็บภาษีในระยะยาว เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการ
ในประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแขํงขันโดยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม เพ่ิมการกระจายรายได๎และการถือครองทรัพย๑สิน และเพ่ือรักษาเสถียรภาพและวินัยทางการคลัง  
แผนงานการปฏิรปูโครงสร๎างภาษีของกระทรวงการคลัง ครอบคลุมการปฏิรูปภาษีของทั้ง ๓ กรมจัดเก็บ 
ได๎แกํ การปฏิรูปภาษีสรรพากร การปฏิรูปภาษีสรรพสามิต และการปฏิรูปภาษีศุลกากร รวมทั้งการ
ปฏิรูปภาษีที่จัดเก็บโดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยมีการดําเนินการดังนี้  

๑) จัดเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เชํน (1) การจัดเก็บภาษีมรดก
และภาษีการให๎ คณะรัฐมนตรีได๎มีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบรํางพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ... และรํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) รวม ๒ 
ฉบับ ของกระทรวงการคลัง  โดยกระทรวงการคลังจะจัดทํารํางอนุบัญญัติที่จําเป็นแกํการใช๎บังคับ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๑๔ 

 
 

พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ตํอไป  ทั้งนี้ รํางพระราชบัญญัติดังกลําวข๎างต๎น อยูํระหวํางการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (2) การนําระบบ Negative Income Tax มาใช๎ในประเทศไทย ป๓จจุบัน
อยูํระหวํางยกรํางกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมกับสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องให๎แกํสาธารณชน 

๒) ขยายฐานภาษีประเภทใหมํ เชํน การนําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างมาบังคับ
ใช๎แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงท๎องที่ ป๓จจุบันอยูํระหวํางทบทวนรายละเอียดของรําง
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง 

๓) ปรับปรุงโครงสร๎างภาษีเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ 
เชํน (1) การปรับลดอัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 9 และ 23 ธันวาคม 2557 (2) มาตรการภาษีสํงเสริมการจัดตั้งสํานักงานใหญํข๎ามประเทศ 
(International Headquarters: IHQ) และมาตรการภาษีสํงเสริมการจัดตั้งบริษัทการค๎าระหวํางประเทศ 
(International Trading Center: ITC) โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ครม. มีมติเห็นชอบ
มาตรการดังกลําวแล๎ว และมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ครม. ได๎อนุมัติหลักการรํางพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการลดอัตราและยกเว๎นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือสํงเสริมการจัดตั้งสํานักงานใหญํข๎ามประเทศและมาตรการ
ภาษีเพ่ือสํงเสริมการจัดตัง้บรษิัทการค๎าระหวํางประเทศ)  (3) การปรับปรุงโครงสร๎างอัตราภาษีศุลกากร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 

๔) ปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติของสินค๎าที่มีการหลีกเลี่ยงภาษี เชํน 
การแก๎ไขกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อปรับปรุงฐานการคํานวณภาษีสรรพสามิต  การปฏิรูปการจัดเก็บ
ภาษีสุรา ยาสูบ เป็นต๎น ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 อนุมัติหลักการรําง
พระราชบัญญัติให๎ใช๎ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ... และรํางประมวลกฎหมายภาษี
สรรพสามิต รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให๎สํงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล๎วให๎สํงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา กํอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหํงชาติตํอไป โดยสาระสําคัญของรํางพระราชบัญญัติฯ ได๎รวบรวมบทบัญญัติแหํงกฎหมายวํา
ด๎วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวําด๎วยไพํ กฎหมายวําด๎วยสุรา กฎหมายวําด๎วยยาสูบ กฎหมายวําด๎วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวําด๎วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายวําด๎วยการ
จัดสรรเงินภาษีสุราไว๎ในประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน และได๎ปรับปรุงกฎหมายดังกลําว  

๕) ทบทวนสิทธิประโยชน๑ทางภาษีที่ทําให๎เกิดความไมํเป็นธรรมระหวํางผู๎เสีย
ภาษีในการรับภาระภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 

๖) ปรับปรุงระบบภาษีเงินได๎หัก ณ ที่จําย  
๗) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีห๎างหุ๎นสํวนและคณะบุคคลที่มิ ใชํนิติบุคคล  

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติหลักการรํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (มาตรการการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได๎ห๎างหุ๎นสํวนบุคคลและคณะ
บุคคลที่ไมํใชํนิติบุคคล) 

๘) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสําหรับกิจการโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนกวดวิชา 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 อนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๑๕ 

 
 

รัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร รวม 5 ฉบับ (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการ
โรงเรียนเอกชนและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา) โดยเมื่อวันที่ 28 - 29 เมษายน 2558 
กรมสรรพากรได๎จัดการสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร๎อมรอบรู๎ระบบบัญชีและภาษีอากรสําหรับกิจการโรงเรียน
กวดวิชา” ให๎กับผู๎เข๎ารํวมฟ๓งสัมมนาคือผู๎ประกอบการโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชาทั่วประเทศ ซึ่งเป็น
การสัมมนาในลักษณะของการเตรียมความพร๎อมเพ่ือชํวยให๎ผู๎ประกอบการโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา 
ที่ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคม ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจทั้งระบบบัญชี
และการปฏิบัติด๎านภาษีอากรโดยจะสามารถลงรายการบัญชีได๎ถูกต๎อง  

๙) สํงเสริมภาพลักษณ๑และความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางเจ๎าหน๎าที่และผู๎เสียภาษี 
๑๐) การบริจาคเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแผํนดินไหวในประเทศเนปาลได๎สิทธิ

ลดหยํอนภาษี ตามที่ได๎มีเหตุการณ๑แผํนดินไหวครั้งใหญํในประเทศเนปาล การบริจาคชํวยเหลือในกรณี
ดังกลําว ผู๎บริจาคสามารถนําเงินหรือมูลคําทรัพย๑สินที่บริจาค ไปหักเป็นคําลดหยํอน หรือหักเป็น
รายจํายในการเสียภาษีได๎ ตามหลักเกณฑ๑และเงื่อนไข ดังนี้ (1) ผู๎บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา ได๎เฉพาะ
การบริจาคเป็นเงิน ด๎วยการโอนเงินเข๎าบัญชี  เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยของหนํวยงานราชการที่เปิดรับ
บริจาคเป็นการเฉพาะ เชํน บัญชี “หัวใจไทย สํงไปเนปาล”ธนาคารกรุงไทย สาขาทําเนียบรัฐบาล ของสํานัก
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หมายเลขบัญชี 067-0-10330-6 เป็นต๎น หรือผํานบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เชํน สถานีโทรทัศน๑ หรือมูลนิธิของสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย เป็นต๎น  
ผู๎บริจาคสามารถนําเงินบริจาคไปหักลดหยํอนในการคํานวณภาษีได๎ตามจริง  (รวมกับเงินบริจาค
อื่นๆ ด๎วย) แตํไมํเกินร๎อยละ 10 ของเงินได๎หลังหักคําใช๎จํายและคําลดหยํอนอื่นๆ แล๎ว โดยใช๎หนังสือ
สําคัญการรับเงินบริจาคที่สํวนราชการ หรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนรับบริจาคออกให๎ หรือใบโอนเงินเข๎า
บัญชีธนาคาร หรือสลิปของธนาคาร เพ่ือเป็นหลักฐานในการนําไปหักลดหยํอนตํอไป (๒) ผู๎บริจาคที่เป็น
บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล สามารถนําเงินหรือทรัพย๑สินที่บริจาคไปหักรายจํายได๎ตามที่จํายจริง  
แตํไมํเกินร๎อยละ 2 ของกําไรสุทธิในปีที่บริจาค นอกจากนี้ กรณีการบริจาคทรัพย๑สินหรือสินค๎าดังกลําว  
ถือเป็นเหตุอันสมควรที่ไมํมีภาระภาษีมูลคําเพ่ิม  

ทั้งนี้ บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่รับบริจาคเงินหรือ
ทรัพย๑สินตามข๎อ (1) และข๎อ (๒) ต๎องนําเงินและทรัพย๑สินที่ได๎รับบริจาคมาทั้งจํานวนนั้น ไปบริจาค
ให๎แกํหนํวยงานของสํวนราชการไทยเทํานั้น เชํน สํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัย และ
หนํวยงานราชการนั้นจะต๎องออกหนังสือสําคัญหรือหลักฐานที่แสดงวําได๎รับการบริจาคโดยมียอดเงิน
หรือทรัพย๑สินที่เป็นยอดรวมทั้งสิ้นตรงกับยอดที่รับบริจาคมาทั้งจํานวน  กรณีนี้ ผู๎บริจาคตามข๎อ (๑) 
และข๎อ (๒) จึงจะได๎รับสิทธินํายอดเงินหรือทรัพย๑สินที่บริจาคไปหักลดหยํอนหรือหักรายจํายได๎ แตํหาก
ตัวแทนรับบรจิาคนาํไปมอบให๎แกํผู๎ประสบภัยโดยตรง ผู๎บริจาคจะไมํได๎รับสิทธิในการหักลดหยํอนแตํอยํางใด 

๖.๑๑ มาตรการระยะสั้นที่ช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๑๖ 

 
 

กระทรวงการคลังได๎ดําเนินมาตรการท่ีสําคัญ ๆ ประกอบด๎วย มาตรการระยะสั้น 
ที่ชํวยสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรการระยะปานกลางถึงระยะยาวที่ชํวยเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแขํงขัน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ลดภาระหนี้และคําครองชีพของประชาชน 
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ความโปรํงใสและธรรมาภิบาล ดังนี้  

1) มาตรการภาษี เ พ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยว และจัดอบรมสัมมนา
ภายในประเทศ เพ่ือเป็นการสํงเสริมและฟ้ืนฟูการทํองเที่ยวและให๎ความชํวยเหลือผู๎ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการทํองเที่ยว ตลอดจนกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ จึงได๎มีการยกเว๎นภาษีเงินได๎ ให๎แกํ  
(1) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลสําหรับรายจํายที่เกี่ยวข๎องในการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
และยกเว๎นรัษฎากรให๎แกบํุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดเ๎ทําที่ได๎จํายเป็นคําบริการให๎แกํผู๎ประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศก๑ หรือที่ได๎จํายเป็นคําที่พักในโรงแรมให๎แกํผู๎ประกอบธุรกิจโรงแรมสําหรับเดินทาง
ทํองเที่ยวภายในประเทศ (2) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล สําหรับเงินได๎จํานวนร๎อยละ 100 ของ
รายจํายในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ (3) ผู๎เสียภาษีจากการซื้อโปรแกรมการทํองเที่ยว
ภายในประเทศที่ได๎จํายให๎แกํธุรกิจนําเที่ ยวตามกฎหมายวําด๎วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก๑  
ซึ่งมาตรการนี้มีผลบังคับใช๎ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557  

2) มาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2558 อนุมัติให๎ดําเนินโครงการเงินกู๎เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสํง
ทางถนน ระยะเรํงดํวน ภายใต๎กรอบวงเงิน 78,294.85 ล๎านบาท  กระทรวงการคลังจึงได๎มีคําสั่ง
แตํงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาการจัดหาเงินกู๎และบริหารเงินกู๎ โดยคณะทํางานฯ ได๎พิจารณาสภาวะ
ของตลาดการเงินและสภาพคลํองทั้งตํางประเทศและในประเทศ ต๎นทุนการกู๎เงินของรัฐบาล และ
รูปแบบการเบิกจํายเงินกู๎แล๎ว เห็นควรกู๎เงินบาทจากสถาบันการเงินในประเทศแทนการกู๎เงินตรา
ตํางประเทศสําหรับใช๎ในการดําเนินโครงการในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2558 (เมษายน - 
มิถุนายน 2558) โดยมีวงเงินกู๎ 10,000 ล๎านบาท สําหรับวงเงินกู๎สําหรับไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - 
กันยายน 2558) จะพิจารณาในโอกาสตํอไปเมื่อทราบผลการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ๎างของ
หนํวยงานเจ๎าของโครงการ ซึ่งคาดวําจะสามารถผูกพันสัญญาได๎ครบถ๎วนทุกโครงการไมํเกินเดือน
มิถุนายน 2558 

นอกจากนี้ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ 
สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางได๎จัดประชุมรํวมกับหนํวยงานเจ๎าของโครงการภายใต๎มาตรการ
กระตุ๎นเศรษฐกิจระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการและการ
เบิกจํายเงินกู๎ตามมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะที่ 2 โดยได๎เรํงรัดให๎หนํวยงานเจ๎าของโครงการเรํง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎างให๎แล๎วเสร็จตามแผนงานที่ได๎รับอนุมัติไว๎เพ่ือให๎มีผลในการกระตุ๎นเศรษฐกิจ
โดยเร็วตามนโยบายของรฐับาลโดยสํานกังบประมาณจะเรํงจัดสรรเงินกู๎ให๎แกํหนํวยงานเจ๎าของโครงการ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๑๗ 

 
 

ผํานระบบ e-Budgeting และหนํวยงานเจ๎าของโครงการสามารถเบิกจํายเงินกู๎ได๎ทันทีตามงวดการ
เบิกจํายผํานระบบ GFMIS ทั้งนี้ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได๎ติดตามการดําเนินโครงการและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเป็นระยะๆ ตํอไป 

3) การจัดตั้งกองทุนรํวมลงทุนในกจิการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) 
เพ่ือสนับสนุนด๎านแหลํงเงินทุนให๎แกํ SMEs  ผํานกองทุนรํวมลงทุน ระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน ใน
วงเงินลงทุน 10,000 - 25,000 ล๎านบาท โดยจะแบํงการลงทุนเป็นกองทุนยํอย ซึ่งแตํละกองทุนมี
นโยบายในการลงทุนตามแตํละประเภท SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังได๎มีคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 181/2558 
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการกองทุนรํวมลงทุนในกิจการ SMEs แล๎วเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ 
ป๓จจุบันมีผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ความสนใจที่จะให๎กองทุนนี้เข๎ารํวมลงทุนในกิจการ SMEs จํานวน 
15 ราย แบํงเป็น SMEs ที่เป็นลูกค๎าของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย 
(ธพว.) จํานวน 7 ราย หนํวยงานพันธมิตรของ ธพว. แนะนําจํานวน 6 ราย และติดตํอโดยตรงมายัง 
ธพว. จํานวน 2 ราย รวมเป็นจํานวนเงินรํวมลงทุน 71 ล๎านบาท 

4) มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของประชาชนรายยํอย 
(สินเชื่อ Nano-Finance) มีวัตถุประสงค๑เพ่ือนําไปใช๎ในการประกอบอาชีพ โดยการเปิดโอกาสให๎นิติบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติตามเกณฑ๑ท่ีกําหนดสามารถให๎สินเชื่อรายยํอยเพื่อการประกอบอาชีพ สําหรับบุคคลธรรมดา
ได๎ในวงเงินไมํเกิน 100,000 บาทตํอราย และคิดอัตราดอกเบี้ยไมํเกินร๎อยละ 36 ตํอปี ซึ่งจะเป็นการ
สํงเสริมให๎ประชาชนที่มีรายไดน๎๎อยสามารถเขา๎ถึงแหลํงเงนิทุนในระบบไดม๎ากขึ้น ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 
9 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ป๓จจุบัน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มีผู๎มายื่นขอใบอนุญาตแล๎วจํานวน 20 ราย 
โดยผํานเกณฑ๑ ธปท. และ รมว.กค. ลงนามใบอนุญาตแล๎ว จํานวน 5 ราย 

5) โครงการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของเกษตรกรรายยํอยผํานระบบธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2558 
ประกอบด๎วย 3 โครงการยํอย ดังนี้ (1) โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน (2) โครงการปรับโครงสร๎างหนี้ (3) 
โครงการขยายเวลาชําระหนี้ โดยมีกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ เกษตรกรรายยํอยที่มีหนี้สินรายละไมํเกิน 
500,000 บาท ประมาณ 818 ,000 ราย หนี้สินประมาณ 116 ,000 ล๎านบาท มีระยะเวลา
ดําเนินการตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 โดยใช๎ข๎อมูลลูกหนี้ที่ ธ.ก.ส. สํารวจ  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 

6) มาตรการภาษีเ พ่ือสํงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได๎อนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการลดอัตราและยกเว๎นรัษฎากร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือ
สํงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให๎สํงสํานักงาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วดําเนินการตํอไปได๎  โดยสาระสําคัญของรํางกฤษฎีกาฯ 
ดังกลําว เพ่ือเป็นการสํงเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย๑กลางเศรษฐกิจในกลุํมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได๎มีการกําหนดมาตรการภาษีเพ่ือสํงเสริม
การลงทุนสําหรับกิจการที่ตั้งอยูํในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกําหนด โดยกําหนดให๎มีการลดอัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคลจากร๎อยละ 20 เหลือร๎อยละ 10 
ของกําไรสุทธิเป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการชํวยกระจายความเจริญและเพ่ิม
รายได๎ให๎แกํท๎องถิ่น และลดป๓ญหาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ๎านเคลื่อนย๎ายเข๎าสูํพื้นที่สํวนกลาง 

7) มาตรการเพ่ือสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง เป็นการ
สนับสนุนเงินทุนตํอยอดแกํกองทุนหมูํบ๎านฯ ที่ได๎รับการประเมินศักยภาพในระดับดีมาก (A) หรือระดับดี (B) 
ซึ่งป๓จจุบันมีอยูํ 59,874 แหํง โดยให๎ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. สนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวม 
40,000 ล๎านบาท หรือธนาคารละ 20,000 ล๎านบาท ระยะเวลาการสนับสนุน 2 ปี เพ่ือให๎กองทุน
หมูํบ๎านฯ กู๎ยืมเป็นเงินทุนตอํยอดสําหรบัให๎สมาชิกกู๎ยืมเพื่อการลงทนุ การสร๎างรายได ๎การใช๎จํายในยาม
จําเป็นฉุกเฉิน การแก๎ไขป๓ญหาหนี้นอกระบบ ในอัตราดอกเบี้ยไมํเกินร๎อยละ 5 ตํอปี และมีระยะเวลา
การกู๎ยืมไมํเกิน 5 ปี ทั้งนี้ วงเงินการกู๎ยืมสําหรับกองทุนหมูํบ๎านฯ แตํละแหํงให๎ขึ้นอยูํกับศักยภาพของ
กองทุนหมูํบ๎านฯ แตํไมํเกินข๎อกําหนดของสถาบันการเงิน ซึ่งป๓จจุบันอยูํระหวํางการเสนอมาตรการเพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนากองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง เพ่ือให๎คณะกรรมการกองทุนหมูํบ๎านและชุมชน
เมืองแหํงชาติพิจารณาและนําเสนอตํอคณะรัฐมนตรีตํอไป 

๖.๑๒ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา 
6.12.1 กระทรวงการคลังได๎ดําเนินการออกพันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อปรับโครงสร๎างหนี้ที่เกิดจากโครงการรับจํานําข๎าว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ 
ล๎านบาท ตามที่รัฐบาลได๎มีนโยบายเรํงดํวนในการแก๎ป๓ญหาหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจํานําข๎าวในชํวง
ที่ผํานมาอยํางเป็นรูปธรรม กระทรวงการคลังรํวมกับ ธ.ก.ส. สํานักงบประมาณ และธนาคารแหํง
ประเทศไทย จึงได๎ประชุมหารือรํวมกันกําหนดแผนการออกพันธบัตรของ  ธ.ก.ส. โดยมี
กระทรวงการคลังค้ําประกันต๎นเงินและดอกเบี้ยตลอดอายุพันธบัตร และรัฐบาลรับภาระในการชําระคืน
ต๎นเงินและดอกเบี้ย ซึ่งวัตถุประสงค๑ในการออกพันธบัตรในครั้งนี้เพ่ือปรับโครงสร๎างหนี้ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการรับจํานําให๎สอดคล๎องกับภาระทางการคลังและการแก๎ไขป๓ญหาแบบบูรณาการได๎อยําง
เหมาะสมตํอไป การออกพันธบัตรของ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ ประกอบด๎วย 

1) พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒๐ (Re-open ครั้งที่ ๒) 
อายุคงเหลือ ๓ ป ี๑๐ เดือน ในอัตราผลตอบแทนร๎อยละ ๒.๗๕ ตํอปี และ 

2) พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ อายุ ๗ ปี ในอัตรา
ผลตอบแทนร๎อยละ ๓.๐๑ ตํอปี ซึ่งจากการทําการสํารวจความต๎องการลงทุนของนักลงทุน (Book 
building) ปรากฏวํามีนักลงทุนแสดงความสนใจลงทุนในพันธบัตรทั้ง ๒ รุํน เป็นวงเงินรวมมากถึง 
๕๐,๐๐๐ ล๎านบาท แบํงเป็นพันธบัตรรุํนอายุคงเหลือ ๓ ปี ๑๐ เดือน วงเงิน ๔๒,๐๐๐ ล๎านบาท และ
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พันธบัตรรุํนอายุ ๗ ปี จํานวน ๘,๐๐๐ ล๎านบาท โดยการออกพันธบัตรในรุํนดังกลําวมีสัดสํวนของนัก
ลงทุนตํางๆ ที่ไมํเป็นสถาบันการเงิน (Non-bank) รายใหมํโดยเฉพาะจากกลุํมบริษัทหลักทรัพย๑จัดการ
กองทุนรวมให๎ความสนใจลงทุนเป็นจํานวนมาก 

6.12.2 พันธบัตรออมทรัพย๑พิเศษ รุํน “สุขกันเถอะเรา” กระทรวงการคลัง
รํวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได๎ลงนามบันทึกข๎อตกลงรํวมกันในการ
จําหนํายพันธบัตรออมทรัพย๑พิเศษรุํน "สุขกันเถอะเรา" วงเงิน 100,000 ล๎านบาท วงเงินซื้อพันธบัตร
ขั้นต่ําเริ่มต๎นที่ 1,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท ซึ่งจะเริ่มจําหนํายระหวํางวันที่ 12 - 23 
มกราคม 2558 ดังนี้ 

1) พันธบัตรออมทรัพย๑ พิเศษ รุํน “สุขกันเถอะเรา” ของ
กระทรวงการคลัง อายุ 10 ปี วงเงิน 50,000 ล๎านบาท อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได ปีที่ 1 – 3 : อัตราดอกเบี้ย
ร๎อยละ 3 ตํอปี ปีที่ 4 – 7 : อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 4 ตํอปี และ ปีที่ 8 – 10 : อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 5 ตํอปี 
ณ วันที่ 23 มกราคม 2558 มีผลการจําหนํายรวมทั้งสิ้น 12,141.468  ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 
24.28 ของวงเงินจําหนําย 

2) พันธบัตรออมทรัพย๑พิเศษ รุํน “สุขกันเถอะเรา” ของ ธ.ก.ส. อายุ 
5 ปี วงเงิน 50,000 ล๎านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร๎อยละ 3.80 ตํอปี ปี ณ วันที่ 23 มกราคม 2558 มี
ผลการจําหนํายรวมทั้งสิ้น 37,908.283  ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 75.817 ของวงเงินจําหนําย 

6.12.3 การจําหนํายพันธบตัรออมทรัพย๑ของกระทรวงการคลงั (รุนํทัว่ไป)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครัง้ที่ 2 

ด๎วยกระทรวงการคลังจะดําเนินการกู๎ เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย๑ของกระทรวงการคลัง (รุํนทั่วไป) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 วงเงิน 4,000 ล๎านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร๎อยละ 3.00 ตํอปี 
อายุ 3 ปี เป็นแบบไร๎ใบตราสาร (Scripless) จําหนํายระหวํางวันที่ 11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 
2558 โดยมีรูปแบบและเงื่อนไขของพันธบัตรออมทรัพย๑ ดังนี้ 
รุ่นอายุ 3 ปี 
วงเงินรวม 4,000 ล๎านบาท 
การช าระดอกเบ้ีย ชําระปีละ 2 งวด คือ ในวันที่ 11 พฤษภาคม และ 11 พฤศจิกายน ของทุกปี 
วงเงินซ้ือขั้นต่ า 1,000 บาท (1 หนํวย) 
วงเงินซ้ือขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หนํวย) 
ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
ผู้มีสิทธิ์ซ้ือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูํในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ 

สมาคม สหกรณ๑ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นใดที่ไมํมี
วัตถุประสงค๑ในการแสวงหากําไร 

       หมายเหตุ : ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่เข้าซ้ือต่อราย แต่วงเงินรวมที่ซื้อไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท ต่อ 1 ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 

ผู๎ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถทํารายการซื้อพันธบัตรดังกลําว ผํานเคาน๑เตอร๑ทุกสาขาและเครื่องถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจําหนําย 4 แหํง ประกอบด๎วย ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ 
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ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย๑ฯ ระหวํางวันที่ 11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2558 โดยเริ่ม
เปิดจําหนํายตั้งแตํเวลา 8.30 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 
สิงหาคม 2558 ซ่ึง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีผลการจําหนํายรวมทั้งสิ้น 4,000 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อย
ละ 100 ของวงเงินจําหนําย 

๖.๑๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 

กระทรวงคมนาคมได๎ดําเนินการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 

๖.๑๓.๑ โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 

โครงการ 

ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

ขั้นตอน
ประกวด
ราคา 

อยู่
ระหว่าง

เสนอครม.
อนุมัติ

โครงการ 

ออกแบบ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

อยู่ระหว่าง
ลงนามใน
สัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา 

ลงนามใน
สัญญาจ้างที่
ปรึกษาแล้ว 

๑. ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า- 
แก่งคอย 

          

๒. ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น     
ครม. อนุมัติ
โครงการ 
เมื่อวันที่  
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๓. ช่วงประจวบคีรีขันธ-์ชุมพร          
๔. ช่วงลพบุร-ีปากน้ าโพ           
๕. ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ           
๖. ช่วงนครปฐม - หัวหิน           
๗. ช่วงหัวหิน- ประจวบคีรีขันธ์          
๘. ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย          
๙. ช่วงชุมทางถนนจิระ -อุบลราชธานี          
๑๐. ชว่งขอนแก่น - หนองคาย          
๑๑.ช่วงชุมพร -สุราษฎร์ธานี          
๑๒. ชว่งสุราษฎร์ธานี –หาดใหญ่ – 
สงขลา (อยู่ระหว่างเสนอ ครม. ขอ
เปลี่ยนชื่อจาก ช่วงสุราษฎร์ธานี -  
ปาดังเบซาร์) 

         

๑๓. ชว่งหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร ์          
๑๔. ชว่งเด่นชัย - เชียงใหม ่          
๑๕. ชว่งนครราชสมีา – แหลมฉบัง-
มาบตาพุด 

         

๑๖. ชว่งแก่งคอย –บ้านภาชี – บางซื่อ          

๖.๑๓.๒ โครงการพัฒนารถไฟฟูา 
 

โครงการ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
แก้ไขแบบ
รายละเอียด 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง อยู่ระหว่าง
เสนอครม. 

ประกวด
ราคา 

ออกแบบ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

๑. สายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต    
งานกํอสร๎าง สัญญาที ่

1 (23.75%) , 
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โครงการ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
แก้ไขแบบ
รายละเอียด 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง อยู่ระหว่าง
เสนอครม. 

ประกวด
ราคา 

ออกแบบ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

งานกํอสร๎าง สัญญาที ่
2 (40.40%) 

๒. สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ    
99.47% 

    

๓. สายสีน้ าเงิน ช่วงบางซื่อ –ท่าพระ 
และหัวล าโพง-บางแค 

   
63.10% 

    

๔. สายสีเขยีว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ    
57.06% 

    

5. สายสีเขยีว ช่วงหมอชิต –สะพานใหม่ –คูคต    
ลงนาม 
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6. สายสีชมพ ูช่วงแคราย – มีนบุรี         
7. สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มนีบุรี         
8. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง         
9. ระบบเชื่อมต่อ ทสภ.ส่วนต่อขยาย ช่วง 
พญาไท- ท่าอากาศยานดอนเมือง 

       

 

๖.๑๓.๓ โครงการพัฒนาการขนส่งทางถนน 
โครงการ ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

ลงนามใน 
สัญญาจ้าง 

ประเมินราคากลาง/
ขออนุมัติราคากลาง 

เวนคืน
ที่ดิน 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา ศึกษา

ผลกระทบ 
๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.
กบินทร์บุรี-อ.วังน้ าเขียว ตอน ๓ จ.
นครราชสีมา ปราจีนบุรี 

      

๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.
กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืน
ปุา) จ.ปราจีนบุรี 

     
(เสนอ คค. อนุมัติรับราคา) 

  

๓. ทางหลวงหมายเลข ๔ กระบ่ี – อ.
ห้วยยอด จ.กระบ่ี 

      

๔. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ อ.
บ้ า น บึ ง  – บ ร ร จ บ ท า ง ห ล ว ง
หมายเลข๓๓๑ – อ.บ้านค่าย ตอน ๓ 
จ.ระยอง 

      

๕. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ.บาง
ปะกง – ฉะเชิ ง เทรา ตอน ๒ จ .
ฉะเชิงเทรา 

      

๖. โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ – 
ถนนกาญจนาภิเษก แนวเหนือ-ใต้ 

       

๗. โครงการขยายราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ 
(ตอนที่ ๒) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ – 
คลองมหาสวัสดิ ์

       

๘. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จ.
ชุมพร 

       

๙. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท        
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(แล๎วเสร็จ) 

 

๖.๑๓.๔ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)  
เพื่อนํามาทดแทนรถโดยสารคันเดิมที่ใช๎น้ํามันดีเซล จํานวน 489 คัน ได๎ดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อ
รถโดยสารด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส๑ใน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีผู๎ที่มีคุณสมบัติเข๎าเสนอ
ราคาได๎ 2 ราย ขณะนี้ได๎ผู๎รับจ๎างแล๎ว อยูํในขั้นตอนรอลงนามในสัญญาและจะเริ่มทยอยรับรถโดยสารจนครบ 
489 คัน ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558 

๖.๑๓.๕ การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 

๑) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ ๒ 
ขณะนี้อยูํระหวํางการพิจารณารายงานการวิเคราะห๑ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของคณะกรรมการ
ผู๎ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห๑ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการผู๎ชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห๑ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมขึ้น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เพ่ือพิจารณารายงานการวิเคราะห๑
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมโครงการพัฒนาทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 

2) โครงการก่อสร้างทางวิ่งส ารอง ความยาว 3,700 เมตร วงเงิน 
20,243.106 ล๎านบาท ที่ได๎มีการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ (EHIA)  
ไว๎แล๎ว ป๓จจุบันอยูํระหวํางกระบวนการพิจารณาของคณะผู๎ชํานาญการพิจารณารายงานวิเคราะห๑
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมกํอนนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติพิจารรณาตํอไป 

3) โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 มิได๎บรรจุอยูํในแผน
แมํบทการพัฒนาทําอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแตํแรก กระทรวงคมนาคมจึงเสนอแนะให๎ บริษัท  
ทําอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) นําโครงการกํอสร๎างอาคารผู๎โดยสารหลังที่ 2 บรรจุไว๎ในแผนแมํบทฯ ด๎วย 
หลังจากนั้นจะได๎เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีเ พ่ือขออนุมัติในหลักการ
โครงการตามขั้นตอนตํอไป 
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4) งานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง อยูํระหวํางการดําเนินการ
พัฒนาอาคารผู๎โดยสารอาคาร ๒ อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๕ และอาคารเชื่อมตํอด๎านทิศใต๎ 
(South corridor) วงเงินงบประมาณ 3,000 ล๎านบาท ป๓จจุบันอาคารอยูํระหวํางการดําเนินการปรับปรุง 
ประกอบด๎วย 6 งาน (งานระบบไฟฟูา งานระบบปรับอากาศ งานระบบสิ่งอํานวยความสะดวก งาน
ระบบสื่อสารและ IT งานระบบสุขาภิบาล และงานด๎านสถาป๓ตยกรรมตกแตํง) ซึ่งสํวนใหญํไดร๎ับผู๎รับจ๎าง
ดําเนินงานแล๎ว และจะสามารถเปิดใช๎งานได๎ภายในเดือนตุลาคม 2558   

5) การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ
แห่งที่ 3 กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการสํงเสริมและสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทําอากาศยานอูํตะเภาให๎เป็นทําอากาศยานเชิงพาณิชย๑แหํงที่ 3 
นอกเหนือจากทําอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง โดยได๎รํวมกันจัดทําบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ
ในการพัฒนาทําอากาศยานอูํตะเภาฯ เพ่ือประสานความรํวมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ การวางแผนธุรกิจ
การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมทั้งการจัดทําแผนงานและงบประมาณ ภายใต๎การบริหารงานของ
กองทัพเรือ ภายหลังจากที่ได๎มีการลงนามในบันทึกข๎อตกลงฯ ระหวํางกระทรวงคมนาคมและ
กองทัพเรือเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 แล๎ว กระทรวงคมนาคมจะได๎มีคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
จํานวน 3 คณะ ประกอบด๎วย 1) คณะกรรมการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและเชื่อมโยง  
2) คณะกรรมการวางแผนธุรกิจสํงเสริมกิจการของทําอากาศยานอูํตะเภา และ 3) คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ๑การพัฒนาทําอากาศยานอูํตะเภา 

6) โครงการพัฒนาทางอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2554-2558) 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ ทําอากาศยานภูเก็ตให๎สามารถรองรับผู๎โดยสารได๎ 12.5 ล๎านคนตํอปี  
วงเงินงบประมาณ 5,782.762 ล๎านบาท ประกอบด๎วย 6 กลุํมงาน โดยมีหมวดงานยํอยที่ดําเนินการ
แล๎วเสร็จ และอยูํระหวํางดําเนินการ สรุปได๎ดังนี้ ดําเนินการกํอสร๎างแล๎วเสร็จ 5 หมวดงาน คือ อาคาร
จอดรถยนต๑และลานเอนกประสงค๑ อาคารสํานักงาน ทภก. อาคารบริการลานจอดและอุปกรณ๑ภาคพ้ืน 
อาคารคลังสินค๎า และอาคารสํวนบํารุงรักษาและคลัง ทั้งนี้ อยูํระหวํางดําเนินการกํอสร๎าง 7 หมวดงาน 
คือ งานทางขับและลานจอดอากาศยาน งานปรับปรุงขยายระบบเติมน้ํามันอากาศยานทางทํอ อาคาร
ผู๎โดยสารระหวํางประเทศ อาคารสถานีดับเพลิงและกู๎ภัย ระบบถนนภายในทําอากาศยาน  ระบบ
สาธารณูปโภคทําอากาศยาน และงานปรับปรุงอาคารผู๎โดยสารเดิมเป็นอาคารผู๎โดยสารภายในประเทศ
โดยมีผลความก๎าวหน๎าในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 54.08 ป๓จจุบันอยูํระหวํางปรับแผนดําเนินงาน
กํอสร๎าง คาดวําอาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ (หลังใหมํ) จะแล๎วเสร็จภายในกุมภาพันธ๑ 2559 และ
ปรับปรุงอาคารผู๎โดยสารหลังเดิมเป็นอาคารผู๎โดยสารภายในประเทศแล๎วเสร็จภายในมกราคม 2560 

7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดต้ัง
นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย กระทรวงคมนาคม (คค.) มีนโยบายสํงเสริมให๎ประเทศไทย
เป็นศูนย๑กลางการซํอมอากาศยานของภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากมีความได๎เปรียบทั้งด๎านภูมิศาสตร๑ และ
อุตสาหกรรมสนับสนุนตํางๆ เชํน อุตสาหกรรมยานยนต๑ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ ทําให๎มีศักยภาพ
และความพร๎อมในการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย๑ซํอมอากาศยานของภูมิภาค  
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ซึ่งจะทําให๎เกิดการสร๎างงาน การถํายทอดเทคโนโลยี การใช๎ประโยชน๑จากฐานอุตสาหกรรมตํอเนื่องอื่นๆ 
จึงชํวยกระตุ๎นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง คค. โดย สนข. ได๎รับจัดสรรงบประมาณให๎
จ๎างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต๎นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศไทย วงเงิน 75 ล๎านบาท ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน (ปี 2557 - 2558) ดําเนินการโดย
กลุํมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ นอกจากนี้ คค. ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม อากาศยานและศูนย๑ซํอมอากาศยาน โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเพ่ือ
ผลักดันให๎เกิดผลการดําเนินการอยํางรวดเร็ว ด๎วยความรอบคอบและมีการบูรณาการจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎อง โดยคณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ ได๎เห็นชอบรายงานขั้นกลาง (Interim report) เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ กําหนดการประชุมคณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ เพ่ือพิจารณารายงาน
ความก๎าวหน๎า ฉบับที่ 3 (Progress Report III)  ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 

๖.๑๓.๖ การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ า 

๑) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ คลองใหญ่ จ.ตราด  
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) วงเงิน 1,295 ล๎านบาท งบประมาณปี 58 จํานวน 350.3356 ล๎านบาท 
เพ่ือพัฒนาระบบการขนสํงทางน้ําชายฝ๓่งทะเลในภาคตะวันออก อยูํระหวํางการกํอสร๎าง โดยมีผลการ
ดําเนินงานร๎อยละ 83.53 ณ พฤษภาคม 2558 คาดวําจะแล๎วเสร็จ วันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒) โครงการกํอสร๎างทําเทียบเรือโดยสารในแมํน้ําเจ๎าพระยา โดยกรม
เจ๎าทํามีแผนปรับปรุงทําเรือจํานวน ๑๗ แหํง นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่สนใจโดยได๎เสนอแนวทางการ
พัฒนาโดยสารทางน้ําเพ่ือแก๎ป๓ญหาการจราจรและการเชื่อมตํอระบบโดยสารสาธารณะระหวํางเรือ
โดยสาร รถไฟฟูา รถประจําทาง โดยจะยกระดับทําเรือโดยสารสาธารณะจากทําเทียบเรือเป็นสถานีเรือ
เพื่อให๎มีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายตํอผู๎โดยสาร โดยภาครัฐพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทําเรือ 
โดยภาคเอกชนขอใช๎สิทธใินการบรหิารพ้ืนที่บนทําเรือ สําหรับทําเทียบเรือที่จะพัฒนาม ี๑๙ แหํง โดยใน
ระยะแรกจะพัฒนากํอนจํานวน ๙ แหํง ในสํวนของภาครัฐกรมเจ๎าทําได๎รับจัดสรรงบประมาณในปี 
๒๕๕๘ แล๎ว เพ่ือดําเนินการกํอสร๎างแล๎ว ขณะนี้อยูํระหวํางดําเนินการ และในสํวนการพัฒนาของ
ภาคเอกชน อยูํระหวํางการประสานกรมธนารักษ๑ในการขอใช๎สิทธิในการบริหารพื้นที่บนทําเรือ ขณะนี้
ประกวดราคาได๎ผู๎รับจ๎างแล๎วอยูํระหวํางเตรียมลงนามตํอไป สํวนการพัฒนาของภาคเอกชน ได๎เสนอ
กรมธนารักษ๑เพื่อพิจารณาในการบริหารพัฒนาพื้นที่และติดตั้งระบบ เชํน กั้นพื้นที่ ติดตั้งปูายบอก
สถานีเรือและขําวสารทั่วไป และจัดหาเครื่องจําหนํายตั๋วอิเล็กทรอนิกส๑แล๎ว รอผลการพิจารณาจาก
กรมธนารักษ๑ ซึ่งจะดําเนินการนํารํอง ๓ แหํง คือ ทําเรือปิ่นเกล๎า ทําเรือสาทร และทําเรือนนทบุรี  
ซึ่งเมื่อกรมธนารักษ๑ให๎ความเห็นชอบการใช๎พ้ืนที่แล๎ว จะดําเนินการแล๎วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ๑๓๕ วัน และ 
๑๘๐ วัน ตามลําดับ 

๓) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส ารวจออกแบบ
รายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ าเจ้าพระยาและน่านเพ่ือการเดินเรือ (ปี ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) วงเงิน 231 ล๎านบาท เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเดินเรือในแมํน้ําเจ๎าพระยาและนําน โดยให๎
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เรือกินน้ําลึกไมํน๎อยกวํา 3 เมตร ใช๎เดินเรือได๎ตลอดปี อยูํระหวํางการศึกษา ผลงานคิดเป็นร๎อยละ 42  
ณ 15 พฤษภาคม 2558 คาดวําจะแล๎วเสร็จเดือนสิงหาคม 2558 

๔) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่น้ าปุาสัก  
เพ่ือเชื่อมโยงการขนสํงสินค๎าทางน้ําภายในประเทศ ที่จะเชื่อมโยงการขนสํงทางภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มายังทําเรือตําง ๆ ในเขตทําเรือศรีราชา และทําเรือแหลมฉบัง ประกอบด๎วย ๑) งาน
ศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (พ.ศ. 2558 - 2559) วงเงิน 150 ล๎านบาท 
ขณะนี้เบื้องต๎นการคัดเลือกได๎ที่ปรึกษาแล๎วอยูํระหวํางเสนอสํานักงบประมาณให๎ความเห็นชอบ และ ๒) งาน
กํอสร๎างและควบคุมงานเขื่อนปูองกันตลิ่งพังในแมํน้ําปุาสัก ระยะที่ ๑ (ปี 2555 - 2559) จํานวน 3 ตอน 
วงเงิน 2,070 ล๎านบาท ซึ่งงานกํอสร๎าง ตอนที่ 1, 2 ลงนามแล๎วอยูํระหวํางดําเนินงาน ตอนที่ 3 อยูํ
ระหวํางเตรียมลงนาม และงานควบคุมงาน ขณะนี้อยูํระหวํางเตรียมดําเนินงาน 

5) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
วงเงิน ๒,๙๔๔.๙๓ ล้านบาท การทําเรือแหํงประเทศไทย (กทท.) ได๎เสนอขออนุมัติดําเนินโครงการฯ ให๎ 
ครม. พิจารณาแล๎ว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ อยํางไรก็ตาม สศช. ได๎พิจารณา เมื่อวันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๕๘ และมีมติให๎ คค. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเรํงดําเนินการจัดทําข๎อมูลเพิ่มเติม ขณะนี้ กทท. ได๎
ปรับปรุงอัตราคําภาระที่เหมาะสมสอดคล๎องตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช. และได๎นําเสนอเข๎า
คณะกรรมการ กทท. เพ่ือเห็นชอบปรับอัตราคําภาระตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช. ในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2558  ซึ่งอยูํระหวํางรอมติของคณะกรรมการ กทท. (อยํางเป็นทางการ) เพ่ือนําเสนอกระทรวง
คมนาคม และ สศช. ซึ่งคาดวําจะนําเสนอได๎ในเดือนมิถุนายน 2558 

6) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลม
ฉบัง วงเงิน ๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท กทท. ได๎เสนอขออนุมัติดําเนินโครงการฯ ให๎กระทรวงคมนาคมพิจารณา
เห็นชอบโครงการฯ และนําเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ และกระทรวงคมนาคมเห็นชอบและ
นําเสนอโครงการฯ ไปยัง สลค. เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗ เรียบร๎อยแล๎ว บัดนี้ ครม. ได๎พิจารณาอนุมัติ
โครงการฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กทท. รับทราบการอนุมัติโครงการฯ แล๎ว (อยํางไมํเป็นทางการ) 
ซึ่งขณะนี้ กทท. อยูํระหวํางรอมติ ครม. อยํางเป็นทางการ กํอนดําเนินการโครงการตํอไป 

๖.๑๓.๗ การจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง  

กระทรวงคมนาคม โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสํงและ
จราจร  (สนข.) และกลุํมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อยูํระหวํางรํวมกับ
ดําเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550  แจ๎งตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ได๎แกํ การจัดทําข๎อมูลคําขอพร๎อม
คําชี้แจง ซึ่งประกอบดว๎ย รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบคาํชี้แจงประกอบการขอจัดตัง้สวํน
ราชการ (Check List เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. 10 ข๎อ) ขณะนี้กําลังดําเนินการในข๎อ 3 ขอบเขตอํานาจ
หน๎าที่ของสํวนราชการ ข๎อ 5 ปริมาณงาน ข๎อ 7 อัตรากําลังเจ๎าหน๎าที่ และ ข๎อ 8 รํางกฎกระทรวงแบํง
สํวนราชการกํอนสํงข๎อมูลคําขอดังกลําวเสนอตํอไปที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร๎างระบบ
ราชการของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3/2558 เพ่ือพิจารณาตํอไป 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๒๖ 

 
 

๖.๑๔ การปฏิรูปรัฐวสิาหกิจ 

6.14.1  การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได๎มีการประชุม คนร. แล๎ว 
จํานวน 5 ครั้ง โดยมีการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติใน
เรื่องที่สําคัญ ดังนี้ 

1) การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
คนร. ได๎เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร๎างอุตสาหกรรมและบทบาท

ที่คาดหวังของรัฐวิสาหกิจในสาขาสื่อสารโทรคมนาคม สาธารณูปการ โดยให๎มุํงเน๎นการสร๎างความ
สมบูรณ๑ของโครงสร๎างอุตสาหกรรม ซึ่งจะชํวยสนับสนุนให๎เอกชนสามารถเข๎ารํวมเป็นผู๎ประกอบการ
เพื่อสํงเสริมการแขํงขันในแตํละสาขาได๎อยํางเทําเทียม และการดําเนินการอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในกลุํมอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยสําหรับภาคอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ในภาพรวมมีการแขํงขันโดยสมบูรณ๑แล๎ว 
ทั้งนี้มอบหมายให๎กระทรวง ICT เพ่ิมบทบาทการกํากับดูแลในฐานะผู๎กําหนดนโยบายการพัฒนาภาค
สื่อสารโทรคมนาคมให๎มากยิ่งขึ้น และสําหรับอุตสาหกรรมด๎านสาธารณูปการกําหนดให๎มีกลไกการ
กํากับดูแลด๎านการผลิตน้ําประปาให๎ครบวงจรยิ่งขึ้นเละสนับสนุนการบูรณาการของหนํวยงานด๎านน้ํา
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะด๎านการจัดการน้ําเสีย  

2) รูปแบบการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจภาพรวมของประเทศ  
คนร. ได๎เห็นชอบให๎รํางกฎหมายที่จะจัดทําขึ้นตามมติ คนร. ในคราว

ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจออกเป็น ๒ 
ระบบ เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศให๎เหมาะสมกับภารกิจและหน๎าที่ของรัฐวิสาหกิจ
โดยในสํวนของรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายให๎สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจดังกลําวให๎มีความโปรํงใสและมีมาตรฐาน และใน
สํวนของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทให๎มีการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหํงชาติที่มีสถานะเป็น
หนํวยงานของรัฐและไมํเป็นสํวนราชการเพ่ือยกระดับการทําหน๎าที่ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัททั้ง ๑๒ 
แหํงให๎ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ คนร. ได๎ให๎ความเห็นชอบแนวทางการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจโดยให๎มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจ (SOEs National Plan) ขึ้นเป็นแผน
ระดับชาติที่กําหนดเปูาหมายทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจอยํางเป็นระบบซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตร๑รัฐวิสาหกิจ 

3) การแก๎ไขป๓ญหารัฐวิสาหกิจที่ประสบป๓ญหา 
คนร. ได๎เห็นชอบความคืบหนา๎และแนวทางการแก๎ป๓ญหารัฐวิสาหกิจทั้ง 

7 แหํง โดยมีสาระสําคัญดังนี้ การรถไฟแหํงประเทศไทย (รฟท.) เห็นชอบให๎ดําเนินการดังนี้ (1) 
มอบหมายให๎กระทรวงคมนาคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเรํงการดําเนินการ
พิจารณา EIA ของโครงการรถไฟรางคูํให๎แล๎วเสร็จตามกําหนด (2) เรํงดําเนินการมอบสิทธิการใช๎
ประโยชน๑ที่ดินยํานมักกะสันให๎กระทรวงการคลัง เพ่ือดําเนินการพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพฯ 
พร๎อมทั้งมีพื้นที่เชิงพาณิชย๑โดยให๎มีสัดสํวนที่เหมาะสม (3) มอบหมายให๎กระทรวงคมนาคมพิจารณาให๎
ผู๎ประกอบการเอกชนเข๎ารํวมในการดําเนินโครงการรถไฟฟูา Airport Rail Link และรายงานผลตํอ คนร. 
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ตํอไป องค๑การขนสํงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มอบหมายให๎กระทรวงคมนาคมสร๎างความชัดเจนในการ
ปรับปรุงเส๎นทางเดินรถโดยให๎ ขสมก. เป็นผู๎เดินรถในเส๎นทางหลัก และให๎กระทรวงคมนาคมกํากับดูแล
รถรํวมบริการให๎เกดิประโยชน๑ และรายงานความคืบหน๎าตํอ คนร. ภายใน 60 วัน ทั้งนี้ ป๓จจุบัน ขสมก. 
สามารถดําเนินการจัดซือ้รถโดยสาร NGV จํานวน 489 คัน โดยราคารถโดยสารรวม 1,735 ล๎านบาท 
หรือเฉลี่ยคันละ 3.5 ล๎านบาท และขณะนี้อยูํระหวํางการเจรจาคําซํอมบํารุง คาดวําจะสามารถลงนาม
ในสัญญาได๎ภายในเดือนพฤษภาคม 2558  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สามารถดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาได๎
เป็นไปตามแผนที่ คนร. ให๎ความเห็นชอบไปกํอนหนา๎นี้ โดยมีแผนงานที่สําคัญเชํน การปรับปรุงเส๎นทาง
บินและฝูงบิน และการปรับปรุงด๎าน Operation และลดต๎นทุน 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) คนร. กําชับให๎รัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แหํงเรํงดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาข๎อพิพาทกับภาคเอกชน
โดยเฉพาะเรื่องเสาโทรคมนาคม ให๎สอดคล๎องกับแผนการประมูลคลื่นความถี่ 4G 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย 
(ธพว.) เห็นชอบการกําหนดกรอบการให๎สินเชื่อของ ธพว. ตํอรายไมํเกิน 30 ล๎านบาท เพ่ือเป็นการ
สนับสนุน SME แตํละประเภทให๎เหมาะสมตํอไป โดยมอบหมายให๎กระทรวงการคลังเรํงกํากับดูแล 
ธพว. ให๎ปลํอยสินเชื่อมีความรัดกุมรอบคอบตามผลการตรวจสอบของธนาคารแหํงประเทศไทยให๎แล๎ว
เสร็จภายใน 3 เดือน 

4) การจําหนํายและนําหุ๎นบริษัท บริหารสินทรัพย๑กรุงเทพพาณิชย๑ จํากัด 
เข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย ที่ประชุมอนุมัติในหลักการให๎มีการจําหนํายและนํา
หุ๎น บสก. เข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑ โดยควรนําหลักเกณฑ๑การกระจายหุ๎นรัฐวิสาหกิจให๎
ประชาชนทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 มาถือปฏิบัติเพื่อให๎การกระจายหุ๎นของ 
บสก. มีความโปรํงใส เป็นธรรม และสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเป็นเจ๎าของรัฐวิสาหกิจอยําง
แท๎จริง ทั้งนี้ สําหรับสัดสํวนการจําหนํายหุ๎นเป็นนโยบายที่สําคัญ จึงเห็นควรให๎กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พิจารณาความเหมาะสมและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตํอไป  

6.14.2 การให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรั ฐ  ได๎ มีการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการให๎เอกชนรํวมลงทุนในกิจการของรัฐ ไปแล๎วจํานวน 3 ครั้ง  

6.14.3 การดําเนินการทางด๎านกฎหมายเพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนรวม
ภาครัฐและเอกชน ได๎กําหนดให๎มกีารจัดทํากฎหมายลําดบัรอง ทั้งสิ้น 16 ฉบับ ซึ่งป๓จจุบันได๎ดําเนินการ
จัดทํากฎหมายลําดับรองแล๎วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎ว จํานวน ๑๓ ฉบับ และ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให๎เอกชนรํวมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการให๎
เอกชนรํวมลงทุนในโครงการที่มีมูลคําต่ํากวําที่กําหนดในมาตรา ๒๓ แหํง พระราชบัญญัติการให๎เอกชน
รํวมลงทุนกิจการของรัฐ ปี ๒๕๕๖ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช๎วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
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๖.๑๕ การพัฒนาอุตสาหกรรม 

๖.๑๕.๑ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการประกอบ/
ขยายการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จากเดิมที่ใช้เวลาในการพิจารณา 90 วันท าการ ลดลงเหลือ 30 
วันท าการ  สํงผลให๎ในชํวงเวลาตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2558 มีคําขอรวมทั้งสิ้น 
5,361 คําขอ  อนุญาตแล๎วเสร็จทั้งสิ้น 4,423 คําขอ เงินลงทุน 432,159.39 ล๎านบาท เกิดการจ๎างงาน 
173,652 คน ประกอบด๎วย 1) ประกอบกิจการใหมํ คําขอรวม 4,274 คําขอ อนุญาตแล๎วเสร็จ 3,708 คํา
ขอ เงินลงทุน 275,955.82 ล๎านบาท  เกิดการจ๎างงาน 95,578 คน 2) ขยายโรงงาน คําขอรวม 1,087 
คําขอ อนุญาตแล๎วเสร็จ 715 คําขอ เงินลงทุน 156,203.57 ล๎านบาท  เกิดการจ๎างงาน 78,074 คน 

๖.๑๕.๒ การพิจารณาอนุญาตเหมืองแร่ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตประทานบัตรและอาชญาบัตร เพ่ือให๎เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
อนุญาต โดยลดเหลือ 45 วันทําการ สํงผลให๎ชํวงเวลาตั้งแตํวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558 
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ มีการออกใบอนุญาตประทานบัตร ตํออายุประทานบัตร อาชญาบัตร อาชญาบัตรพิเศษ 
และโอนประทานบัตร รวมทั้งสิ้น  216 แปลง มูลคําแหลํงแรํของประทานบัตรรวม 250,805 ล๎านบาท 
มูลคําการลงทุนรวม (อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรํ/อาชญาบัตรพิเศษ/การลงทุนทําเหมือง) 4,196 ล๎านบาท 
มูลคําการลงทุน (โพแทช) 40,000 ล๎านบาท มูลคําเพ่ิมในอุตสาหกรรมตํอเนื่อง 644,736 ล๎านบาท 

๖.๑๕.๓ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือให๎การพัฒนาผลิตภัณฑ๑
ของผู๎ผลิตชุมชน มีมาตรฐานการผลิตที่ดียิ่งขึ้น เป็นหลักประกันคุณภาพเพ่ิมความนําเชื่อถือในผลิตภัณฑ๑
ให๎กับผู๎บริโภค รวมทั้ง สํงเสริมและประชาสัมพันธ๑ด๎านการตลาดเพ่ือเพ่ิมชํองทางการจําหนํายให๎ชุมชนมี
ศักยภาพอยํางยั่งยืน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม ได๎สนับสนุนและสํงเสริมให๎ผู๎ผลิตชุมชน
ผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ ซึ่งจะทําให๎ผู๎ผลิตสามารถ
ดําเนินการผลิตอยํางยั่งยืน โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

1)  รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ๑ชุมชน จํานวน 5,505 ฉบับ 
2)  ตรวจติดตามเพ่ือรักษาคุณภาพ 1,295 ผลิตภัณฑ๑ 
3)  พัฒนาผู๎ผลิตสินค๎าชุมชน ให๎สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของ

ตลาดและคําสั่งซือ้ดว๎ยคณุภาพที่สม่ําเสมอและเปน็ไปตามที่ลูกคา๎ต๎องการ ณ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดหนองคาย
, จังหวัดสุโขทัย จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดสงขลา จังหวัดบุรีรัมย๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี และจังหวัดอยุธยา โดยมีผู๎เข๎ารํวมรวมทั้งสิ้น  3,003 คน 

4)  จัดสัมมนาให๎ความรู๎ผู๎ผลิตสินค๎า OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพด๎าน
การผลิต บรรจุภัณฑ๑ และการบริหารจัดการสําหรับผู๎ผลิตชุมชนมุํงสูํสากลและเพ่ือเตรียมความพร๎อม
ผู๎ผลิตชุมชนรองรับการเข๎ารํวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสงขลา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดหนองคาย โดยมีผู๎เข๎ารํวมรวมทั้งสิ้น 540 คน 

5) จัดสัมมนาให๎ความรู๎แกํผู๎ผลิตสินค๎า OTOP ที่อยูํระหวํางการ
ขอรับการรับรองและผู๎ได๎รับการรับรองแล๎วได๎เข๎าใจและเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับผลกระทบของ
กฎระเบียบข๎อกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและข๎อกําหนด มผช. ที่มีการแก๎ไขปรับปรุง ณ  
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จังหวัดสุโขทัย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดบุรีรัมย๑ จังหวัดสุราษฎร๑ธานี และจังหวัดอยุธยา โดยมีผู๎เข๎ารํวมรวม
ทั้งสิ้น 559 คน 

6) จัดสัมมนาบูรณาการเพ่ือพิจารณาจัดทํารํางมาตรฐาน จํานวน 3 ครั้ง 
76 เรื่อง โดยมีผู๎เข๎ารํวมรวมทั้งสิ้น 356 คน 

7) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎ข๎อคิดเห็น จํานวน 1 ครั้ง 
25 เรื่อง โดยมีผู๎เข๎ารํวม 136 คน 

8)  จัดประชุมสัมมนาเจ๎าหน๎าที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานด๎าน
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ๑ชุมชน ผู๎เข๎ารํวมจํานวน  245 คน 

๖.๑๕.๔ การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้ธุรกิจ โดยมุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจบริการ เรํงสร๎างขีดความสามารถทางการแขํงขันให๎กับ
ผู๎ประกอบการและวิสาหกิจ ดังนี้ 

1)  ส ร๎ า ง อ งค๑ คว ามรู๎ ก า รประกอบธุ ร กิ จอยํ า งครบว งจร 
(Entrepreneurship) รวม 2,201 ราย ประกอบด๎วย (1) การบริหารจัดการธุรกิจให๎บริการโลจิสติกส๑สูํ
เกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพโดยให๎ความรู๎และพัฒนาศักยภาพธุรกิจ รวม 5 ครั้ง มีผู๎ได๎รับความรู๎ 211 ราย
และคัดเลือกผู๎ประกอบธุรกิจ 80 ธุรกิจ เพ่ือศึกษาดูงาน (2) การบริหารจัดการธุรกิจบริการภายใต๎
ข๎อตกลงอาเซียน โดยให๎ความรู๎แกํ ผู๎ประกอบธุรกิจบริการ 3 กลุํม ได๎แกํ ธุรกิจบริการการทํองเที่ยว 
ธุรกิจบริการสุขภาพ และธุรกิจบริหารทรัพย๑สิน มีผู๎ประกอบการได๎รับความรู๎ 880 ราย รวมทั้งนําผู๎
ประกอบธุรกิจศึกษาดูงานรวม 50 ราย (3) การบริหารจัดการธุรกิจค๎าสํงค๎าปลีกไทย โดยจัดสัมมนา
สร๎างเครือขํายพันธมติรในหํวงโซํอปุทานธุรกิจค๎าสํงค๎าปลีก รวม 4 ครั้ง มีผู๎ได๎รับความรู๎ 178 ราย และ 
(4) พัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส๑  โดยให๎ความรู๎แกํธุรกิจกํอนเข๎าสูํระบบแฟรนไชส๑ มีผู๎
ได๎รับความรู๎รวม 579 ราย และอบรมเชิงลึก 30 ชั่วโมง มีผู๎ประกอบธุรกิจในสํวนภูมิภาค (ขอนแกํน 
และสงขลา) มีผู๎ได๎รับความรู๎ รวม 159 ราย พร๎อมนําผู๎ประกอบธุรกิจที่ผํานการคัดเลือกศึกษาดูงาน 
รวม 80 ราย มีผู๎ผํานการประเมิน รวม 64 ราย 

2) สร๎างระบบการบริหารจัดการที่ดี เทียบเทําระดับสากล 
(Standard and Governance) รวม 1,431 ราย ประกอบด๎วย (1) ธุรกิจแฟรนไชส๑เข๎าสูํเกณฑ๑
มาตรฐานคุณภาพ โดยอบรมให๎ความรู๎ “สร๎างธุรกิจเข๎าสูํระบบแฟรนไชส๑” 180 ชั่วโมง มีผู๎ประกอบ
ธุรกิจได๎รับความรู๎ 160 ราย มีการนําเสนอแผนธุรกิจ 126 ธุรกิจ และผํานการคัดเลือกเข๎าอบรมเชิง
ลึก 108 ธุรกิจ มีผู๎ผํานการนําเสนอแผนธุรกิจ 93 ธุรกิจ และจัดสัมมนาให๎คําแนะนําเชิงลึก 55 ราย 
รวมทั้งอบรมให๎ความรู๎ 30 ชั่วโมง มีผู๎เข๎ารับการอบรม 159 ราย (2) ธุรกิจโลจิสติกส๑สูํมาตรฐานสากล 
ISO โดย จัดสัมมนา “การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส๑สูํมาตรฐานสากล ประจําปี 
2558” รวม 4 ครั้ง  มีผู๎ประกอบธุรกิจได๎รับความรู๎ 155 ราย  และคัดเลือกผู๎ประกอบธุรกิจให๎
คําปรึกษาเชิงลึก รวม 3 ครั้ง จํานวน 78 ราย และ (3) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจค๎าสํงค๎าปลีก โดยอบรมให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจ รวม 1,066 ราย 

3) เชื่อมโยงและขยายเครือขํายทางธุรกิจ (Marketing and 
Networking) มีผู๎ได๎รับความรู๎ รวม 1,101 ราย อาทิ (1) จัดงาน“ค๎าสํงรํวมใจ โชวหํวยไทยคูํสังคม” 
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รํวมกับสมาคมการค๎าสํงปลีกไทย ผู๎ผลิต ผู๎แทนจําหนําย และร๎านค๎าสํงค๎าปลีกทั่วประเทศ จําหนําย
สินค๎าราคาพิเศษ มีร๎านค๎าสํงเข๎ารํวม 56 ราย ร๎านค๎าปลีก เครือขําย 4,200 ราย มีมูลคําการซื้อขาย
รวมกวํา 285 ล๎านบาท (2) จัดงาน Franchise Day 2015  เพ่ือขยายเครือขํายธุรกิจแฟรนไชส๑   
มีร๎านค๎าเข๎ารํวม 167 คูหา มูลคําจําหนํายรวม 3.7 ล๎านบาท และมีผู๎สนใจเจรจาธุรกิจ 593 ราย  
(3) จัดการและสํงเสรมิภาพลักษณ๑ OTOP โดยจัดอบรมให๎ความรูเ๎พื่อปรบัภาพลักษณ๑ร๎านค๎า และศึกษา
ดูงานร๎านค๎าสํงปลีกต๎นแบบ รวม 8 ครั้ง ใน 58 จังหวัด มีผู๎ประกอบธุรกิจ OTOP เข๎ารํวม 103 ราย 
และ (4) สํารวจเส๎นทางสภาพเศรษฐกิจการค๎าการลงทุนธุรกิจให๎บริการโลจิสติกส๑ โดยนําผู๎ประกอบ
ธุรกิจสํารวจเส๎นทาง R3A : ไทย ลาว จีน จํานวน 15 ราย และเส๎นทาง R10 : ไทย กัมพูชา เวียดนาม 
จํานวน 17 ราย เป็นต๎น  

๖.๑๕.๕ การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก คณะกรรมการการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝ๓่งทะเลภาคตะวันออก (กพอ.) ได๎ติดตามความก๎าวหน๎าการดําเนินงานโครงการเรํงดํวน
ภายใต๎แผนการแก๎ไขป๓ญหามาบตาพุดอยํางครบวงจร จํานวน ๘ โครงการ วงเงิน ๖๗๗ ล๎านบาท  
(ตามมติ คสช. วันที่ ๒๖ สิงหาคม 25๕๗) โดยได๎ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานไปแล๎ว จํานวน 
๒ ครั้ง (๑๙ - ๒๐ ตลุาคม 25๕๗ และ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน 25๕๗)  

๖.๑๖ การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล 

6.16.1  การขับเคลื่อน Digital Economy  

๑) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง จําแนกเป็น ๓ กลุํม ประกอบด๎วย  
 กลุํมกฎหมายสํงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได๎แกํ กฎหมาย

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ผํานการพิจารณาของสํานักงานกฤษฎีกาเรียบร๎อยแล๎ว กฎหมายการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งได๎รวมกฎหมาย ๓  ฉบับไว๎ในฉบับเดียวกัน คือ กฎหมายการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายการสํงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกฎหมายกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล๎ว สํงมาให๎กระทรวงยืนยันแล๎ว ขณะนี้อยูํ
ระหวํางการเสนอ ครม. 

 กลุํมกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได๎แกํ 
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งได๎มีการแยก พ.ร.บ. เป็น ๒ ฉบับ คือ  กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส๑ และ กฎหมายจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาเสร็จแล๎ว สํงกลับ ครม. เพราะมีความเห็นวําแก๎ไข ขณะนี้อยูํระหวํางกระทรวงพิจารณาแก๎ไข   
สําหรับกฎหมายองค๑กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม อยูํระหวํางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 กลุํมกฎหมายดา๎นความมั่นคง ได๎แกํ  กฎหมายคุ๎มครองข๎อมูลสํวน
บุคคล  กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร๑  และกฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑  อยูํระหวํางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒) การแตํงตั้งคณะกรรมการเตรียมการด๎านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ได๎มีการประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ให๎มีการแตํงตั้ง
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คณะกรรมการเตรียมการฯ ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีการพัฒนาแนวนโยบายการ
พัฒนาที่มุํงเน๎นยุทธศาสตร๑การพัฒนาใน ๕ ด๎าน คือ การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านกายภาพ (Hard 
Infrastructure) โครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการบริการ (Service Infrastructure)  โครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมาตรฐาน (Soft Infrastructure)  ด๎านสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Digital Economy 
Promotion) และด๎านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) โดยคณะกรรมการฯ ได๎ดําเนินการแตํงตั้ง
คณะทํางาน ๕ คณะ ประกอบด๎วย (๑) คณะทํางานบรอดแบรนด๑แหํงชาติ (National Broadband)  
(๒) คณะทํางานศูนย๑ข๎อมูลในประเทศ (Data Center) (๓) คณะทํางานด๎านการสํงเสริมการค๎าผํานสื่อดิจิทัล 
(Digital Commerce) การสํงเสริมธุรกิจเกดิใหมดํิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการสํงเสริมเนื้อหาดิจิทัล 
(Digital Content) (๔) คณะทํางานการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และ (๕) คณะทํางานติดตาม
กฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

๓) การเตรยีมดําเนนิการโครงการนาํรอํง ภายใต๎นโยบายการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เชํน (1) โครงการ National Broadband ซึ่งจะให๎บริการโครงขํายสื่อสารความเร็วสูง
ตั้งแตํ ๑๕ – ๑๐๐ Mbps ผํานสื่อ Fiber Optic เพ่ือการศึกษา โดยให๎บริการแกํโรงเรียนจํานวน ๕,๐๐๐ แหํง 
และจัดให๎มีบริการโทรศัพท๑และอินเทอร๑เน็ตอยํางทั่วถึง ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและหนองคาย (2) การจัดทํา
แผนการดําเนินงานศูนย๑ข๎อมูลในประเทศ (Data Center) (3) การสํงเสริมและพัฒนาการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) สําหรับโรงเรยีนชายขอบ การพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน๑ และการพัฒนา
ศักยภาพด๎านการเขียนสําหรับนักเรียนที่บกพรํองทางการเรียนรู๎ และ (4) การสํงเสริมการค๎าผํานสื่อดิจิทัล 
โดยการผลักดันให๎ธุรกิจใช๎ e-Invoice และเพ่ิมชํองทางการค๎าด๎วย e-Commerce นอกจากนี้ยังสํงเสริมการ
พัฒนาระบบ e-Supply Chain และ สนับสนุนให๎เกิดธุรกิจเกิดใหมํดิจิทัล (Digital Entrepreneurs) เป็นต๎น 

4) การดําเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการด๎านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม คณะกรรมการได๎มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได๎
พิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

- การดําเนินงานของคณะทํางานการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ได๎แบํงการดําเนินงานเป็น ๒ กลุํม คือ กลุํมที่ ๑ เป็นโครงการภายใต๎การดําเนินงานที่เป็นผลอยําง
เป็นรูปธรรมภายใน ๑ ปี จํานวน ๖ โครงการ และกลุํมที่ ๒ การจัดทําแผนยุทธศาสตร๑การเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน ๑ โครงการ 

-  การดําเนินงานด๎านศูนย๑ข๎อมูลในประเทศ (Data Center) ได๎มีการ
พิจารณาแนวทางการจัดการศูนย๑ข๎อมูลภาครัฐ เพ่ือให๎ระบบงานภาครัฐอยูํในศูนย๑ข๎อมูลที่มีมาตรฐานและมี
ความมั่นคงปลอดภัย      ซึ่งจะต๎องเรํงรัดจัดตั้งสํานักงานกลางให๎เร็วขึ้น  

- การดําเนินงานของคณะทํางานบรอดแบนด๑แหํงชาติ (National 
Broadband) จะมีการนําสินทรัพย๑ถาวรโครงขํายสื่อสารขององค๑กรในกํากับของรัฐมาบริหารจัดการรํวมกัน 
และเห็นชอบให๎ กสทช. ดําเนินโครงการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) ใน 
๒ จังหวัดนาํรํอง ได๎แกํ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดหนองคาย และเมื่อสิ้นสุดสัญญาโครงการ ๕ ปีแล๎ว ให๎นํา
สินทรัพย๑ภายใต๎โครงการ USO เข๎าเป็นสํวนหนึ่งของบรอดแบนด๑แหํงชาติ  
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- การใช๎ โครงสร๎างพ้ืนฐานโทรคมนาคมรํวมกัน ( Infrastructure 
Sharing) ได๎เห็นชอบใหม๎ีการใช๎ประโยชน๑ของโครงสร๎างพ้ืนฐานรํวมกันในการพัฒนาบรอดแบนด๑แหํงชาติ โดย
มอบหมายให๎ กสทช. พิจารณาหลักการใช๎ประโยชน๑ของโครงสร๎างพ้ืนฐานรํวมกันในการเปิดประมูลคลื่น
ความถี่ และการให๎ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยให๎ กสทช.ประกาศราคากลางสําหรับบริการ
เสาโทรคมนาคม รวมทั้งให๎ใบอนุญาตแกํผู๎ที่สามารถรวมเสาโทรคมนาคมเดิมมาเป็นบริการทั่วไปแกํ
ผู๎ประกอบการทุกรายกํอนการประมูล 4G 

- การเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ ในกิจการโทรคมนาคมของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) ได๎พิจารณา
เห็นชอบให๎มีการนําคลื่นความถี่ที่เหมาะสม ภายใต๎การถือครองของหนํวยงานในกํากับของรัฐมาเปิดประมูล
สําหรับระบบบริการ 4G โดยมีเงื่อนไขการชดเชยให๎กับหนํวยงานที่ถือครองคลื่นความถี่ดังกลําวตามกฎหมาย 
และให๎มีการนําโครงสร๎างพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่มีข๎อพิพาทระหวํางหนํวยงานในกํากับของรัฐกับบริษัทเอกชน
ตามสัญญารํวมการงาน มาบริหารจัดการและใช๎รํวมกันโดยมีประเด็นด๎านข๎อกฎหมายที่ต๎องดําเนินการตํอไป 

- การดําเนินงานของคณะทํางานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลที่ประชุมได๎พิจารณาการดําเนินงานของคณะทํางานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลซึ่ง
กฎหมายทั้ง ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมสํงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กลุํมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
และกลุํมความมั่นคง  

- การดําเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ 
ภายใต๎คณะอนุกรรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการบริหารโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให๎มี
ประสิทธิภาพ ได๎พิจารณาความคืบหน๎าการดาํเนินงาน ได๎แกํ โครงการลดสําเนากระดาษเพ่ือบริการประชาชน 
โครงการพัฒนาระบบศูนย๑กลางสารสนเทศข๎อมูลบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ โครงการพัฒนาธุรกรรม
ออนไลน๑สําหรับการลงทุนและการค๎าของกระทรวงอุตสาหกรรม และโครงการ Document Exchange 
System 

- โครงการนํารํองเพ่ือขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให๎เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการนํารํองเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล โดยเป็นโครงการความรํวมมือระหวําง ๔ กระทรวง คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ซึ่งคาดวําจะ
นําเสนอ ครม. พิจารณาได๎ภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ 

6.16.2  การใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอื่น ๆ 

๑)  การสํงเสริมการใช๎ ICT เพ่ือการค๎าออนไลน๑ในระดับชุมชน กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎ดําเนินการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร๎างโอกาสทางการตลาด
แกํผู๎ประกอบการชุมชน และเพื่อสร๎างชํองทางให๎แกํผู๎ประกอบการชุมชนได๎มีโอกาสเป็นเจ๎าของร๎านค๎า
ออนไลน๑ โดยได๎มีการจัดอบรมในแตํละภูมิภาค ประกอบด๎วย ๔ จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดตรัง จังหวัดเชียงราย 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๓๓ 

 
 

จังหวัดลพบุรี และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีผู๎ประกอบการชุมชนสามารถบริหารจัดการร๎านค๎าออนไลน๑ของ
ตนเองหรือกลุํมสมาชิกได๎ จํานวน ๒๑๓ ร๎านค๎าออนไลน๑ 

๒)  สํงเสริมคนพิการให๎เข๎าถึงข๎อมูลและบริการของรัฐอยํางเทํา
เทียม  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการจัดหา/ให๎ยืม อุปกรณ๑เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารแกํคนพิการ ตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ๑วิธกีารและเงือ่นไขในการเขา๎ถงึและใชป๎ระโยชน๑จากขอ๎มลูขําวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารและบริการ สื่อ
สาธารณะ สําหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยกําหนดให๎มีการเปิดบริการรับคําขอ จํานวน ๓ รอบ คือ ชํวง
เดือนตุลาคม กุมภาพันธ๑ และมิถุนายน ของทุกปี พร๎อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎แกํคน
พิการในการใช๎งานอุปกรณ๑ฯ และสํงเสริมความรู๎ด๎าน ICT ให๎กับคนพิการและผู๎ดูแลคนพิการแล๎วจํานวน
มากกวํา ๕,๐๐๐ คน ได๎มีคนพิการทีย่ื่นคาํขอตอํสํานกังานปลัดกระทรวงฯ และได๎รับการอนุมัติให๎ยืมอุปกรณ๑
ดังกลําวในครั้งแรก มีจํานวนทั้งสิ้น ๗๖ ราย สําหรับนําไปใช๎ประโยชน๑ในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารและบริการของ
ภาครัฐ 

๓) ศูนย๑กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)  
เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring) 
เพ่ือปูองกันเหตุให๎ผู๎ที่ไมํประสงค๑ดีเข๎ามาทําให๎เกิดเหตุขัดข๎องกับระบบงานไปจนถึงการจารกรรมข๎อมูล โดยมี
การดําเนินการดังนี้ (๑) ดําเนินการหารือกับผู๎แทนจากUniversity of Florida เพ่ิมเติมในด๎านประเด็น
หลักสูตร (นอกเหนือจาก UNCTAD) เพ่ือจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให๎รองรับการจัดฝึกอบรมด๎านกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางตํอเนื่อง (๒) จัดงานสัมมนาเผยแพรํความรู๎และรับฟ๓งความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียประจําวันเสาร๑ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในประเด็น “กฎหมายคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล หากเป็น
กฎหมายกลางจะมีผลกระทบกับกฎหมายที่ใช๎บังคับไปแล๎วอยํางไรบ๎าง” และประเด็น “ในโลก Internet of 
Things ชีวิตต๎องปรบัเปลี่ยนไปทางไหนจึงจะอยูํรอด แนวคิด และมุมมองจากงาน RSA Conference 2015” 
พร๎อมอัพเดทข๎อมูล cybersecurityลําสุดจากเวทีระดับโลก (๓) ประสานงานกับสํวนงานบริหารคลังความรู๎ 
เพ่ือตรวจสอบรายการหนังสือที่จะจัดซื้อจากการประชุม RSA ณ สหรัฐอเมริกา (๔) จัดสํงสื่อสิ่งพิมพ๑ที่สร๎าง
องค๑ความรู๎ด๎านกฎหมาย ICT เรื่อง “สัญญาต๎องเป็นสัญญา” ให๎แกํหนํวยงานภายนอกอยํางตํอเนื่องและอยูํ
ระหวํางจัดพิมพ๑เรื่อง “กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ” (ฉบับปรับปรุง) พร๎อมปรับปรุง เรื่อง “คําอธิบายด๎าน
กฎหมายทรัพย๑สินทางป๓ญญาที่เกี่ยวข๎องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ (กฎหมายลิขสิทธิ์)” (๕) ดําเนินการ
ตรวจสอบการทํางานของเว็บไซต๑คูํขนานกันไป หลังจากที่เผยแพรํให๎ประชาชนทั่วไปได๎เข๎ามาเยี่ยมชม โดย
ป๓จจุบันมีการ Review แล๎วไมํต่ํากวํา ๑๔๒,๙๘๔ ครั้ง  

๔) ศูนย๑ประสานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร๑ประเทศไทย 
(ThaiCERT) ปีที่ ๔ เป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงเครือขํายของหนํวยงานภาครัฐที่มีอยูํ และขยายเครือขําย



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๓๔ 

 
 

ให๎ครอบคลุมสํวนราชการทั้งหมดอยํางมีความมั่นคงปลอดภัย ผลการดําเนินงานในป๓จจุบันได๎จัดทํา 
certification development career path สําหรับเจ๎าหน๎าที่ ThaiCERT เพ่ือให๎มีผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
คอมพิวเตอร๑และระบบเครือขําย ผู๎เชี่ยวชาญด๎านความมั่นคงปลอดภัยฯ เข๎าฝึกอบรม SANS (GPEN) โดย
วางแผนสํงเจ๎าหน๎าที่ ๒ คน และเตรียมสอบใบประกาศนียบัตรของ GIAC ทั้งนี้ ได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ภัย
คุกคามโดยได๎รับแจ๎งเหตุภัยคุกคามทั้งหมด ๒๗๒ เรื่อง และสามารถให๎บริการภายใต๎ SLA ๒ วัน ได๎ ๒๗๐ 
เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ ๙๙.๒๖ /ภัยคุกคามประเภท Phishing ๙๐ เรื่อง โดยสามารถใหบ๎รกิารภายใต๎ SLA ๒ วัน 
ได๎ ๙๐ เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐/ภัยคุกคามประเภท Malicious Code ๑๔๓ เรื่อง โดยสามารถให๎บริการ
ภายใต๎ SLA ๒ วัน ได๎ ๑๔๓ เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ / ภัยคุกคามประเภท Intrusions ๑๒ เรื่อง โดย
สามารถให๎บริการภายใต๎ SLA ๒ วัน ได๎ ๑๒ เรื่อง และจัดทําบทความแจ๎งเตือนเรื่อง “ระวังภัย ชํองโหวํใน 
HTTP Protocol Stack (HTTP.sys) ผู๎ไมํหวังดีสามารถประมวลผลคําสั่งอันตรายจากระยะไกลและทํา BSOD 
ได๎ (CVE-2015-1635)” 

๕) สํงเสริมความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ (Thailand 
Online Shopping Gateway) โดยดําเนินการหารือสร๎างความรํวมมือกับสมาคมผู๎ประกอบการพาณิชย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ไทย เพื่อระดมความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลักดัน e-Commerce อยํางตํอเนื่องและ
ดําเนินการเปิดตัวเว็บไซต๑ Thaiemarket.com มีการประชาสัมพันธ๑ พร๎อมเปิดตัวเว็บไซต๑ผํานสื่อตํางๆ 
เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการรู๎จักและเข๎ามาใช๎ชํองทางนี้ในการประกอบธุรกิจทางออนไลน๑ไปแล๎ว โดยป๓จจุบันมี
ผู๎ประกอบการผํานกันคัดเลือกแล๎ว ๑๓๖ กิจการ / เข๎ารํวมงานนิทรรศการ Thaiemarket.com ในงาน 
Money Expo วันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในแนวคิด Virtual Market/ อยูํในกระบวนการจัดทําหนังสือ
ฉลาดรู๎เน็ต ๓ รวมถึงได๎ประสานงานความรํวมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑เพ่ือจัด
อบรม ๔ ภาคและเตรียมการเพ่ือจัดอบรมสํวนกลางและสํวนภูมิภาคที่จะเริ่มจัดอบรมในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘ / วางแผนเพ่ิมเติมเพ่ือจัดงานสัมมนา“Open ForumETDA e-Commerce Society” สําหรับสร๎าง
เครือขํายผู๎ประกอบการ e-Commerce ที่จะเริ่มดําเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

  ๖) พัฒนาระบบ Interoperability Transactions ID Management 
System (ITIMS) (e-Standard) โดยทําระบบจัดเก็บข๎อมูล Messaging Repository เป็นระบบที่จะชํวย
อํานวยความสะดวกในการจัดทําคําศัพท๑ที่เกี่ยวข๎องกับมาตรฐานเพ่ือให๎การสืบค๎นหามาตรฐานทําได๎โดยงําย 
ซึ่งในชํวงที่ผํานมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ 
(องค๑การมหาชน) ได๎ดําเนนิการศึกษา สํารวจ และออกแบบโครงสร๎างและสถาป๓ตยกรรมของระบบการจัดเก็บ
และรักษาข๎อมูล ภายใต๎กลุํมเปูาหมายใน ๔ กลุํมอุตสาหกรรม ประกอบด๎วย มาตรฐานกลุํม Security 
มาตรฐานกลุํม Payment มาตรฐานกลุํม Trade มาตรฐานกลุํม Health 

๗) การพัฒนาชํองทางการเข๎าถึงข๎อมูลและบริการภาครัฐ (Government 
Access Channel) เพ่ือให๎มีการเข๎าถึงข๎อมูลและบริการตําง ๆ ของภาครัฐ โดยเพ่ิมการให๎บริการ 

http://oc.ega.or.th/StrategicSubDataDetailNew.aspx?strID=1122&budgetYear=2558
http://oc.ega.or.th/StrategicSubDataDetailNew.aspx?strID=1122&budgetYear=2558


สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๓๕ 

 
 

Government Application Center (GAC) ผํานทางเว็บไซต๑ https://app.go.th และในรูปแบบของ Mobile 
Application สามารถดาวน๑โหลด GAC ที่ iTune (สําหรับ iOS) หรือ Play Store (สําหรับ Android) และ
พัฒนาการให๎บริการ SaaS (Software as a Service) โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑ (องค๑การมหาชน) 
ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป๓จจุบัน ได๎ดําเนินการจะให๎บริการในรูปแบบ SaaS 
จํานวน ๖ บริการ ได๎แกํ ระบบ Saraban ระบบ SMS ระบบ GIN Conference ระบบ Personal Storage 
ระบบ Website และ Government Chat นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห๑บริการใหมํๆ และให๎ความสําคัญกับ
การพัฒนา e-Service ภาครัฐ โดยรวบรวม Mobile Applications ไว๎บน Government Application 
Center (GAC) จํานวน ๙๗ แอปพลิเคชัน (๑๒ หมวด) รวมทั้งให๎การสนับสนุนหนํวยงานภาครัฐในการพัฒนา
อีกจํานวน ๑๑ แอปพลิเคชัน ซึ่ง Mobile Applications ที่เปิดให๎บริการแล๎วจํานวน ๔ แอปพลิเคชัน ได๎แกํ 
แอปพลิเคชันประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท “สุขพอที่พํอสอน” แอปพลิเคชัน “OHM Books 
Shelf” ของสํานักราชเลขาธิการ แอปพลิเคชันสื่อสารอาการผู๎ปุวยด๎วยภาษาพมํา “Doctor Ask Myanmar” 
และแอปพลิเคชัน  “Lost Car” ของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ สําหรับ Android สํวนแอปพลิเคชันที่อยูํ
ระหวํางดําเนินการอีกจํานวน ๘ แอปพลิเคชัน ได๎แกํ  แอปพลิเคชันระบบนัดหมายแพทย๑โรงพยาบาล
รามาธิบดี (RAMA Appointment) แอปพลิเคชันข๎อมูลภาพแผนที่แปลงที่ดินของกรมที่ดิน แอปพลิเคชัน
ค๎นหาตําแหนํงร๎านขายยาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แอปพลิเคชันรับเรื่องร๎องเรียนของกรม
ปุาไม๎ แอปพลิเคชันสอบถามเส๎นทางเดินรถขององค๑การขนสํงมวลชนกรุงเทพฯ แอปพลิเคชันข๎อมูลสิทธิคน
พิการ โดยรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง อาทิ กรมสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 
 

นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กระทรวงการตํางประเทศและคณะกรรมการศูนย๑อํานวยการ
เตรียมความพร๎อมประเทศไทยในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความ
คืบหน๎าการเตรียมความพร๎อมประเทศไทยเข๎าสูํประชาคมอาเซียนแกํนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี
หลังใน ทําเนียบรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศได๎รายงาน
ภาพรวมการดําเนินการซึ่งมีความคืบหน๎านับตั้งแตํการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย๑อํานวยการเตรียมความ
พร๎อมประเทศไทยในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยระหวํางเสามีการดําเนินงานที่ เกื้อกูล / 
ประสานงาน ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพิจารณาจัดทํายุทธศาสตร๑หรือแผนงานระยะ ๑๐ ปี โดยทั้งสาม
เสาได๎จัดทําแผนงานระยะแรก ๕ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รองรับ ทั้งนี้ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของหนํวยงานตําง ๆ ในอีก ๕ – ๑๐ ปีข๎างหน๎า  

http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=612&budgetYear=2558&strId=0
http://oc.ega.or.th/indicatorDetailNew.aspx?indID=612&budgetYear=2558&strId=0


สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๓๖ 

 
 

 นอกจากนี้ หนํวยงานตวัแทนของแตํละคณะอนุกรรมการของแตํละเสาและคณะทํางานได๎แจ๎งที่
ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน๎าการดําเนินการเตรียมพร๎อมในด๎านตําง ๆ ตลอดจนประเด็นสําคัญที่ต๎อง
ดําเนินการเรงํดวํนเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน เชํน การจัดทําระบบการเชื่อมโยงขอ๎มูลอิเล็กทรอนิกส๑ ณ 
จุดเดียวของไทย (National Single Window – NSW) การจัดการกับป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมและมลพิษข๎าม
แดนที่สําคัญ ป๓ญหาแรงงานโยกย๎ายถิ่นฐาน ป๓ญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ ป๓ญหาสวัสดิการสังคม และ
การดําเนินการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีของอาเซียนเพ่ือ
เตรียมความพร๎อมของไทย เป็นต๎น ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได๎เน๎นย้ําความสําคัญของการบูรณาการการ
ทํางานระหวํางหนํวยงาน มุํงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและนําไปสูํการปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนคํานึงถึง
ประโยชน๑ที่ประชาชนจะได๎รับจากประชาคมอาเซียนอยํางเป็นรูปธรรม 

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

1. เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปลัดกระทรวงการตํางประเทศเข๎ารํวมการประชุม
ระดับเจ๎าหน๎าที่อาวุโส ASEAN – Canada Dialogue ณ นครแวนคูเวอร๑ ประเทศแคนาดา โดยที่
ประชุมหารือเกี่ยวกับพัฒนาการในอาเซียนและแคนาดา ซึ่งฝุายแคนาดาย้ําวํา แคนาดาให๎ความสําคัญ
ตํอภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและบทบาทนําของอาเซียน รวมทั้งย้ําความประสงค๑ของแคนาดาที่จะเข๎ารํวม
ในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) นอกจากนี้ ทั้งสองฝุายยังได๎หารือ
เกี่ยวกับแนวทางขยายความรํวมมือระหวํางกัน โดยเฉพาะภายใต๎แผนปฏิบัติการฉบับใหมํ ปี ๒๕๕๙-
๒๕๖๓ ซึ่งอยูํระหวํางการจัดทําเพื่อให๎ที่ประชุมรัฐมนตรีตํางประเทศอาเซียน-แคนาดา ในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘ ให๎การรับรองตํอไป  

  ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝุายยังได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและ
ระหวํางประเทศ ได๎แกํ การตํอต๎านลัทธินิยมความรุนแรง บทบาทของประเทศใหญํ ๆ ในภูมิภาค ความ
รํวมมือด๎านโรคระบาดและภัยพิบัติ สถานการณ๑เศรษฐกิจโลก และสถานการณ๑ด๎านความมั่นคงระดับ
ภูมิภาค 

2. เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปลัดกระทรวงการตํางประเทศเข๎ารํวมประชุม
ระดับเจ๎าหน๎าที่อาวุโส ASEAN – U.S. Dialogue ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
อาเซียนและสหรัฐฯ เน๎นย้ําความมุํงมั่นที่จะสํงเสริมความรํวมมือให๎แนํนแฟูนยิ่งขึ้นเพ่ือนําไปสูํ
ความสัมพันธ๑ในอีกระดับ ซึ่งฝุายสหรัฐฯ เสนอให๎ยกระดับความสัมพันธ๑เป็นหุ๎นสํวนเชิงยุทธศาสตร๑ 
(strategic partnership) 

  นอกจากนี้ ทั้งสองฝุายได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในประเด็นความรํวมมือใน
ด๎านตําง ๆ ได๎แกํ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นระดับ
ภูมิภาคและระหวํางประเทศ อาทิ ความมั่นคงทางทะเล โดยเฉพาะประเด็นทะเลจีนใต๎ อาชญากรรม
ข๎ามชาติ สิ่งแวดล๎อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการภัยพิบัติด๎วย 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๓๗ 

 
 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มภายใต๎กรอบความรํวมมือทางการเงินอาเซียน+๓ 
โดยได๎มีการลงนามในรํางความตกลงรํวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ (ASEAN + 3 
Macroeconomic Research Office Agreement : AMRO Agreement) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ซึ่งจะยังไมํมีผลบังคับใช๎จนกวําจะมีการให๎สัตยาบันของกลุํมประเทศ+๓ และกลุํมประเทศ
อาเซียน ๕ ประเทศ สําหรับประเทศไทยจะสามารถให๎สัตยาบันความตกลงฯ ได๎ก็ตํอเมื่อพระราชบัญญัติ
คุ๎มครองการดําเนินงานและให๎อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน+๓ มีผลบังคับใช๎ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎มีมติอนุมัติในหลักการของรํางพระราชบัญญัติฯ ดังกลําว
แล๎วเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และอยูํระหวํางให๎สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารําง
พระราชบัญญัติฯ กํอนสํงให๎คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติ  และสภา 
นิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณาในลําดับถัดไป 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 

 รัฐบาล โดยสํวนราชการตําง ๆ ได๎ดําเนินโครงการ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม รวมถึงการออก
มาตรการตําง ๆ ในการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทยและเตรียมความพร๎อม
ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ อาทิ 

1. สานตํอโครงการเพ่ิมศักยภาพด๎านการค๎าและการลงทุนในอุตสาหกรรมแรํและ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทยเพ่ือเป็นศูนย๑กลางในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสํงเสริมและผลักดันให๎
ผู๎ประกอบการไปลงทุนทําเหมืองแรํหรือจัดหาวัตถุดิบแรํจากอาเซียน รวมถึงสามารถใช๎ประโยชน๑จาก 
AEC/FTAS ซึ่งมีการประชาสัมพันธ๑และรับสมัครผู๎ประกอบการไทยที่สนใจไปทําการค๎าและการลงทุน
ด๎านเหมือนแรํและอุตสาหกรรมในประเทศเปูาหมาย และเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได๎มีการจัด
ฝึกอบรมเตรียมความพร๎อมให๎กับผู๎ประกอบการไทย เรื่อง “กลยุทธ๑และเทคนิคการลงทุนด๎าน
อุตสาหกรรมแรํในกลุํมประเทศ CLMV” ณ ห๎องกมลพร โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ มีผู๎เข๎ารํวมการ
ฝึกอบรม ๗๐ คน  

  สําหรับแผนงานระยะตํอไป จะมีการจัดฝึกอบรมให๎กับเจ๎าหน๎าที่และผู๎ประกอบการที่
สนใจลงทุนในประเทศเปูาหมาย ระหวํางวันที่ ๗ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือ (๑) เตรียมแผนการ
เดินทางไปตํางประเทศ เพ่ือประสานหนํวยราชการที่ เกี่ยวข๎องและผู๎ประกอบการโดยเฉพาะ
ผู๎ประกอบการด๎านแรํแบบจับคูํธุรกิจ (Business Matching) ในประเทศเปูาหมายที่เหลือ (๒) เตรียมนํา
ผู๎ประกอบการนํารํองไปหารือกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชน แบบจับคูํธุรกิจ (Business matching) 
และ (๓) จัดตั้งเครือขํายแลกเปลี่ยนข๎อมูลด๎านแรํระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียนผํานหนํวยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ไมํน๎อยกวํา ๒ ประเทศ 

2. ดําเนินโครงการเตรียมความพร๎อมภาคอุตสาหกรรมในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมได๎จัดหาและสนับสนุนงบประมาณให๎สถาบัน
เครือขําย ๔ สถาบันได๎แกํ (๑) สถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ (๒) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
(๓) สถาบันอาหาร และ (๔) สถาบันเหล็กและเหล็กกล๎า ในการจัดซื้อเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ๑ใน
สาขาที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให๎ความสําคัญ และการทดสอบผลิตภัณฑ๑ตามมาตรฐานบังคับ เพ่ือ
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ยกระดับความสามารถของห๎องปฏิบัติการวิเคราะห๑ทดสอบให๎มีศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ๑ เพ่ือ
รองรับงานด๎านการตรวจสอบและรับรอง ในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรองรับ
กฎระเบียบของประเทศคูํค๎าที่สําคัญ ซึ่งจะชํวยอํานวยความสะดวกทางการค๎าให๎ผู๎ประกอบการ
ประหยัดเวลาและคําใช๎จําย เนื่องจากไมํต๎องสํงผลิตภัณฑ๑ไปทดสอบยังตํางประเทศ และเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการ และคุ๎มครองผู๎บริโภคให๎ได๎รับความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ 
ได๎กําหนดวันประกวดราคา รอลงนามสัญญา และสํงมอบเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ๑ในสาขาตําง ๆ 
ดังกลําว 

3. ดําเนินโครงการวิจัยศึกษาและโครงการพัฒนาระบบการจัดการ เพ่ือพัฒนาฐานข๎อมูล
และระบบบริหารจัดการด๎านอุตสาหกรรม เชํน โครงการศึกษาและจัดทําฐานข๎อมูลศักยภาพ
อุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุ
อันตรายเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน และโครงการเทียบระดับ (Benchmark) มาตรฐานความ
ปลอดภัยกับประเทศในอาเซียน เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังได๎ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการค๎า การ
ผลิต และการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมสําคัญในไทย ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
คมนาคมขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศทางเรือ ตลอดจนดําเนินโครงการพัฒนาระบบเตือนภัย
อุตสาหกรรมไทยรายสาขาในตลาดอาเซียนและสร๎างความรํวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซี ยนอีกทาง
หนึ่งด๎วย 

4. ดําเนินโครงการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตหมํอนไหมให๎แกํเกษตรกรตามความ
ต๎องการด๎วยหลักสูตรเข๎มข๎น เชํน โครงการพัฒนาคุณภาพเส๎นไหม มกษ . ๘,๐๐๐ จํานวน ๑๑๒ ราย 
โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ๑หมํอนไหมให๎แกํเกษตรกร จํานวน ๕๐ ราย การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทํามาตรฐานเส๎นไหมอาเซียน จํานวน ๑๑๒ ราย การฝึกอบรม
เจ๎าหน๎าที่ด๎านมาตรฐานเส๎นไหม จํานวน ๒๑ ราย การฝึกอบรมเทคนิคการเลี้ยงไหมเพ่ือการผลิตไขํไหม
พันธุ๑พ้ืนบ๎าน จํานวน ๔๐ ราย การอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมเพ่ิมจํานวนรุํนการเลี้ยงไหม 
จํานวน ๕๐ ราย และการผึกอบรมเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ๑ไหมคุณภาพระดับกลุํมเครือขําย จํานวน 
๔๐ ราย เป็นต๎น 

5. สานตํอโครงการเพื่อเพ่ิมศักยภาพของภาคเกษตรและภาคประมงเพ่ือเตรียมพร๎อมการ
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน อาทิ โครงการพัฒนาภาคประมงสูํประชาคมอาเซียน โดยการสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจ แกํชาวประมงและเกษตรกรเพ่ิมเป็นจํานวน ๑,๑๑๗ ราย โครงการนํารํองการผลิตพืชตามเขต
การใช๎ที่ดินพืช โดยจัดอบรมบุคลากรเพ่ิมเป็นจํานวน ๑,๗๒๕ ราย โครงการรองรับผลกระทบสูํ
ประชาคมอาเซียนด๎านปศุสัตว๑ โดยได๎ตรวจวิเคราะห๑สินค๎าปศุสัตว๑ จํานวนเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๗,๗๙๙ 
ตัวอยําง เป็นต๎น 

6. สานตํอโครงการที่ได๎ริเริ่มไว๎แล๎วอยํางตํอเนื่อง เชํน โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือการสํงออก เพ่ือสนับสนุนให๎ผู๎สํงออกมีเงินทุนหมุนเวียนกํอนและ/หรือหลังการสํงออก โครงการ
สนับสนุนการลงทุนในตํางประเทศและการสํงออกสินค๎าทุนและบริการ โครงการบริการประกันการ
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สํงออกระยะสั้น การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) โครงการประกันความเสี่ยง
การลงทุน เป็นต๎น  

7. จัดการเสวนาและดําเนินกิจกรรมฝึกอบรมภายใต๎โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการค๎า 
การลงทุน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ได๎แกํ การฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร “Agriculture Sector 
Value Chain Analysis and Promotion” การเสวนาเกี่ยวกับความรวํมมอืดา๎นการคา๎ การลงทุน และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในเวียดนาม (Cooperation Dialogue on Trade, Investment and 
Sustainable Development in Vietnam) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Goods and 
Services for Sustainable Development in Lao PDR” เป็นต๎น 

8. จัดฝึกอบรมให๎แกํภาคเอกชนที่สนใจ อาทิ โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐและ
เอกชนเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค๎าและการพัฒนาโลจิสติกส๑ โครงการพัฒนาทักษะการเจรจา
ธุรกิจระหวํางประเทศ รวมทั้งจัดงานเสวนาในหัวข๎อตําง ๆ เกี่ยวกับการค๎าและการพัฒนา เชํน 
“มาตรฐานแรงงาน : เพื่อการค๎าและการพัฒนาที่ย่ังยืน” “เดินหน๎ายกระดบัมาตรฐานการผลิตขา๎วไทย : 
โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรไทยสูํตลาดโลกอยํางยั่งยืน” “เปิดประตูการค๎าการลงทุน : เขตเศรษฐกิจ
พิเศษปี ๕๙” “ยุทธศาสตร๑การค๎าและการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ไทยใน
ตลาดโลก” “เตรียมวิศวกรไทยให๎ก๎าวไกลสูํ AEC” เป็นต๎น 

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 รัฐบาลโดยสํวนราชการตําง ๆ ได๎ดําเนินโครงการและมาตรการตําง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานให๎พร๎อมรองรับการเขา๎สูํประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมํมี
ทักษะ กลําวคือ 

1. สานตํอการเตรียมพร๎อมภาคอุตสาหกรรมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนผํานการจัด
โครงการหรือกิจกรรมตําง ๆ อาทิ 

(1) การพัฒนาสถานประกอบการเปูาหมายเพ่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียน มีเปูาหมาย 
จํานวน ๖๐๐ กิจการ ขณะนี้อยูํระหวํางดําเนินการพัฒนาสถานประกอบการเปูาหมาย โดยการพัฒนา
ความรู๎ด๎านการบริหารการผลิตและการตลาดเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน เพิ่มเป็น ๓๓๒ โครงการ 

(2) การพัฒนาผู๎ประกอบการสาขาเปูาหมายเพ่ือให๎พร๎อมรับการเปิดประชาคม
อาเซียน มีเปูาหมาย จํานวน ๓,๕๐๐ คน ขณะนี้ผู๎ประกอบการ SMEs ได๎รับการพัฒนาในด๎านการ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการขยายตลาดแล๎ว จํานวน 
๑,๑๙๕ คน และอยูํระหวํางดําเนินการพัฒนา จํานวน ๓๐๐ คน 

(3) การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียน มีเปูาหมาย 
จํานวน ๒,๑๐๐ คน ขณะนี้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตได๎รับการพัฒนาในด๎านทักษะฝีมือ การ
บริหารการผลิต และความรู๎ที่จําเป็นแล๎ว เพิ่มเป็นจํานวน ๑,๖๑๕ คน และอยูํระหวํางดําเนินการพัฒนา 
จํานวน ๒๓๑ คน 
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(4) การเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมชิ้นสํวนยานยนต๑และอะไหลํทดแทน 
เปูาหมาย ๒๕ กิจการ ๑๐๐ คน ซึ่งขณะนี้มีบุคลากรในสาขาชิ้นสํวนยานยนต๑ได๎รับการพัฒนาแล๎ว 
จํานวน ๑๐ คน 

2. จัดทําโครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต๑ โดย สถาบันยานยนต๑ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือสํงผลให๎บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวนยานยนต๑มีความรู๎ 
ความสามารถ และผลิตภาพ (Productivity) เพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพอยํางมีระบบ และทําให๎
ผู๎ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวนยานยนต๑ของไทยสามารถลดต๎นทุนคําใช๎จําย มีขีด
ความสามารถในการแขํงขันเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต๑ไทย
ได๎อยํางยั่งยืนโดยการดําเนินงานที่ผํานมา ได๎มีการพัฒนาบุคลากรระดับวิทยากร ๗๘ คน/วิชา และ
พัฒนาบุคลากรระดับผู๎ปฏิบัติงาน ๒,๖๙๘ คน/วิชา 

3. ดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทยทุกระดับ เชํน 
การตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (จํานวน ๘๗๘ ราย) การรับรองระบบการ
จัดการตามมาตรฐานสากล (จํานวน ๔๕๖ ราย) การตรวจ (Inspect) ตามมาตรฐานและข๎อกําหนดของ
หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (จํานวน ๖๗ ราย) และการพัฒนาระบบงานด๎านการตรวจสอบรับรอง
ตามมาตรฐานสากล (จํานวน ๘ ราย) เป็นต๎น 

4. กระทรวงแรงงาน ได๎ดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให๎มีศักยภาพสูงรองรับ
ความต๎องการในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ดังนี้  

 4.1  การพัฒนาทักษะภาษาให๎แกํแรงงานไทย โดยเน๎นภาษาอังกฤษ เพ่ือให๎แรงงาน
ไทยมีความสามารถในการสื่อสาร เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในภาคการผลิต ธุรกิจ และบริการ 
ในกลุํมประเทศอาเซียน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร๎อมด๎านภาษาให๎แกํแรงงานไทยรองรับการเคลื่อนย๎ายเสรี 
และการลงทุนในประเทศ ตลอดจนรองรับการขยายความรํวมมือของประเทศอาเซียน สูํอาเซียน + 3 
และอาเซียน + 6 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จํานวน ๑๙,๓๘๐ คน (คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๒๒ จากเปูาหมาย 
๒๑,๔๘๐ คน)  

 4.2 การอบรมทักษะฝีมือให๎แกํผู๎ประกอบอาหารไทย เพ่ือพัฒนาความรู๎ ทักษะการ
ประกอบอาหารไทยได๎อยํางถูกต๎องสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได๎ และเพ่ือผลิตผู๎ประกอบอาหาร
ไทยให๎มีมาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแหํงชาติ โดยเน๎นเมนูอาหารไทยที่ เป็นที่นิยมใน
ตํางประเทศ และการประกอบอาหารไทย 4 ภาค มีผู๎เข๎ารับการอบรม จํานวน ๕,๔๖๙ คน (คิดเป็นร๎อย
ละ ๘๐.๔๓ จากเปูาหมาย ๖,๘๐๐ คน)  

 4.3 การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวน ภาคบริการและการทํองเที่ยว และอุตสาหกรรม
ที่ใช๎เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงพัฒนาฝีมอืแรงงานใหร๎องรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสํง โดยการสํงเสริมทักษะฝีมือของแรงงานไทยทั้งในกลุํมของแรงงาน
ในระบบการจ๎างงานของสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ เพ่ือเพ่ิมความได๎เปรียบ ในการ
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แขํงขันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศ ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการแรงงานของ
สถานประกอบกิจการ เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และยังเป็นการบรรเทาป๓ญหาการ
ขาดแคลนแรงงานฝีมือในกลุํมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องด๎วย มีผู๎เข๎ารับการอบรม จํานวน ๘๗,๑๑๒ คน 
(คิดเป็นร๎อยละ ๙๒.๖๒ จากเปูาหมายทั้งปี ๙๔,๐๔๙ คน) 

5. ให๎ความรู๎งานประกันสังคมแกํนายจ๎าง สถานประกอบการ และแรงงานตํางชาติ ให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยได๎ดําเนินการจัดประชุม
ชี้แจงแกํกลุํมเปูาหมายใน ๔ จังหวัด ได๎แกํ จ.ปทุมธานี จ. สมุทรปราการ จ. เชียงใหมํ และ จ. นนทบุรี 
มีผู๎เข๎ารํวมประชุมทั้งสิ้น ๖๕๑ ราย  

 นอกจากนี้ ยังได๎ให๎ความคุ๎มครองแรงงาน โดยการกํากับดูแลสถานประกอบกิจการ
ให๎ปฏิบัติตํอแรงงานโยกย๎ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน จํานวน 711 แหํง (คิดเป็นร๎อยละ 101.57 
จากเปูาหมายทั้งปี ๗๐๐ คน) มีแรงงานโยกย๎ายถิ่นฐานได๎รับความรู๎เกี่ยวกับสิทธิของตน จํานวน 
6,392 คน (คิดเป็นร๎อยละ 107.43 จากเปูาหมายทั้งปี ๕,๙๕๐ คน) มีแรงงานได๎รับการเสริมสร๎าง
วินัยการทํางานในภาคอุตสาหกรรม จํานวน 4,619 คน (คิดเป็นร๎อยละ 107.42 จากเปูาหมายทั้งปี 
๔,๓๐๐ คน) ทั้งนี้ เพ่ือให๎นายจ๎างและลูกจ๎างซึ่งเป็นแรงงานโยกย๎ายถิ่นฐาน ได๎รับทราบถึงสิทธิและหน๎าที่
ตามกฎหมายคุ๎มครองแรงงาน ระเบียบ วินัย ข๎อบังคับในการทํางาน ความรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
การอยูํรํวมกัน การมีสํวนรํวมในสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางปกติสุข และลูกจ๎างมีความตระหนักถึงคุณคําในหน๎าที่และมี
ความรับผิดชอบในการทํางาน 

6. ดําเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยขณะนี้ได๎มีการลงนามวําจ๎างที่ปรึกษา
โครงการฯ ไปเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการศึกษาสภาพการจ๎างงานในภาคอุตสาหกรรมใน
ป๓จจุบันและวิเคราะห๑ความต๎องการกําลังคนอาชีวศึกษาในภาคอุตสาหกรรมทั้งในป๓จจุบันและแนวโน๎ม
ในระยะเวลา ๕ ปี ข๎างหน๎า (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) เพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร๑การผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาในภาคอุตสาหกรรม และลดป๓ญหาการขาดแคลนและความไมํสอดคล๎อง 
(Mismatch) ของกําลังคนอาชีวศึกษาและลักษณะของงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับภาพรวมและ
สาขาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

7. อบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับผู๎บริหาร ครู และข๎าราชการสํานักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน ๒ หลักสูตร มีผู๎เข๎ารับการอบรม ๑๒๕ คน ได๎แกํ  

 (๑) หลักสูตรความรู๎เรื่องกรอบอ๎างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
(Common European Framework of Reference for Language : CEFR) และภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (English for Communication in Education : ECE) มีผู๎เข๎ารับการอบรม จํานวน ๖๑ คน 
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 (๒) หลักสูตรความรู๎เรื่องกรอบอ๎างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
(Common European Framework of Reference for Language : CEFR) ในรูปแบบที่มุํงเน๎นการ
โต๎ตอบในชั้นเรียน (Communicative Language Teaching : CLT) มีผู๎เข๎ารับการอบรม จํานวน ๖๔ คน 

8. อบรมภาษาเพ่ือนบ๎าน (ภาษาเวียดนาม พมํา และบาฮาซา) เชิงปฏิบัติการสําหรับ
ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน โดยได๎จัดฝึกอบรม ๓ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๒๒๒ คน  

9. ดําเนินโครงการเพ่ือยกระดับมาตรฐานผู๎ประกอบการสูํสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
แขํงขันของผู๎ประกอบการไทยทุกระดับ เชํน การตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล 
จํานวน ๖๙๒ ราย การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล จํานวน ๓๙๖ ราย การตรวจ 
(Inspect) ตามมาตรฐานและขอ๎กําหนดของหนวํยงานทั้งภาครฐัและเอกชน ๖๖ ราย การจัดทํา/ พัฒนา
รํางมาตรฐานของหนํวยงาน และการพัฒนาระบบงานด๎านการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล ๘ ราย 

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน 

 รัฐบาล โดยสํวนราชการตําง ๆ ได๎สานตํอการดําเนินการตามกรอบข๎อตกลงของประชาคม
อาเซียนอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 

1. กรอบความตกลงอาเซียนวําด๎วยการอํานวยความสะดวกในการขนสํงสินค๎าผํานแดน 
ประเทศไทยอยูํระหวํางดําเนินการในการให๎สัตยาบันพิธีสารแนบท๎ายความตกลงฉบับตําง ๆ เพ่ือให๎ความตก
ลงมีผลใช๎บังคับ โดยมีความคืบหน๎าในการดําเนินการ ดังนี้ 
 พิธีสาร ๒ กรมศุลกากรอยูํระหวํางการหาข๎อยุติในการจัดทํารํางพิธีสาร 
 พิธีสาร ๗ กรมศุลกากรอยูํระหวํางเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการลงนาม
พิธีสาร 
 พิธีสาร ๙ สินค๎าอันตราย กระทรวงคมนาคมอยูํระหวํางรวบรวมความเห็นของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง กํอนดําเนินการตามขั้นตอนภายในในการให๎สัตยาบันพิธีสารเพ่ือให๎มีผลบังคับใช๎
ตํอไป 

๒. การดําเนินงานโครงการภายใต๎กรอบ IMT-GT มีความคืบหน๎าของโครงการตําง ๆ เชํน  
- โครงการทางหลวงพิเศษระหวํางเมืองหาดใหญํ-สะเดา ขณะนี้อยูํระหวํางเตรียม

สํง Draft Final Report ของงานศึกษาความเหมาะสม  
- โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี-บ๎านประกอบ/ ชายแดนไทยมาเลเซีย ขณะนี้

กํอสร๎างแล๎วเสร็จ 
- โครงการพัฒนาทําเทียบเรือนาเกลือ (ใหมํ) จ.ตรัง ขณะนี้กํอสร๎างแล๎วเสร็จและ

อยูํระหวํางสรรหาหนํวยงานเข๎ามาบริหารทําเรือชั่วคราว 
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- โครงการปรับปรุงทําเรือภูเก็ต ขณะนี้อยูํระหวํางกระทรวงการคลังพิจารณา
แผนงานและการอนุญาตตํอสัมปทาน  

- โครงการศึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียดสะพานข๎ามแมํน้ําโกลก อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส – เปิงกาลันกุโบร๑ รัฐกลันตัน ขณะนี้อยูํระหวํางสํารวจและออกแบบรายละเอียด 

- การเปิดบริการเดินเรือ RORO Ferry เชื่อมโยงการขนสํงทางทะเลเส๎นทาง เบลาวัน 
- ปีนัง - ตรัง (อินโดนีเซีย/ มาเลเซีย/ ไทย) ขณะนี้ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank หรือ ADB) ได๎ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมเสร็จสิ้นแล๎ว พบวําการเดินเรือ 
RoRo ไมํมีความเหมาะสม โดยการเดินเรือ lift-on lift-off มีความคุ๎มทุนมากกวํา  

๓. การดําเนินการในกรอบอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Sub-
region หรือGMS) โดยประเทศสมาชิก GMS ได๎จัดทําความตกลงขนสํงข๎ามพรมแดน (GMS Cross-
Border Transport Agreement หรือ GMS CBTA) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนสํงระหวํางกัน 
ซึ่งความตกลงดังกลําวมีภาคผนวกและพิธีสารแนบท๎ายจํานวน ๒๐ ฉบับ ประเทศไทยได๎ให๎สัตยาบัน
ภาคผนวกและพิธีสารฯ ครบทั้ง ๒๐ ฉบับ แล๎ว  

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  

 ๑. รัฐบาล โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได๎ดําเนินการสานตํอโครงการพัฒนา
โครงขํายทางหลวงเชื่อมโยงระหวํางประเทศ ดังนี้ 
  (๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ๑ จ. หนองคาย ระยะทาง 
๓๐ กม. วงเงินคํากํอสร๎าง ๑,๒๐๐ ล๎านบาท ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขณะนี้อยูํ
ระหวํางการเตรียมลงนามในสัญญา 
  (๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก - แมํสอด ตอน ๓ จ.ตาก ระยะทาง ๒๕.๕ กม. วงเงิน 
คํากํอสร๎าง ๑,๔๐๐ ล๎านบาท ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขณะนี้อยูํระหวํางการเตรียมลง
นามในสัญญา 
  (๓) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ กาฬสินธุ๑ - อ. สมเด็จ ตอน ๒ จ. กาฬสินธุ๑ ระยะทาง ๑๑ 
กม. วงเงินคํากํอสร๎าง ๔๗๐ ล๎านบาท ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ขณะนี้ได๎ลง
นามในสัญญาแล๎วและอยูํระหวํางเตรียมการกํอสร๎าง 
  (๔) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเล็ก ตอน ๒ จ.ตราด ระยะทาง ๓๕ กม. วงเงินคํา
กํอสร๎าง ๑,๔๐๐ ล๎านบาท ระยะเวลาดําเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขณะนี้อยูํระหวํางเสนอกระทรวง
คมนาคมพิจารณาอนุมัติจ๎าง 
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 ๒. สานตํอโครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีให๎มีแหลํงเงินทุนในการจัดหาเรือ 
ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ธนาคารเพ่ือการสํงออกและนําเข๎าแหํง
ประเทศไทย (ธสน.) ได๎จัดสรรวงเงินให๎แกํผู๎ประกอบการพาณิชยนาวีจํานวน ๑๒,๗๙๙ ล๎านบาท และมี
ยอดคงค๎างเงินให๎สินเชื่อจํานวน ๑๑,๔๐๓ ล๎านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาในชํวงเดือน 
กันยายน ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๘๓ ล๎านบาท 
 ๓. สานตํอโครงการให๎ความชํวยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการเชื่อมตํอระบบคมนาคม อาทิ 
โครงการให๎ความชํวยเหลือทางการเงินเพ่ือกํอสร๎างทางรถไฟสายทํานาแล๎ง – นครหลวงเวียงจันทน๑ 
สปป.ลาว โดยมีความก๎าวหน๎าร๎อยละ ๙๔.๔๔ จากแผนงานร๎อยละ ๑๐๐ (เบิกจํายได๎ร๎อยละ ๕๘.๔๔ 
ของวงเงินโครงการทั้งหมด) โครงการให๎ความชํวยเหลือทางการเงนิเพ่ือปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 
๒ สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้งานกํอสร๎างแล๎วเสร็จและอยูํระหวํางการสํงมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ๑ภายใต๎
โครงการ (เบิกจํายได๎ร๎อยละ ๙๒.๑๖ ของวงเงินโครงการทั้งหมด) โครงการให๎ความชํวยเหลือทาง
การเงินเพ่ือปรับปรุงและกํอสร๎างถนนชํวงบ๎านฮวก จ.พะเยา – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮํอน และเมือง
คอบ – บ๎านปากคอบ – บ๎านก๎อนตื้น สปป.ลาว โดยมีความก๎าวหน๎าร๎อยละ ๒๒.๕๕ จากแผนงานร๎อย
ละ ๓๐ (เบิกจํายได๎ร๎อยละ ๒๘.๑๔ ของวงเงินโครงการทั้งหมด) 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต และ
การลงทุนข้ามแดน 

1. สานตํอความรํวมมือด๎านรถไฟระหวํางไทย – จีน โดยคณะกรรมการบริหารรํวมวําด๎วยความ
รํวมมือด๎านรถไฟ ไทย – จีน ได๎เรํงรัดโครงการความรํวมมือด๎านรถไฟระหวํางไทย – จีน ซึ่งแบํงโครงการ
กํอสร๎างทางรถไฟเป็น ๔ ชํวง คือ (๑) กรุงเทพฯ – แกํงคอย (๒) แกํงคอย – มาบตาพุด (๓) แกํงคอย – 
นครราชสีมา และ (๔) นครราชสีมา – หนองคาย โดยได๎จัดประชุมหารือเกี่ยวกับความรํวมมือ แนวทาง
ดําเนินการอยํางเป็นรูปธรรมตามแผนงานและแผนกําหนดการ ตลอดจนรูปแบบการลงทุนและการเงินแล๎ว 
จํานวน ๔ ครั้ง ทั้งนี้ ได๎กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการรํวมฯ ครั้งที่ ๕ ณ จ.นครราชสีมา ระหวํางวันที่ ๓๐ 
– ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาความก๎าวหน๎าในแผนงาน การหารือ กรอบทางการเงิน และรายละเอียด
หลักสูตรการฝึกอบรม เป็นต๎น 
   ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือการก่อสร้างทางรถไฟ (ไทย-จีน)  
   ๑) โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ณ เมืองคุณหมิง 
ประเทศจีน เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค. 58 อยูํระหวํางนําเสนอผลการประชุมตํอคณะรัฐมนตรี โดยมีแผนการ
ดําเนินงานโครงการ ดังนี้ (๑) สํารวจแล๎วเสร็จ ส.ค. 58 (๒) เอกสารสัญญาแล๎วเสร็จ ก.ย. 58 (๓) 
นําเสนอ ครม. พิจารณารูปแบบการกํอสร๎างและรูปแบบการลงทุน ต.ค.–พ.ย. 58 ระยะเวลากํอสร๎าง 2 ปี 
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๖ เดือน จํานวน ๒ โครงการ คือ (1) ชํวงที่ 1 กรุงเทพฯ-แกํงคอย (133 กม.) และ (2) ชํวงที่ 2 แกํง
คอย-มาบตาพุด  (246.5 กม.) 
   ๒) โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ณ เมืองคุณหมิง 
ประเทศจีน เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค. 58 อยูํระหวํางนําเสนอผลการประชุมตํอคณะรัฐมนตรี โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ (๑) การสํารวจแล๎วเสร็จ ธ.ค. 58 (๒) เอกสารสัญญาแล๎วเสร็จ ม.ค. 59 (๓) นําเสนอ 
ครม. พิจารณารูปแบบการกํอสร๎างและรูปแบบการลงทุน ก.พ. 59 ระยะเวลาสร๎าง 3 ปี จํานวน ๒ 
โครงการ คือ (1)  ชํวงที่ 3  แกํงคอย-นครราชสีมา (138.5 กม.) และ (2) ชํวงที่ 4 นครราชสีมา -
หนองคาย (355 กม.) 
   ๓) โครงการท าประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 แล้ว อยูํระหวํางดําเนินการขออนุมัติการ
ประกวดราคา จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟูาทดแทนรถจักร GE 50 คัน 
   ๔) โครงการลงนามในสัญญาจัดซื้อ โดยมีรายละเอียดการสํงมอบรถ ในเดือนเมษายน 
2559 สํงมอบ 2 ชุด (ชุดละ 15 คัน) เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต๎นไป สํงมอบ เดือนละ 1 ชุด จน
ครบตามจํานวน 
   ๕) โครงการอยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาร่างสัญญา หากได๎ข๎อยุติจะลงนาม
สัญญาภายในเดือน พฤษภาคม 2558 จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู๎สินค๎า จํานวน 
308 คัน โดยอัยการสูงสุดแนะนําให๎เปิด LC กับบริษัทผู๎ผลิต ขณะที่ รฟท. ต๎องการเปิด LC กับตัวแทน
ในไทย รฟท. จึงสํงเรื่องให๎อัยการสูงสุดพิจารณาอีกครั้ง 

2. ลงนามบันทึกแสดงเจตจํานงวําด๎วยการความรํวมมือในการพัฒนาระบบรางระหวํางไทย-ญี่ปุุน 
โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงที่ดิน โครงสร๎างพ้ืนฐาน การขนสํง
และการทํองเที่ยวญี่ปุุน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ โดยมีสาระสําคัญ คือ กระทรวงที่ดิน โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน การขนสํงและการทํองเที่ยวจะชํวยทําการศึกษาและจัดทําข๎อเสนอแนะในการพัฒนาภายใต๎
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านคมนาคมของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕) ในการนี้ 
กระทรวงที่ดิน โครงสร๎างพ้ืนฐานการขนสํงและการทํองเที่ยว และกระทรวงคมนาคม จะสํารวจความเป็นไป
ได๎สําหรับความรํวมมือด๎านวิชาการ รวมถึงการถํายโอนความรู๎ทางวิชาการด๎านการขนสํงระบบรางรวมทั้งจะ
รํวมมือในการศึกษาและวิจัยด๎านการพัฒนาการขนสํงระบบราง ตามเส๎นทาง กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – 
อรัญประเทศ – แหลมฉบัง เส๎นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหมํ และเส๎นทาง แมํสอด-มุกดาหาร และทั้งสองฝุายจะ
จัดตั้งคณะกรรมการรํวมระดับรัฐมนตรีเพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานตามบันทึกแสดงเจตจํานงนี้ และเมื่อ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได๎เห็นชอบบันทึกความรํวมมือพัฒนาระบบรางระหวํางไทย – 
ญี่ปุุน (MOC) และได๎ลงนามแล๎วเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน 

3. สานตํอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐานอยูํระหวํางเตรียมเสนอรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมกําหนดนัดประชุมคณะอนุกรรมการ
โครงสร๎างพ้ืนฐานและดํานศุลกากร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือติดตาม
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ความก๎าวหน๎าการดําเนินงานการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและดํานศุลกากรในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะที่ ๑ และจัดทํารํางแผนโครงสร๎างพ้ืนฐานและดํานศุลกากรในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ ๒  

4. สานตํอโครงการตําง ๆ ที่ได๎ริเริ่มไว๎แล๎วให๎เกิดผลรูปธรรม เชํน การพัฒนาระบบบริการของ
สํานักงานที่ดินในพ้ืนที่เชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวาํงการดําเนินการพัฒนาระบบบริการ
ในสํานักงานที่ดินในพ้ืนที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ ๒๕ แหํง (จ.กาญจนบุรี เชียงใหมํ เชียงราย หนองคาย 
อุบลราชธานี สระแก๎ว และสงขลา) โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในหลาย ๆ 
ด๎าน ได๎แกํ  การพัฒนาโปรแกรมระบบงานภายใต๎ โครงการสารสนเทศ การทดแทนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร๑ให๎สํานักงานที่ดิน รวมทั้งปรับปรุงสํานักงานที่ดินด๎านสถานที่และอาคาร โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การวางผังเฉพาะและผังเมืองรวมพื้นที่ชุมชนชายแดน จํานวน ๓ แหํง ซึ่ง
อยูํระหวํางการลงนามในสัญญา รวมถึงการดําเนินโครงการพัฒนาเมืองชายแดนตําง ๆ และโครงการ
พัฒนาดํานพรมแดน เชํน การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนชายแดน อบต .บ๎านเกํา ดํานพุน้ําร๎อน อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี การขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ โครงการพัฒนาดํานศุลกากรอรัญประเทศ โครงการพัฒนาดํานศุลกากรแมํสอด โครงการ
ปรับปรุงดํานศุลกากรสะเดา (ดํานพรมแดนสะเดา) โครงการปรับปรุงดํานศุลกากรปาดังเบซาร๑ เป็นต๎น 

5. สานตํอโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข๎อมูลในการให๎บริการแบบ National Single 
Window (NSW) โดยบริษัท ยิปอินซอย จํากัด เป็นผู๎ชนะการประกวดราคา ได๎ลงนามในสัญญาเลขที่ 
๘๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และได๎สํงมอบงานงวดที่๒ เรียบร๎อยแล๎ว และอยูํระหวํางการ
ตรวจรับ 

  นอกจากนี้ ได๎ดําเนินการจัดทําพิกัดอัตราภาษีศุลกากร (Harmonized System Code) 
จํานวน ๓ มอก. ได๎แกํ (๑) มอก. ๒๓-๒๕๒๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมบัลลาสต๑สําหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนต๑ (๒) มอก. ๖๘๕-๒๕๓๐ มาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมของเลํน และ (๓) มอก.
๑๙๕๕-๒๕๕๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมบริภัณฑ๑สํองสวํางและบริภัณฑ๑ที่คล๎ายกัน : ขีดจํากัด
สัญญาณรบกวนวิทยุ 

  ในการนี้ ได๎มีการจัดตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือการจัดตั้ง NSW ให๎ได๎ตามเปูาหมาย 
ได๎แกํ คณะทํางานเพ่ือกําหนดพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของผลิตภัณฑ๑ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให๎
ต๎องเป็นไปตามมาตรฐาน (ตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘) และคณะทํางานเพ่ือกําหนดระเบียบปฏิบัติ
และขั้นตอนในการดําเนินการเพ่ือเชื่อมโยงข๎อมูลการอนุญาตให๎นําเข๎าผลิตภัณฑ๑ที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให๎ต๎องเป็นไปตามมาตรฐานกับระบบ NSW (ตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ซึ่งคณะทํางาน
ดังกลําวได๎จัดประชุมรํวมกับเจ๎าหน๎าที่ของกรมศุลกากรในการจัดทํา TOR ของโครงการ NSW และ
ขณะนี้อยูํระหวํางการพิจารณาจัดซื้อจัดจ๎าง 

  สําหรับแผนงานด๎านการจัดตั้งการให๎บริการระบบ NSW นั้น มีความก๎าวหน๎าและ
ดําเนินการติดตั้งระบบครอบคลุมหนํวยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ิมขึ้นหลายหนํวยงาน 
อยํางไรก็ดี ยังพบวําขาดแคลนงบประมาณเพ่ือบูรณาการภาพรวมระบบ NSW ให๎ครอบคลุมทุกด๎าน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๔๗ 

 
 

เชํน การจัดหาระบบ ICT และขาดแคลนบุคลากรด๎าน ICT สําหรับใช๎ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข๎อมูล
ระหวํางหนํวยงานกับระบบ NSW การจัดทํากฎระเบียบของทางราชการ เนื่องจากบางหนํวยงานยังไมํ
รองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ การเสริมสร๎างความรู๎ให๎กับหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิ จ 
เป็นต๎น 

6. ดําเนินการพัฒนาดํานสินค๎าเกษตรชายแดนให๎มีคุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานปกติเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติ และแจ๎งเตือนผลการตรวจสอบระบบพบสาร
ตกค๎างและโรคระบาดทั้งพืชและสัตว๑ ในระยะแรกได๎ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพัฒนาดํานสินค๎า
เกษตรชายแดนในพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ๎าน จํานวน ๖ แหํง คือ (๑) อําเภอแมํสอด จ.ตาก (๒) 
อําเภออรัญประเทศ จ.สระแก๎ว (๓) อําเภอคลองใหญํ จ.ตราด (๔) ชายแดน จ.มุกดาหาร (๕) อําเภอ
สะเดา (ดํานสะเดา) จ.สงขลา และ (๖) อําเภอสะเดา (ดํานปาดังเบซาร๑) จ.สงขลา 

7. สานตํอการดําเนินโครงการพัฒนาดํานพรมแดนตําง ๆ เชํน 

(1)  โครงการพัฒนาดํานศุลกากรแมํสอด โดยได๎วําจ๎างสถาบันวิจัยและให๎คําปรึกษาแหํง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยวิธีตกลงโดยไมํเกินอัตราคําจ๎างที่ปรึกษาที่
กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งกรมศุลกากรได๎ลงนามในสัญญาจ๎างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ๑ 
๒๕๕๘ ในวงเงินคําจ๎างทั้งสิ้น ๑๕ ล๎านบาท ระยะเวลาจ๎าง ๖ งวดงาน ขณะนี้อยูํระหวํางการดําเนิน
การศึกษาฯ และมีกําหนดสัญญาแล๎วเสร็จ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขณะนี้อยูํระหวํางการดําเนิน
การศึกษาของที่ปรึกษา 

(2) โครงการพัฒนาดํานศุลกากรอรัญประเทศ (บริเวณจุดผํานแดนบ๎านหนองเอี่ยน) โดย
กรมศุลกากรได๎ลงนามสัญญาจ๎างที่ปรึกษา ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กับสถาบันวิจัยและให๎
คําปรึกษาแหํงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ในวงเงินคําจ๎างทั้งสิ้น ๑๙ ล๎านบาท ระยะเวลาจ๎าง ๖ งวดงาน 
ขณะนี้อยูํระหวํางการดําเนินการศึกษา และมีกําหนดสัญญาแล๎วเสร็จ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 ขณะนี้ อยูํระหวํางการดําเนินการเกี่ยวกับการได๎มาซึ่งที่ดินที่จะใช๎ในโครงการ
กํอสร๎าง/ พัฒนาดํานศุลกากรฯ เนื่องจากพ้ืนที่บางสํวนเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งจะมีผลเป็นการเพิกถอนปุา
สงวนแหํงชาตติามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๗) โดยผลของคําสั่งหัวหน๎า คสช. ท่ี ๑๗/๒๕๕๘ 
เรื่อง การจัดหาที่ดินเพ่ือใช๎ประโยชน๑ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
กรมศุลกากรจึงมีหนังสือถึงกรมธนารักษ๑ พื้นที่สระแก๎ว ขอใช๎ที่ราชพัสดุ จํานวน ๕๒๕ ไรํ นอกจากนี้ ได๎
มติที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาดํานศุลกากรอรัญประเทศเห็นชอบให๎เปลี่ยนชื่อจากเดิม “โครงการ
พัฒนาดํานศุลกากรอรัญประเทศ (พ้ืนที่บริเวณบ๎านหนองเอี่ยน)” เป็น “โครงการพัฒนาดํานศุลกากร
อรัญประเทศแหํงใหมํ” 

(3) โครงการกํอสร๎างอาคารดํานพรมแดน ดํานศุลกากรคลองใหญํ (บริเวณจุดผํานแดน
บ๎านมหาดเล็ก) โดยเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผําน
แดน สํานักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ ครั้งที่ ๓ มีมติให๎ชะลอโครงการไปกํอน เนื่องจากมีป๓ญหาความ
ไมํชัดเจนในเรื่องเขตแดนรํวมระหวํางไทย – กัมพูชา โดยให๎ปรับแผนการใช๎งบประมาณที่ได๎รับการ
จัดสรรไว๎ แล๎วไปดําเนินการในสํวนอื่น ๆ  
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(4) โครงการปรับปรุงดํานศุลกากรปาดังเบซาร๑พร๎อมบริเวณใกล๎เคียง ได๎ลงนามในสัญญา
แล๎วเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (สัญญาเลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๘) 

(5) โครงการปรับปรุงดํานศุลกากรสะเดา (ดํานพรมแดนสะเดา) โดยในระยะที่ ๑ เป็นการ
ขยายพ้ืนที่ดํานพรมแดนสะเดาด๎านขาออก เนื้อที่ ๒๐ ไรํ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา โดยบริษัท ฟอร๑ คอน 
จํากัด เป็นผู๎รับจ๎าง กําหนดเวลากํอสร๎างตั้งแตํวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผล
การดําเนินการกํอสร๎าง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได๎ดําเนินการกํอสร๎างแล๎วเสร็จคิดเป็น ๘๙.๗๒% 
คงเหลือระยะเวลากํอสร๎างอีก ๔๓ วัน คิดเป็น ๑๑.๙๔% ในการนี้ แผนการปรับปรุงในระยะที่ ๒ ซึ่ง
เป็นการขยายพ้ืนที่ดํานพรมแดนสะเดาด๎านขาเข๎า อยูํระหวํางการกําหนดราคากลางใหมํ เพ่ือทําการจัด
ประกวดราคาครั้งที่ ๒ เนื่องจากเกินกําหนด ๓๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง กําหนดมาตรการการดําเนินการปรับลดคํางานกํอสร๎างของหนํวยงานภาครัฐ  

 เกี่ยวกับการปรับปรุงดํานศุลกากรสะเดา (ดํานพรมแดนสะเดา) นั้น เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงถนนกาญจนวิชตามโครงการของกรมทางหลวงชํวงบริเวณตั้งแตํทางเข๎า – ออก ดํานพรมแดน
สะเดา เป็นต๎นไป ระยะทางรวม ๑,๕๐๐ เมตร (เริ่มสัญญาตั้งแตํวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลากํอสร๎าง ๒๗๐ วัน) ซึ่งเป็นเหตุให๎การจราจรติดขัดมาก ทําให๎การขนย๎าย
เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ๑การกํอสร๎างที่จะนําเข๎าพ้ืนที่โครงการปรับปรุงดํานศุลกากรสะเดา (ดําน
พรมแดนสะเดา) เกิดความไมํสะดวกและลําช๎า 

8. สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องได๎ดําเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๗) ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งศูนย๑รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามแนว
ชายแดนและพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษตําง ๆ และมติคณะรัฐมนตรี (๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) ที่พิจารณาเห็นชอบ
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พ้ืนที่ชายแดนและเห็นชอบ
หลักเกณฑ๑และวิธีการสนับสนุนการดําเนินการ รวมถึงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและดํานศุลกากรให๎สอด
รับกับกิจกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดย
ดําเนินการผํานการพัฒนาสหกรณ๑ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สํงเสริมและสนับสนุนให๎สหกรณ๑การเกษตรในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรให๎มีเสถียรภาพด๎านราคาและเพ่ิมมูลคํา ตลอดจนเพ่ิม
ชํองทางการจําหนํายทั้งในประเทศและตํางประเทศ รวมถึงการแก๎ไขป๓ญหาผลผลิตเกินความต๎องการและ
ราคาตกต่ํ า โดยการนํามาเก็บรักษา ปรับปรุงสภาพ และแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคําดําเนินการใน  
๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ (๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมํสอด จ.ตาก นําเข๎าข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ 
ปริมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน โดยสหกรณ๑ ๔ แหํง และ (๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก๎ว 
นําเข๎ามันสําปะหลัง จํานวน ๒๔,๐๐๐ ตัน ข๎าว ๑๐,๐๐๐ ตัน ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ๕,๐๐๐ ตัน และถั่วเหลือง 
๕,๐๐๐ ตัน โดยสหกรณ๑โคนมวังน้ําเย็น จํากัด และสหกรณ๑เครือขํายอีก ๑๒ แหํง และได๎สนับสนุนทุน
หมุนเวียนใหส๎หกรณ๑กู๎ยืมในลักษณะกองทุนพัฒนาสหกรณ๑และกองทุนสงเคราะห๑เกษตรกรอีกชํองทางหนึ่งด๎วย 

 ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได๎มีมติให๎ทบทวนโครงการ โดยให๎รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
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ทุกชนิด กําหนดโควตา จุดที่จะนําเข๎า วิธีการที่จะนําเข๎า การเก็บรักษา และจัดจําหนําย ซึ่งจะต๎อง
ดําเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในปนีี้ และสําหรับแผนในระยะยาวอาจพิจารณาตัง้โรงงานแปรรูปในประเทศ
เพ่ือนบ๎าน เพ่ือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสํงออก โดยให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ประสาน
ความรํวมมือกับกระทรวงพาณิชย๑ ซึ่งการดําเนินการมีดังนี้  

(1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมํสอด จ.ตาก ได๎ดําเนินการนําเข๎าข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑
จากประเทศพมํา เพิ่มขึ้นเป็นจํานวน ๑,๖๐๓ ตัน มูลคํา ๑๒.๙๘ ล๎านบาท โดยเครือขํายสหกรณ๑ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมํสอด คือ สหกรณ๑นิคมแมํสอด สหกรณ๑นิคมแมํระมาด สหกรณ๑การเกษตรแมํ
ระมาด และสหกรณ๑การเกษตรพบพระ 

(2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก๎ว นําเข๎ามันสําปะหลังจาก
ประเทศกัมพูชา จํานวน ๕๑๗ ตัน มูลคํา ๓.๑๗ ล๎านบาท 

(3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จ .มุกดาหาร ดําเนินการโดย สหกรณ๑
การเกษตรหนองสูง จํากัด ได๎จดทะเบียนเป็นผู๎นําเข๎าและสํงออกเรียบร๎อยแล๎ว เบื้องต๎นสหกรณ๑จะ
ดําเนินการสํงออกโคเนื้อไปยังประเทศลาวและเวียดนามโดยได๎เจรจากับคูํค๎าในฝ๓่งลาวและเวียดนาม 

(4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด จ .ตราด มีสหกรณ๑ที่จะเข๎ารํวมโครงการ 
จํานวน ๒ สหกรณ๑ ได๎แกํ (๑) สหกรณ๑การเกษตรเมืองตราด จํากัด จะดําเนินการสํงออกผลไม๎ไปยัง
ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม และ (๒) สหกรณ๑การเกษตรบํอไรํ จํากัด จะนําเข๎ามันเส๎นเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพและจําหนํวยภายในประเทศ ทั้งนี้ สหกรณ๑ได๎ดําเนินการจดทะเบีนเป็นผู๎นําเข๎าและสํงออกแล๎ว 
อยูํระหวํางรอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย๑ 

(5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจสะเดา จ.สงขลา อยูํระหวํางเตรียมการหารือภายในจังหวัด
เพื่อเสนอแผนในการแก๎ไขป๓ญหายางพาราในรูปแบบชุมนุมสหกรณ๑ เพื่อสร๎างโรงงานแปรรูปยางพาราใน
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมฉลุง โดยมอบหมายให๎อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นเจ๎าภาพ 

9. ดําเนินการเจรจาจัดทํารํางสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) ของโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งประกอบด๎วย 

(1) สัญญาสัมปทานนิคมอุตสาหกรรมเริ่มต๎น 
(2) สัญญาสัมปทานโรงไฟฟูา 
(3) สัญญาสัมปทานถนน ๒ เส๎นทางจราจร 
(4) สัญญาสัมปทานทําเรือขนาดเล็ก 
(5) สัญญาสัมปทานแหํงเก็บน้ํา 
(6) สัญญาสัมปทานโทรคมนาคม 
(7) สัญญาสัมปทานที่พักอาศัย 
(8) สัญญาสัมปทานสถานีรับ – จํายก๏าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) และ 
(9) สัญญาสัมปทานโรงไฟฟูาชั่วคราว 
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๗.๗ การด าเนินการอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. จัดตั้งศูนย๑สํงเสริมอาเซียนศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ แหํง เพ่ือประสานและ
ขับเคลื่อนความเข๎าใจ สํงเสริมต๎นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รวมถึงด๎านภาษา ดําเนินกิจกรรม ๓ กิจกรรม
หลัก คือ (๑) การสร๎างเครือขํายความรํวมมือ (๒) การสํงเสริม สร๎าง พัฒนานวัตกรรมองค๑ความรู๎ และ 
(๓) การขยายผลและเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย๑อาเซียนศึกษาภาค 
เพื่อชี้แจงการขับเคลือ่นศูนย๑ศึกษาภาค ๑ – ๑๓ และจัดกิจกรรมเพ่ือจัดหา รวบรวม และคัดเลือกผลงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎เพ่ือเตรียมความพร๎อมผู๎เรียนสูํประชาคมอาเซียนที่เป็น Best Practice 
 ขณะนี้ ศูนย๑อาเซียนศึกษาภาค ๑ – ๑๓ ได๎ดําเนินกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้  

(1) อบรมพัฒนาผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสํงเสริมการใช๎หลักสูตรแกนกลาง
อาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook ไปสูํการปฏิบัติ จํานวนศูนย๑ละ ๑๕๐ คน ทั้ง ๑๓ 
แหํง รวมทั้งสิ้น ๑,๙๕๐คน ทั่วประเทศซึ่งหลักสูตรนี้ได๎รับอนุมัติจากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนให๎
แจกจํายไปยังโรงเรียนตํางๆ ทั่วอาเซียนแล๎ว ตั้งแตํวันที่ ๔ ก.ค. ๕๕ เพ่ือเป็นแมํบทให๎กับครูทั่วอาเซียน
ในการให๎การศึกษาเกีย่วกับอาเซยีนแกํเยาวชนในทิศทางเดยีวกนั อยํางไรก็ดี จากผลการสํารวจพบวําครู
ที่รับผิดชอบการสอนอาเซียนศึกษามีอุปสรรคในการนําหลักสูตรดังกลําวไปสูํการปฏิบัติ  

(2) รวบรวมข๎อมูล องค๑ความรู๎ ด๎านอาเซียนศึกษา เพ่ือให๎ศูนย๑อาเซียนศึกษาภาค ๑ – ๑๓ 
เป็น Resource Centre ให๎กับสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะ
ดําเนินการรวบรวมข๎อมูล องค๑ความรู๎ด๎านอาชีวะ ทั้งในระดับ ปวช . และ ปวส. เพ่ือให๎การผลิต
อัตรากําลังสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ประจําศูนย๑ จะเป็นผู๎ออกแบบนวัตกรรมและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมตามบริบทพ้ืนที่ 

2. ดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตํางประเทศภายใต๎กรอบ 
University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เพ่ือสํงเสริมนักศึกษาไทยไปศึกษาใน
ตํางประเทศระยะสั้น เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคภายใต๎ข๎อตกลงความ
รํวมมือระดับรัฐบาลหรือระดับสถาบันอุดมศึกษาเจ๎าบ๎าน (Home University) และสถาบันอุดมศึกษา
เจ๎าภาพ (Host University) กําหนดให๎ถํายโอนหนํวยกิตอยํางน๎อย 6 หนํวยกิตกลับมายัง
สถาบันอุดมศึกษาต๎นสังกัด โดยเปิดให๎แลกเปลี่ยนได๎กับทุกประเทศในโลก ยกเว๎นกลุํมประเทศสมาชิก 
EU และกลุํมประเทศในอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ สนับสนุนนักศึกษาให๎เข๎ารํวมโครงการ จํานวน ๑๖ คน  

3. เตรียมโครงการรวมพลังงานเยาวชนไทยเพ่ือพร๎อมเขา๎สูํประชาคมอาเซียนโดยมีกลุํมเปูาหมาย
จํานวน ๑๒๐ คน วัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเยาวชน ในการทํากิจกรรมโดยการใช๎
ความรู๎และประสบการณ๑จากการเข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหวํางประเทศมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ในการพัฒนาและขยายเครือขํายการทํางานในกลุํมเยาวชน ประกอบด๎วยกิจกรรมการอภิปราย 
แบํงกลุํมฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมจิตอาสา 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๕๑ 

 
 

4. เตรียมการจัดคํายเยาวชนไทยใจอาสาพัฒนาสูํอาเซียน ภายใต๎โครงการรวมพลังเยาวชนไทย
เพื่อพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเยาวชน และสามารถ
นําประสบการณ๑และความรู๎จากการเข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหวํางประเทศมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ในการพัฒนาและขยายเครือขํายการทํางานในกลุํมเยาวชน  

5. เตรียมความพร๎อมให๎แกํข๎าราชการไทยผํานโครงการและการสัมมนาตําง ๆ อาทิ โครงการ
พัฒนาข๎าราชการเพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน การสัมมนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข๎อ 
“Exchange views on Post-2015 Priorities of ASEAN Civil Service Matters” ตลอดจนการ
ฝึกอบรมให๎แกํข๎าราชการ เชํน การอบรมหลักสูตร “ความรู๎และกรณีศึกษาวําด๎วยกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Legal)” “การสื่อสารและ
นําเสนอเพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ๑และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Communication)” “การสื่อสารและนําเสนออยํางมีชั้นเชิงทางการทูต เพ่ือสร๎างความรํวมมือและ
เอกภาพในภูมิภาคอาเซียน (APSC Communication)” เป็นต๎น 

6. เข๎ารํวมการประชุมระหวํางผู๎นําองค๑กรสมาชิกสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ระหวํางวันที่ ๒ – ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร มีผู๎เข๎ารํวมประชุม ๓๕ คน ประกอบด๎วยผู๎แทน/ 
ผู๎นําองค๑กรจากประเทศสมาชิก (บรูไนฯ มาเลเซีย สิงคโปร๑ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) และประเทศ
ภาคีสมาชิก (เกาหลีใต๎) โดยที่ประชุมได๎พิจารณาการเตรียมความพร๎อมการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 
๓๑ ระหวํางวันที่ ๒ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภายใต๎หัวข๎อ “Creative and Productive Rold of 
Teachers for ASEAN Community”  

7. เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงการ
ตํางประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ASEAN Festival ซึ่งจัดโดยกรมอาเซียน กระทรวงการ
ตํางประเทศ ณ ศูนย๑การค๎าสยามพารากอน พร๎อมด๎วยคณะผู๎บริหารกระทรวงการตํางประเทศและ
กระทรวงที่เกี่ยวข๎อง คณะทูตอาเซียนประจําประเทศไทย และแขกผู๎มีเกียรติจากหลากหลายสาขาเข๎า
รํวมพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเสริมสร๎างความตระหนักรู๎และความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
เกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ือตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน
อยํางเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะชํวยกระตุ๎นให๎ภาคประชาชนเกิดความสนใจ ตื่นตัว 
และมีความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชํวยเสริมสร๎างความรู๎สึกรํวม
ของประชาชนไทยในกระบวนการสร๎างประชาคมอาเซียนให๎เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย๑กลาง  
 กิจกรรม ASEAN Festival นั้นได๎จัดขึ้นภายใต๎แนวคิด “Check in ASEAN” เป็นการจัดงาน
เชิงรุกและสร๎างสรรค๑ โดยเน๎นรูปแบบที่ทันสมัยและเข๎าถึงได๎งําย ซึ่งมุํงนําเสนอสาระความรู๎แบบเจาะลึก
ควบคูํไปกับกิจกรรมบันเทิงที่สนุกสนานและนําสนใจ อาทิ นิทรรศการความรู๎เกี่ยวกับอาเซียนด๎วย
ระบบดิจิตัล การเสวนาถํายทอดความรู๎บนเวทีภายใต๎หัวข๎อ “โอกาสของเยาวชนไทยในอาเซียน” การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ด๎านภาษาในหัวข๎อ “เปิดโลกภาษานํารู๎สูํอาเซียน” เกมส๑และกิจกรรมบันเทิง
สอดแทรกความรู๎เกี่ยวกับอาเซียน การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาเซียน เป็นต๎น 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๕๒ 

 
 

8. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กระทรวงการตํางประเทศ โดยกรมอาเซียนดําเนินการสาน
ตํอการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ณ จ.เพชรบูรณ๑ และ จ.พิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมประกอบด๎วยการบรรยาย
ในหัวข๎อ “จังหวัดก๎าวไกลสูํอาเซียน” ตามโครงการ ASEAN Community Roadshow เพื่อเตรียมความ
พร๎อมของจังหวัดในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยผู๎วําราชการจังหวัดเพชรบูรณ๑เป็นผู๎บรรยายภาพรวม
เกี่ยวกับความพร๎อมและศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ๑ในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน พร๎อมทั้งมีการ
เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นโอกาสให๎ได๎รับฟ๓งและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากภาคสํวนตําง ๆ ทั้งในด๎านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสั งคมและวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ ได๎มีพิธีสํงมอบห๎องสมุดอาเซียนแกํโรงเรียนบ๎านปลักแรด อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการสร๎างเครือขํายความรู๎ทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชนท๎องถิ่นด๎วย 
 

บทวิเคราะห์ผลส าเร็จและความก้าวหน้า 
กระทรวงการตํางประเทศและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องยังคงเรํงรัดการดําเนินการตําง ๆ ที่จําเป็นและ
เรํงดํวน เพื่อให๎ประเทศไทยมีความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน อีกทั้งเรํงเสริมสร๎างให๎ประชาชน
ทุกภาคสํวนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และเห็นถึงประโยน๑และโอกาสของประชาคมอาเซียน 

 

นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
  ๘.๑ การสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และ
จัดระบบการบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
            ๘.๑.๑ การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา  อยูํระหวํางดําเนินการ
จัดทํากรอบการจัดตั้งศูนย๑สํงเสริมและสร๎างความเข๎มแข็งให๎ศูนย๑วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนใน
ประเทศไทย (Promotion Center for the Development of Company R&D Centers in 
Thailand) รํวมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสํงเสริมให๎ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนา ให๎บรรลุ
เปูาหมายตามนโยบายรัฐบาลที่มุํงมั่นผลักดันให๎ประเทศไทยมีมูลคําการลงทุนวิจัยและพัฒนาคิดเป็น 
๑% ของ GDP ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒% ของ GDP ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสัดสํวนการลงทุน 
เอกชน:รัฐบาล คือ ๗๐:๓๐  โดยสร๎างกลไกการให๎บริการ (one stop service)  และอยูํระหวําง
ดําเนินการจัดทํารําง” ข๎อเสนอมาตรการสนบัสนุนศูนย๑วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของบริษัทเอกชน เพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตํอไป  รวมทั้งได๎สนับสนุนผู๎ประกอบการภาคเอกชนในการรํวม
ลงทุนและพัฒนาด๎านวิจัยและพัฒนา ได๎แกํ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส๑ (ประเทศไทย) จํากัด ในการ
ผลักดันการจัดตั้งศูนย๑การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ  บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
สาขานครราชสีมา  วางแผนสร๎างกลุํมคลัสเตอร๑และจัดตั้งศูนย๑วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของ
ฮาร๑ดดิสก๑ เป็นต๎น    
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  ๘.๑.๒  การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  ได๎ให๎การ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) โดยนําวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมาพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตผํานโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( Industrial 
Technology Assistance Program: iTAP) จํานวน ๙๐๕ โครงการ (โครงการตํอเนื่อง ๖๔๕ โครงการ 
และโครงการใหมํ ๒๖๐ โครงการ) และดําเนินการแล๎วเสร็จ ๓๕๓ โครงการ  ตัวอยํางผลงาน เชํน การ
พัฒนาเครื่องรีดแผํนเงินให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การพัฒนาการผลิตวุ๎นเส๎นด๎วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคูํ
ต๎นแบบในระดับ Lab Scale   การออกแบบสร๎างและทดสอบเครื่องผลิตก๐วยเตี๋ยวเส๎นตรงจากแผํนแปูง
หลังบํมแบบม๎วน  เป็นต๎น 
  ๘.๑.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๕ ภูมิภาค ได๎บูรณาการ 
การทํางานรํวมกับจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ OTOP และผู๎ประกอบการรายยํอยในพ้ืนที่
ตามความต๎องการของแตํละพ้ืนที่  โดยได๎จัดทําแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดด๎วย
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได๎มีการจัดประชุมเพ่ือบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถ
ของจังหวัดด๎วยวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยดําเนินการไปแล๎ว ๑๐ จังหวัด ได๎แกํ  
อุดรธานี  ลําปาง  สตูล  กระบี่  นราธิวาส  เชียงราย ร๎อยเอ็ด พะเยา นครพนม และลําพูน ทั้งนี้            
มีผู๎ประกอบการ SMEs และ OTOP ได๎รับการให๎บริการคําปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภาพด๎วย
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จํานวน ๓๓๐ ราย  นอกจากนี้  ได๎ดําเนินการพัฒนาสินค๎า 
OTOP ที่เข๎าสูํกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน 148 ผลิตภัณฑ๑  โดยมีผู๎ประกอบการได๎รับประโยชน๑
จากการถํายทอดเทคโนโลยี 3,759  ราย  ตลอดจนพัฒนาห๎องปฏิบัติการทดสอบภูมิภาคเพ่ือการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค๎า OTOP ให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ จํานวน 67 ห๎อง  
  

 ๘.๒ การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน          
ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรยีนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของรัฐ
สามารถไปท างานในภาคเอกชน   และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทาง        
ได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  

            ๘.๒.๑ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความสามารถทาง
นวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ    

กระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ และ
องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ  ได๎รํวมบูรณาการทํางานรํวมกั บกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน และหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ในการสํงเสริมการพัฒนาด๎านสะเต็มศึกษาของ
ประเทศ โดยดําเนินการ ดังนี้  

         ๑. STEM Workforce โดยกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ รํวมมือกับ
กระทรวงแรงงาน ดังนี้ 
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         ๑.๑) จัดทํานโยบาย National STEM Policy for Competitiveness 
หรือการพัฒนานโยบายเพ่ิมผลิตภาพของ STEM Workforce ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของภาคการ
ผลิตและบริการ  และจัดทําแนวทางสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการเพ่ิมความ
เข๎มแข็งให๎กับการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ของประเทศไทย 
(STEM Workforce Master Plan)   รวมทั้งการสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน 
(PPP) ในการเพ่ิมความเข๎มแข็งให๎กับการศึกษาด๎าน STEM ของไทย ป๓จจุบันอยูํระหวํางดําเนินการ 

   ๑.๒) พัฒนามาตรการยกระดับการศึกษา STEM ในระบบการศึกษา 
โดยเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการผํานกลไก Career Academy โดยนํารํองไปแล๎ว (การเรียนเพื่อ
การมีงานทําในหลักสูตรเส๎นทางอาชีพแฟชั่นสิ่งทอจากเส๎นใยธรรมชาติ ) ใน ๔ โรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ  ได๎แกํ ๑) โรงเรียนแมํอายวิทยาคม ๒) โรงเรียนบ๎านแมํ
งอนขี้เหล็ก ๓) โรงเรียนสันกําแพง และ ๔) โรงเรียนเทพศิรินทร๑เชียงใหมํ   และอยูํระหวํางการศึกษา
การขยายผลไปยังกลุํมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 

        ๒. STEM Education โดยกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ สํงเสริมการ
ดําเนินงานรํวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

   ๒.๑) สนับสนุนการทําวิจัยด๎าน STEM เพ่ือสร๎างสื่อการเรียนการ
สอน STEM  เชํน  โครงการพัฒนาโมดูล STEM : เทคโนโลยีรถไฟฟูาและโลจิสติกส๑ โดยนํารํองใน ๕ 
โรงเรียนระดับมัธยมปลายในเขตกรุงเทพฯ ได๎แกํ ๑) โรงเรียนวัดพุทธบูชา ๒) โรงเรียนแจงร๎อนวิทยาคม 
๓) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ๔) โรงเรียนวัดราชโอรส และ ๕) โรงเรียนราชประชาสมาสัย  

   ๒.๒) สํงเสริมการใช๎ศักยภาพด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและบุคลากร
ของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ ที่มีอยูํ  เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยการยกระดับทักษะ
และความรู๎ด๎าน STEM  ให๎แกํนักเรียน ครู ผู๎ปกครอง และบุคลากรวัยทํางาน ในการนําองค๑ความรู๎มาใช๎
แก๎ไขโจทย๑ป๓ญหา อธิบายเรื่องราวตํางๆ ที่อยูํรอบตัว ใช๎ในการดําเนินชีวิต ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอการเพ่ิมความสามารถในการแขํงขัน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น       
             ๘.๒.๒  การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-
integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) ได๎ด าเนินการน า
รํองโครงการ WiL รํวมกับ ๕ มหาวิทยาลัย ได๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ภาคพายัพ  และ ๑ วิทยาลัยเทคนิค คือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
โดยมีนักศึกษารวม ๒๐๐ คน  ได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านวิชาการควบคูํไปกับการฝึกทักษะปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ  โดยมีครู อาจารย๑ ๓๐ คน  ได๎รับการพัฒนาศักยภาพและได๎ประยุกต๑ใช๎องค๑
ความรู๎ STEM เข๎ากับการเรียนการสอนในโรงเรียนรํวมกับสถานประกอบการใน ๓ กลุํมอุตสาหกรรม 
ประกอบด๎วย  ๑) เกษตรและอาหาร  ๒) อุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวน  และ ๓) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส๑และชิ้นสํวน   
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ป๓จจุบันอยูํระหวํางการจัดทํารํางกรอบแนวคิดโครงการศึกษาวิจัยและผลักดันนโยบาย
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู๎กับการทํางานด๎วยกลไกสมาพันธ๑ WiL แหํงประเทศไทย 
(WiL Alliance) ภายใต๎รูปแบบการทํางานรัฐรํวมเอกชน PPP (Public Private Partnership) และอยูํ
ระหวํางการจัดทําแผนแมํบท STEM Workforce  

นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนได๎มีมาตรการสิทธิประโยชน๑ทาง
ภาษีเพ่ิมเติมตามคุณคําของโครงการ (Merit-based Incentives) ซึ่งมีวัตถุประสงค๑เพ่ือจูงใจและกระตุน๎
ให๎มีการลงทุนหรือการใช๎จํายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน๑ตํอประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น 
โดยครอบคลุมตั้งแตํ การวิจัยพัฒนา การสนับสนุนกองทุนด๎านการพัฒนาเทคโนโลยี คําธรรมเนียมการ
ใช๎สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหลํงในประเทศ การฝึกอบรมด๎านเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาผู๎ผลิต
วัตถุดิบหรือชิ้นสํวนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู๎มีสัญชาติไทยถือหุ๎นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 และ 
การออกแบบผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ ซึ่งสิทธิประโยชน๑เพ่ิมเติมตามคุณคําของโครงการ  (Merit-
based Incentives) นี้ ครอบคลุมทั้งผู๎ขอรับการสํงเสริมการลงทุนภายใต๎หลักเกณฑ๑ใหมํ ตาม
หลักเกณฑ๑ของประกาศ สกท.ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และผู๎ได๎รับการสํงเสริมการ
ลงทุนภายใต๎หลักเกณฑ๑เดิมตามประกาศที่ ป.3/2558 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 

๘.๒.๓ การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในภาคผลิตและบรกิาร (Talent Mobility)  เพื่อให๎เกิดการเชื่อมโยงการทํางาน
ระหวํางภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ กํอให๎เกิดการถํายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู๎และสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํระหวํางกัน ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่กระจุกตัวอยูํใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจํานวนมาก มาชํวยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาน
ประกอบการภาคเอกชน ทําให๎เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน๑ตํอประชาชนและชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยํางยั่งยืนระยะยาว  ผลการดําเนินงานสรุปได๎ดังนี้ 

1) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ เห็นชอบ
นโยบายสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขํงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)  ซึ่ง
นโยบาย Talent Mobility จะเป็นกลไกสําคัญที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ที่จะชํวยให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง โดย ๑ ใน
นโยบายรัฐบาล คือ มาตรการสนับสนุนการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาสูํเปูาหมาย ๑% ของ GDP คิด
เป็นสัดสํวนลงทุนของภาคเอกชนกับภาครัฐ ๗๐:๓๐ ทั้งนี้ ผู๎ไปปฏิบัติงานภายใต๎นโยบาย Talent 
Mobility ให๎ถือวําเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา  โดยให๎นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหนํวยงานต๎น
สังกัด และสําหรับผู๎ที่มีข๎อผูกพันตามสัญญาชดใช๎ทุน ให๎นับเป็นเวลาใช๎ทุนตามสัญญาด๎วย  อีกทั้งยังให๎
บุคลากรดังกลําวสามารถใช๎ผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชน เป็นผลงานในการขอตําแหนํงทางวิชาการ 
หรือตําแหนํงงานอื่นๆ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนตามเกณฑ๑ท่ีหนํวยงานต๎นสังกัดจะจัดทําขึ้น  

2) มีศูนย๑อํานวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House)    
จํ านวน ๔ แหํ งกระจายทั่ วประเทศ ได๎ แกํ  มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล๎ าธนบุ รี   
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ มหาวิทยาลัยขอนแกํน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ เพ่ือทําหน๎าที่
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ประสานงานความต๎องการบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการกับหนํวยงานต๎นสังกัด สนับสนุนการ
จัดทํา/ปรับปรุงกฎระเบียบหนํวยงานต๎นสังกัดในการสํงเสริมนักวิจัยไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
โดยได๎มีการนํารํอง Talent Mobility ในสํวนกลาง ได๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี และ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ และในสํวนภูมิภาค ได๎แกํ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑  และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3) พัฒนาฐานข๎อมูลความต๎องการบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการ และฐานข๎อมูลผู๎เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครฐั เพื่อใช๎สืบค๎นและจับคูํ (Talent Mobility Database) และสร๎างความรวํมมอืกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐในเครือขําย รวม ๑๓ แหํง   

4) จัดงาน Talent Mobility ๒๐๑๕  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘   
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร๑เกท ประตูน้ํา กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการบทเรียนและโครงการ
ที่ประสบความสําเร็จจากการจับคูํความรํวมมือ และโครงการที่มาจากการนําผลงานวิจัยไปตํอยอดเพ่ือ
แก๎ป๓ญหาด๎านการผลิต การบริการและการตลาดที่ประสบความสําเร็จแล๎ว ๒๐ โครงการ  

5) เกดิการเคลื่อนย๎ายนักวิจยัจากภาครฐัไปทาํงานในภาคเอกชนทั้งสิน้ 
๑๕ โครงการ จํานวน ๓๘ คน และนกัศึกษา ๔๘ คน 

6) มีบริษัท SMEs ได๎รับการวินิจฉัยป๓ญหาและวิเคราะห๑ความต๎องการ
สนับสนุนด๎าน วทน. จํานวน ๓๒๖ บริษัท 

7) ป๓จจุบันมีสถานประกอบการที่อยูํระหวํางการจับคูํ จํานวน ๑๓๔ 
โครงการ และมีความต๎องการนักวิจัยกวํา ๓๐๐ คน    
  ๘.๒.๔ การพัฒนาก าลังคนในสาขาขาดแคลน  ได๎ดําเนินการสนับสนุน
ทุนการศึกษาภายใต๎โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ
ที่ ๓  และโครงการฯ ระยะที่ ๓+ เพ่ือไปศึกษาตํอตํางประเทศและในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก           
ในสาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน  สาขาอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑  สาขาเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล๎อม สาขาวิทยาศาสตร๑พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และสาขานาโน
เทคโนโลยี  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีเปูาหมายรวมจํานวน ๑,๔๘๐ คน (ตํางประเทศ 
๑,๓๒๐ คน และในประเทศ ๑๖๐ คน) โดยได๎จัดสรรทุนการศึกษาให๎แกํนักเรียนทุนตํอเนื่องแล๎ว 
๑,๒๒๐ คน ซึ่งเป็นทุนตํางประเทศ ๑,๐๗๐ คน และทุนภายในประเทศ ๑๕๐ คน  และได๎จัดสรรทุน
ใหมํ 50 ทุน  (ทุนตํางประเทศ)  ป๓จจุบันอยูํระหวํางจัดสรรทุนใหมํ  ๒1๐ ทุน   
  ทั้งนี้  ตั้งแตํเริ่มโครงการปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗  มีผู๎รับทุนรวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๓ คน 
สําเร็จการศึกษาแล๎ว ๒,๕๙๐ คน โดยไปปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ๑,๔๕๐ คน (ร๎อยละ 56) 
หนํวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ ๗๖๙ คน (ร๎อยละ 30) และหนํวยงานอื่นๆ ๓๗๑ คน (ร๎อย
ละ 14) 
  ๘.๒.๕ การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ได๎ด าเนินโครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริม



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๕๗ 

 
 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับสู่
มาตรฐานสากล  โดยทุนพัฒนาและสํงเสริมผู๎มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
(พสวท.)  ได๎มีการประกาศผลผู๎ไดร๎ับทุนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔)  จํานวน ๑๐๐ 
คน  และอยูํระหวํางคัดเลือกผู๎รับทุนระดับปริญญาตรี และทุนพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑สําหรับเยาวชนได๎ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเข๎าโครงการอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๔,๔๓๐ คน รวมทั้งได๎สนับสนุน
ทุนการศึกษาให๎ผู๎มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑  และเทคโนโลยี จ านวน ๑,๖๘๗  
ทุน ตลอดจนอยูํระหวํางการเตรียมงานการเป็นเจ๎าภาพการจัดการแขํงขันคณิตศาสตร๑โอลิมปิกระหวําง
ประเทศ ครั้งที่ ๕๖ ปี ๒๕๕๘ (The ๕๖th International Mathematical Olympiad, IMO ๒๐๑๕) 
ระหวํางวันที่ ๔–๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ   

นอกจากนี้  ได๎ดําเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดยสรรหาผู๎มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร๑ 
คณิตศาสตร๑และเทคโนโลยีเข๎ารับทุนระดับปริญญาโททางการศึกษา เพ่ือพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพ
ผู๎รับทุนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผู๎มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร๑  คณิตศาสตร๑ และเทคโนโลยี  โดยได๎สนับสนุนทุน สควค. จํานวน ๑,๑๑๖ ทุน  ป๓จจุบันอยูํ
ระหวํางดําเนินการรับสมัครผู๎เข๎ารับทุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๓๕๕ ทุน  ดําเนินโครงการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ ๒ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพ่ือผลิตอาจารย๑ 
นักวิทยาศาสตร๑ นักวิจัยที่มีความสามารถสูงเพื่อพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ  โดยรับนักศึกษาทุนระดับ
ปริญญาตรี-โท-เอก ตํอเนื่อง รุํนปีการศึกษา ๒๕๕๗  เข๎ารํวมโครงการฯ จํานวน ๑๖๗ คน   
   ๘.๒.๖ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                         
                                   - จัดกิจกรรม “คืนความสุขให๎เธอ...เยาวชน” ภายใต๎แนวคิด วิทยาศาสตร๑นํา
ชาติยั่งยืน  โดยความรํวมมือระหวํางกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  ระหวํางวันที่ 
๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๗  - ๑๐  มกราคม ๒๕๕๘  ณ  ศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพ่ือการศึกษา ๑๙ แหํง  ประกอบด๎วย  ๑) 
จัดแสดงนิทรรศการ “ดาราศาสตร๑ บันดาลใจ”  และกิจกรรม “สนุกวิทย๑ สนุกคิด” รํวมกับสถาบันสํงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  และหนํวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ๑๐ หนํวยงาน   มีผู๎
เข๎า รํวมกิจกรรมทั้งสิ้น  ๒๗๐,๖๐๕  คน  จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร๑รับวันเด็กแหํงชาติ ปี ๒๕๕๘” 
ในชํวงระหวํางวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ และถนนพระรามที่ ๖  
และอยูํระหวํางดําเนินโครงการระบบสื่อสาระออนไลน๑เพ่ือการเรียนรู๎ทางไกล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘  นอกจากนี้  ได๎มอบสื่อการเรียนรู๎ทางดาราศาสตร๑ให๎แกํ ๑๙ โรงเรียน ในเขตอุทยานแหํงชาติ
ดอยอินทนนท๑ ณ โรงเรียนบ๎านขุนกลาง  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ํ ซึ่งกจิกรรมดังกลําวเป็นสํวน
หนึ่งของกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   
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                                        - ดําเนินโครงการกระจายโอกาสเรียนรู๎ดาราศาสตร๑ "๗๗ จังหวัด เปิด
ฟูาสํองโลกดาราศาสตร๑เปิดโอกาสเรียนรู๎ทั่วหล๎า"  โดยในปี ๒๕๕๘ จะมีการมอบกล๎องโทรทรรศน๑ ๖๐ 
ตัว พร๎อมอุปกรณ๑ทางดาราศาสตร๑สําหรับใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร๑ในห๎องเรียนให๎แกํ
โรงเรียนใน ๓๖ จังหวัด (๖๐ โรงเรียน)  และจะขยายผลให๎ครบ ๗๗ จังหวัด (๓๐๐ โรงเรียน) ภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  โดยได๎มอบครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๕๘ จํานวน ๒๕ 
โรงเรียน ๒๗ จังหวัด  และมีกําหนดมอบครั้งที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

- จัดงาน “วันนักประดิษฐ๑” ระหวํางวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘  
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ทรงได๎รับการทูลเกล๎าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ๑ “กังหันน้ําชัยพัฒนา” และเป็นการสร๎าง 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ๑ รวมทั้งสร๎างแรงกระตุ๎นในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ๑สูํการใช๎
ประโยชน๑ทั้งในเชิงสังคม/ชุมชน และเศรษฐกิจ  ในงานมีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ๑ของภาครัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ จํานวน ๖๐๐ ผลงาน  การประกวดสิ่งประดิษฐ๑ การสัมมนาและการฝึกอบรม
ถํายทอดความรู๎  และกิจกรรมถํายทอดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ๑  โดยมีผู๎เข๎ารํวมงานในภาค
นิทรรศการกวํา ๑๒๐,๐๐๐ คน  และผู๎เข๎ารับการอบรมถํายทอดความรู๎กวํา ๗๐๐ คน 

- จัดนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพ่ือ SMEs และ
เกษตรกร” ในระหวํางวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สถานพักฟ้ืนและพักผํอนกองทัพบก สวนสน
ประดิพัทธ๑แหํงที่ ๒ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑  โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎คณะรัฐมนตรี 
ประชาชน ผู๎ประกอบการ นักธุรกิจ SMEs ประชนทั่วไป และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
และจังหวัดใกล๎เคยีง และสื่อมวลชน มีโอกาสเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่สามารถพัฒนาและ
นําไปใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณชิย๑ ตลอดจนการประกอบอาชีพของประชาชนคนไทยได๎อยํางเป็นรูปธรรม  

ทั้งนี้  ได๎มีการจัดแสดงผลงานการจัดทําบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ๑ไทย  
อีกทั้งมีผลงานนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ๑ไทยรํวมแสดงในนิทรรศการ รวม ๓๓๖ ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานของ
ภาคเอกชนมากกวํา ๑๓๐ ผลงาน  ตัวอยํางผลงาน  อาทิ เครื่องฆํามอดข๎าวด๎วยคลื่นวิทยุระดับ
อุตสาหกรรม เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวประสิทธิภาพสูง หุํนยนต๑หยอดข๎าวอัจฉริยะ  เก๎าอี้ทําฟ๓นสําหรับผู๎
พิการ เครื่องตัดอ๎อยฝีมือคนไทย  ยางพารา : ถนนยางพารา/ยางรองพ้ืนคอกสัตว๑/บล็อกปูพ้ืนทําจาก
ยางพารา อากาศยานไร๎นักบินขนาดเล็ก  เป็นต๎น  นอกจากนี้ ยังมีหนํวยงานของรัฐ เชํน สํานักงาน
สํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
แหํงประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารออมสิน ที่เป็นกลไกสํงเสริม SMEs เพ่ือรับขึ้นทะเบียน 
รวมถึงการบริการตํางๆ เชํน สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมด๎วย   

การจัดนิทรรศการแบํงออกเป็น ๘ โซน ได๎แกํ ๑) โซนนวัตกรรมดีเดํน ๒) โซนเกษตร
และชุมชน ๓) โซนน้ํา ๔) โซนการแพทย๑และสมุนไพร ๕) โซนความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล๎อม         
๖) โซนระบบขนสํงทางราง ๗) โซนทํองเที่ยววิถีไทย และ ๘) โซน SMEs และการสํงเสริมการสํงออก               
มีผู๎เข๎าชมนิทรรศการจํานวนกวํา ๔,๑๔๙ คน  และได๎มีการประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อตํางๆ ประกอบด๎วย 
สื่อหนังสือพิมพ๑ วิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย NBT   
และจากการสํารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎าชมงาน  พบวําควรจัดนิทรรศการแบบนี้อีก ร๎อยละ ๙๕.๐๘  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๕๙ 

 
 

และมีความพึงพอใจการจัดนิทรรศการเฉลี่ยร๎อยละ ๘๒.๙๐  ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการจัด
นิทรรศการแล๎ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

  - สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาตินําทีมนักวิจัยและนักประดิษฐ๑
ไทยจาก ๑๗ หนํวยงาน จํานวน ๖๙ ผลงาน เข๎ารํวมแสดงนทิรรศการและประกวดผลงานในงาน “43rd 
International Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘             
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือสํงเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ๑สูํเวทีระดับนานาชาติ โดยมี
ผลงานของไทยได๎รับรางวัล ๑๐๒ รางวัล ประกอบด๎วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ๘ รางวัล เหรียญทอง 
๒๑ รางวัล เหรียญเงิน ๒๐ รางวัล เหรียญทองแดง ๑๕ รางวัล และรางวัลพิเศษจากประเทศตํางๆ     
๓๘ รางวัล 
 ๘.๓ การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
น างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
ในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  ๘.๓.๑  การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓๐๐%    
      ๑) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  เห็นชอบใน
หลักการมาตรการยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคล สําหรับคําใช๎จํายด๎านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยเพ่ิมจาก ๒๐๐% เป็น ๓๐๐% มีระยะเวลาการให๎สิทธิประโยชน๑ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี 
โดยเริ่มตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมาตรการดังกลําวมีความสําคัญตํอการ
สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของเศรษฐกิจไทย โดยนอกจากจะทําให๎ผลงานวิจัยในภาครัฐรองรับ
ความต๎องการเชิงพาณิชย๑ที่แท๎จริงแล๎ว ยังเชื่อมโยงการวิจัยกับภาคเอกชนเพ่ือให๎มีนวัตกรรมในการลด
ต๎นทุนและสร๎างผลิตภัณฑ๑และบริการใหมํๆ เพื่อการสํงออกและบริโภคภายในประเทศ    

         ๒) คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศได๎มีมติเมื่อวันที่ 
๑๓ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ เห็นชอบนโยบายและมาตรการสําคัญเพ่ือสํงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ดังนี้ 
                                ๒.๑) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาในภาคเอกชน   

(1) ให้ก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายของสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ี
ภาคเอกชนสามารถนํารายจํายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมาขอลดหยํอนภาษีได๎ ๓ เทําของรายจํายจริง  
โดยให๎กําหนดเพดานเป็น ๓ ขั้น คือ ๑) บริษัทที่มีรายได๎ไมํเกิน ๕๐ ล๎านบาท สามารถหักรายจํายได๎ไมํ
เกินร๎อยละ ๖๐ ของรายได๎  ๒) รายได๎สํวนที่เกิน ๕๐ ล๎านบาท แตํไมํเกิน ๒๐๐ ล๎านบาท หักรายจําย
เพิ่มเติมอีกได๎ไมํเกินร๎อยละ ๙ ของรายได๎  และ ๓) รายได๎สํวนที่เกิน ๒๐๐ ล๎านบาท หักรายจํายเพ่ิมเติม
อีกได๎ไมํเกินร๎อยละ ๖ ของรายได๎  

(2) ในการใช๎สิทธิประโยชน๑ดังกลําว  ให๎ใช๎รูปแบบ Self-
Declaration  สําหรับบริษัทที่เข๎าเงื่อนไข ดังนี้ ๑) เป็นบริษัทที่ทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด๎วยตนเอง 
หรือดําเนินการวิจัยรํวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตํางๆ  ๒) เป็นบริษัทที่เคยผํานการรับรอง
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โครงการวิจัยฯ จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติมาแล๎ว  เมื่อบริษัทที่มีคุณสมบัติ
ดังกลําวได๎รับการตรวจรับรองระบบงานวิจัยโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ
แล๎ว  บริษัทสามารถรับรองโครงการวิจัยที่มีคําใช๎จํายไมํเกิน ๓ ล๎านบาท ด๎วยตนเอง และยื่นเอกสาร
ประกอบการชําระภาษีประจําปีได๎โดยไมํต๎องผํานกระบวนการ pre-approve 
 - ป๓จจุบันอยูํระหวํางการจัดทําแนวทางและขั้นตอนการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือยื่นขอสิทธิประโยชน๑ทางภาษี (R&D Tax Self-Declaration)  นอกจากนี้ ได๎มีการหารือกับ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับคําใช๎จํายที่ได๎รับการลดหยํอน  โดยกําหนดสิทธิประโยชน๑การลดหยํอนแยก
ตามขนาดของบริษัท  ซึ่งกระทรวงการคลัง โดย กรมสรรพากรอยูํระหวํางนําเสนอรํางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข๎องให๎กระทรวงการคลังพิจารณา  เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตํอไป 

๒.๒) การให๎สทิธิประโยชน๑ทางภาษีสําหรับเงินบริจาคเข๎ากองทุนเพื่อ
การวิจัยและพฒันา  โดยสามารถหักคําใช๎จํายได๎ ๒ เทาํ  
 - ป๓จจุบันมาตรการหักลดหยํอนภาษีเงินได๎นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสําหรับเงิน
บริจาคเข๎ากองทุนที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสามารถหักคําใช๎จํายได๎ ๒ 
เทํา นั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบนวตักรรมของประเทศได๎พิจารณาเห็นวํา กองทุนที่มีภารกิจเพื่อการ
วิจัยฯ ที่ชัดเจน และไมํมีแหลํงเงินกองทุนหลักอื่นๆ นอกจากเงินงบประมาณ จํานวน ๔ กองทุน คือ  

(๑) กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
(๒) กองทุนสนับสนุนการวิจัย  
(๓) กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
(๔) กองทุนเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุข  

โดยหากกองทุนที่มีภารกิจเพื่อการวิจัยฯ มีความต๎องการได๎รับสิทธิประโยชน๑เพ่ิมเติม สามารถนําเสนอ
ตํอกรมสรรพากรเพื่อดําเนินการประกาศได๎    

- ป๓จจุบันกระทรวงการคลัง โดย กรมสรรพากรอยูํระหวํางการพิจารณาและวิเคราะห๑
ผลกระทบในภาพรวมจากกการให๎สิทธิประโยชน๑ทางภาษีสําหรับเงินบริจาคเข๎ากองทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
ให๎กระทรวงการคลังพิจารณา  เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตํอไป 
                                           ๒.๓) การสนับสนุนเชิงนโยบายในการใช้นวัตกรรมไทยกับ
ตลาดภาครัฐ เพ่ือลดการนําเข๎าสินค๎าจากตํางประเทศที่มีราคาแพง และเป็นการสนับสนุนให๎มีการ
พัฒนานวัตกรรม เพ่ือรองรับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว   โดยให๎มีการ
ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให๎สามารถจัดซื้อจัดจ๎างสินค๎า
หรือบริการตามรายการบัญชีนวัตกรรมของไทยผํานวิธีพิเศษได๎   
 คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศได๎มีมติเมื่อวันที่ ๑1 พฤษภาคม 
๒๕๕๘  ในการสํงเสริมให๎คนไทยใช๎สินค๎าไทยที่มีคุณภาพเทียบเคียงตํางประเทศผํานการขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทย  โดยให๎สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ  เป็นหนํวยงานรับผิดชอบ
การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  โดยให๎ภาครัฐจัดซื้อสินค๎าหรือบริการที่อยูํในบัญชีนวัตกรรมไทยได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 10 แตํไมํเกินร๎อยละ 30 ของงบประมาณที่ได๎รับ   สําหรับจัดซื้อหรือจัดหาสินค๎าหรือ
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บริการนั้นๆ โดยวิธีกรณีพิเศษ  และให๎ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได๎ไมํเกิน 8 ปี เพ่ือให๎เอกชนไทยมีตลาด
รองรับและเริ่มแขํงขันได๎  
 ทั้งนี้  สินค๎าหรือบริการนวัตกรรมใดที่ยังไมํได๎มาตรฐานให๎เรํงขอรับรองมาตรฐาน        
เพ่ือขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย สําหรับกรณีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยหนํวยงานรัฐ  อาจผํานหรือยัง       
ไมํผํานการทดสอบมาตรฐาน หรือยังไมํมีภาคเอกชนรับไปผลิต ให๎ขึ้นเป็นบัญชีสิ่งประดิษฐ๑ไทย         
เพ่ือสนับสนุนให๎เกิดการถํายทอดเทคโนโลยีไปสูํการผลิตเชิงพาณิชย๑  โดยหนํวยงานรัฐที่เป็นผู๎พัฒนา
เทคโนโลยีนั้นๆ สามารถยื่นเสนอของบประมาณภายใต๎  “โครงการสํงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดย
การจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ” ของสํานักงบประมาณได๎    
 - ป๓จจุบันคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการสร๎างตลาดนวัตกรรมใน
หนํวยงานของรัฐ ภายใต๎คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ได๎เห็นชอบให๎ในระยะสั้น
การจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวยงานของรัฐ สามารถทําได๎โดยการขอสิทธิพิเศษ โดยขอเป็นหลักการที่ใช๎กับ
ทุกรายการสินค๎า หรือบริการที่อยูํในบัญชีนวัตกรรมไทยเพ่ือใช๎วิธีกรณีพิเศษ โดยไมํต๎องปรับปรุง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ เพ่ือให๎สินค๎าหรือบริการนวัตกรรมของผู๎ประกอบการใน
บัญชีนวัตกรรมไทยได๎รับสิทธิพิเศษแบบบังคับ 
 นอกจากนี้  เพ่ือเป็นการสร๎างตลาดให๎กับสินค๎านวัตกรรมไทยให๎เติบโตและยั่งยืน  
ได๎มอบหมายให๎หนํวยงานของรัฐที่ต๎องการซื้อสินค๎านวัตกรรม  แบํงงบประมาณสํวนหนึ่งมาซื้อสินค๎า 
ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยซึ่งมีคุณภาพเทียบเคียงของนําเข๎าได๎ แตํอาจยังไมํสามารถผลิตได๎จํานวนมาก  
ซึ่งคณะอนุกรรมการกําหนดความต๎องการของภาครัฐที่ใช๎นวัตกรรมไทย ได๎ดําเนินการรวบรวมรายการ
สินค๎าหรือบริการนวัตกรรมไทย ประมาณ ๘๔๐ รายการ และได๎มอบหมายให๎กระทรวงวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ  เพ่ือทําหน๎าที่ตรวจสอบ และ
พิจารณาเอกสารความครบถ๎วนและความถูกต๎องของนวัตกรรมที่จะบรรจุในบัญชีนวัตกรรมไทย                  
ซึ่งจะต๎องเป็นนวัตกรรมที่ได๎รับมาตรฐานที่เชื่อถือได๎  ขณะนี้ คณะทํางานฯ อยูํระหวํางการตรวจสอบ
เอกสารที่หนํวยงานตํางๆ ยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  
  ๘.๓.๒ ผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  ซึ่งจะมีผลตํอการปฏิรูปประเทศ  โดย 
            1) มีรํางกฎหมายที่อยูํในขั้นตอนการพิจาณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จํานวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ... ซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘    

    2) รํางพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหํงชาติ (ฉบับที่.. ) 
พ.ศ. ....   คณะรัฐมนตรีได๎อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  ป๓จจุบันอยูํในขั้นตอนการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3) อยูํระหวํางรอบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะรัฐมนตรี จํานวน 2 
ฉบับ คือ รํางพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําแหํงชาติ พ.ศ. . . . .   และ รําง
พระราชบัญญัติวําด๎วยวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....  
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     4) อยูํระหวํางนําเสนอ รอง นรม.(ยงยุทธ) พิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
จํานวน ๑ ฉบับ คือ รํางพระราชบัญญัติสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....  
           ๘.๓.๓ การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดย
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ได๎มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด๎าน
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม รํวมกับรองผู๎วําราชการจังหวัดที่ทําหน๎าที่ผู๎บริหารวิทยาศาสตร๑
จังหวัดระดับสูงสูํการพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท๎องถิ่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ๑
เด๎น กรุงเทพฯ  เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและกําหนดกรอบแนวทางการผลักดันแผนงานด๎าน 
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรํวมกันระหวํางกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ กับกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุํมจังหวัด และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งได๎ลงนามในบันทึก
ข๎อตกลงความรํวมมือขับเคลื่อนวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวําง  ๒ กระทรวง ป๓จจุบัน
กระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ ได๎ทํางานรํวมกับจังหวัดและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือขํายถํายทอด
เทคโนโลยีในพื้นที่ เพื่อให๎เกิดแผนงานบูรณาการรํวมกัน 
   ๘.๓.๔ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา   

         - การแปรรูปยางธรรมชาติเพ่ือน าไปสร้างพ้ืนลู่ - ลานกรีฑา และ
ลานอเนกประสงค์ กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร๑บริการ ได๎ จัดตั้งศูนย๑
ถํายทอดเทคโนโลยีการสร๎างพ้ืนลูํ-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค๑โดยใช๎ยางธรรมชาติ  
และได๎จัดอบรมเพ่ือถํายทอดเทคโนโลยีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให๎แกํผู๎ประกอบการที่มีความ
พร๎อม ระหวํางวันที่ ๙ - ๒๗ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘  โดยแบํงออกเป็น ๒ กลุํม  คือ กลุํมอุตสาหกรรม
กํอสร๎างเทคโนโลยีการสร๎างพ้ืนลูํ-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค๑  จํานวน ๙๐ ราย /๕๓ 
หนํวยงาน  และกลุํมอุตสาหกรรมยางเทคโนโลยีการผลิตเม็ดยาง เพ่ือนําไปใช๎ในการสร๎างพ้ืนลูํ -ลาน
กรีฑา จํานวน ๘๘ ราย /๕๘ หนํวยงาน  และได๎จัดทําโครงการสร๎างพ้ืนลานอเนกประสงค๑สําหรับเป็น
พ้ืนที่สาธิตในกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนบางยี่ขันวทิยาคม เขตบางพลัด ขนาดประมาณ ๙๘๙ ตาราง
เมตร  ป๓จจุบันอยูํในขั้นตอนการวําจ๎างกํอสร๎าง 

          - การใช้เตาอบยางแผ่นรมควันประหยัดพลังงาน โดยมีกลุํมเอกชนที่
ได๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีเตาอบรมควันยางแผํนดังกลําวแล๎ว ๒๔ ราย แบํงเป็นกลุํมสหกรณ๑ ๒๑ 
ราย และบริษัทเอกชนรายยํอ ๓ ราย ซึ่งการใช๎เตาอบยางในสหกรณ๑จํานวน ๒๔ ราย กํอให๎เกิด
ผลประโยชน๑ คือ ชํวยประหยัดเชื้อเพลิง (ที่ใช๎ไม๎ยางพารา) ถึง ๔๐% และลดระยะเวลาในการอบยางลง 
๒๕% คุณภาพยางแผํนดีขึ้น สามารถเพ่ิมรายได๎ถึง ๑๒,๐๐๐ บาท/วัน รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ ล๎านบาท/ปี       
มีความปลอดภัยในการใช๎งาน ลดความเสี่ยงการเกิดไฟไหม๎  จึงชํวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตให๎ชาวเกษตรกร
สวนยางได๎อยํางยั่งยืน ป๓จจุบันอยูํระหวํางดําเนินการขยายผลการใช๎งานเตาอบยางแผํนรมควันประหยัด
พลังงาน ให๎กับสหกรณ๑กองทุนสวนยาง จังหวัดตรัง จํานวน ๕ สหกรณ๑ 

- การผลิตยางธรรมชาติท่ีมีกลิ่นหอมยาวนาน เป็นงานวิจัยที่ได๎รับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุการวิจัยแหํงชาติ โดยได๎ขยายผลองค๑ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี       
กักเก็บกลิ่นหอมสําหรับผลิตภัณฑ๑จากยางพาราไปสูํการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม  ในผลิตภัณฑ๑         
ที่นอน หมอนยางพารา  ยางรองพ้ืนรองเท๎า และผลิตภัณฑ๑ถุงมือยางชนิดตํางๆ   รวมทั้งเจรจาเพ่ือการ
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อนุญาตใช๎สิทธิและถํายทอดเทคโนโลยีให๎กับบริษัท ๔ ราย ผลจากการถํายทอดเทคโนโลยีจะชํวยสร๎าง
มูลคําเพ่ิมและยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันให๎กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ๑ยางพาราไทย โดย
คาดวําจะสร๎างรายได๎ไมํต่ํากวําปีละ ๑,๐๐๐ ล๎านบาท และเป็นอีกแนวทางที่ชํวยแก๎ป๓ญหาราคา
ยางพาราตกต่ําได๎ 

- การสกัดสารชีวเคมีมูลค่าสูงจากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
ยางแผ่น มาสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยนํามาใช๎เป็นสํวนประกอบในการผลิต        
เวชสําอางหรือยารักษาโรคได๎ และเป็นที่ต๎องการของตลาด ซึ่งจดสิทธิบัตรแล๎วใน 4 ประเทศ ได๎แกํ ไทย 
สิงคโปร๑ จีน และอินโดนิเซีย เกิดผลิตภัณฑ๑จากโครงการหลายๆ ผลิตภัณฑ๑ เชํน ครีมหน๎าขาว เซรั่ม
บํารุงผิว เป็นต๎น มีการพัฒนา ปรับปรุงสูตร และจัดจําหนํายโดยภาคเอกชนแล๎ว ป๓จจุบันอยูํระหวํางการ
วิจัยและพัฒนานําสารสกัดชีวเคมีที่ได๎มาใช๎เป็นสํวนผสมในผลิตภัณฑ๑ชนิดใหมํ เชํน เซรั่มบํารุงผม 
อาหารเสริมต๎านมะเร็ง เป็นต๎น 

- การเพ่ิมมูลค่ายางพาราโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง 
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย รํวมกับ บริษัท ไอ อาร๑ ซี (เอเซีย) รีเสิร๑ช 
จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท อีโนเว รับเบอร๑ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลงนามความรํวมมือ
ในการเพิ่มมูลคํายางพาราโดยการแปรรูปยางพาราเพ่ือใช๎เป็นชิ้นสํวนในระบบราง  นํายางพาราไปผลิต
เป็นผลิตภัณฑ๑แผํนยางรองรางรถไฟ  ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ๑แรกที่จะทํารํวมกัน นอกจากจะชํวยเพ่ิมมูลคํา
ยางพาราแล๎วยังสามารถลดการนําเข๎าชิ้นสํวนตํางๆ จากตํางประเทศ สํงผลตํอการพัฒนาระบบการ
ขนสํงทางรางในประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของรถไฟไทย ซึ่งจะชํวยยกระดับระบบการ
คมนาคมขนสํงทางรางของไทยให๎เทียบเทํากับนานาอารยประเทศอีกด๎วย  

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้
เกษตรกร “พันธุ๑หอมชลสิทธิ์ทนน้ําทํวมฉับพลัน” ซึ่งมีลักษณะเดํน คือ ทนอยูํใต๎น้ําได๎นาน 2-3 สัปดาห๑ 
มีกลิ่นหอม ไมํไวตํอชํวงแสง ปลูกได๎มากกวํา 1 ครั้ง/ปี ผลผลิตข๎าวเปลือก 800 กก./ไรํ เหมาะสําหรับ
ปลูกในพื้นที่มีความเสี่ยงตํอน้ําทํวมฉับพลัน  โดยในฤดูปลูก 56/57 และฤดูการปลูก 57/58 ได๎มีการ
ถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าวคุณภาพดีในพ้ืนที่จังหวัดอยุธยาและพัทลุง สร๎างผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจโดยสร๎างรายได๎ให๎เกษตรกรและโรงสี รวมทั้งสิ้น 295.74 ล๎านบาท  

-  เปิดตัวแอพพลิเคชัน่  
    ๑) แอพพลิเคชั่น FoodiEat  หวังให๎คนไทยใช๎เป็นเครื่องมือที่

สามารถชํวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู๎บริโภคและเสริมสร๎างคํานิยมในการบริโภคอาหารและ
การออกกําลังกายที่ถูกต๎อง ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่น "FoodiEat" ถูกออกแบบให๎ใช๎งานงําย บนมือถือทั้ง
ระบบ iOS และ Android โดยสามารถบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และคํานวณคําพลังงาน
ที่เผาผลาญจากการออกกําลังกาย  รวมถึงให๎คําแนะนําการดูแลสุขภาพแกํผู๎บริโภค ซึ่งจะเรียนรู๎
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกายของผู๎ใช๎ด๎วย 

    ๒) แอพพลิเคชั่น TVIS (Traffic Voice Information System) 
โดยแอปพลิเคชั่น TVIS จะรายงานข๎อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะแบบออนไลน๑ทันที (Real-time) ผู๎ใช๎
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สามารถค๎นหาข๎อมูลเพ่ือวางแผนการเดินทางในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดติดตํอหลายวัน  ซึ่งจะชํวย
แก๎ป๓ญหาการจราจรติดขัดได๎  โดยสามารถดาวน๑โหลดใช๎งานได๎ที่ http//www.tvis.in.th โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย  

    ๓) แอพพลิเคชั่น SafeMate โดยแอพพลิเคชั่น SafeMate เป็น
เครื่องมือที่ชํวยในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ เน๎นความสะดวกในการใช๎งานและเข๎าถึงงําย 
โดยใช๎เซ็นเซอร๑ตรวจวัดที่มีอยูํบนสมาร๑ทโฟน โดยสามารถประมวลผลเหตุการณ๑ในการขับขี่แบบทันที 
(Real-time) เชํน การเบรก การเรํงเครื่อง การเปลี่ยนเลน และเลี้ยวกะทันหัน ซึ่งสามารถดาวน๑โหลด
แอพพลิเคชั่นได๎ที่ Google Play และ App Store  

    4) แอพพลิเคชั่น Alzheimer Disease เป็นแอพพลิเคชั่น
เกี่ยวกับองค๑ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร๑ การดูแลตนเองเพ่ือลดความเสี่ยง และวิธีการดูแล
ผู๎ปุวยโรคอัลไซเมอร๑อยํางเหมาะสมเบื้องต๎น สามารถดาวน๑โหลดแอพพลิเคชั่นได๎ที่ Google Play และ 
App Store 

    - สรุปผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

๑) มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิต 
เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน จํานวน ๑๑๐ เรื่อง    

๒) มีสถานประกอบการ/ชุมชนที่นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช๎
ประโยชน๑ จํานวน ๑๕๗ ราย   

๓) มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ทดแทนการนําเข๎าที่สามารถ
นําไปใช๎ประโยชน๑ในราชการหรือเชิงพาณิชย๑ จํานวน ๒๓ เรื่อง   

๔) มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปยื่นขอจด
สิทธิบัตร จํานวน ๒๓ เรื่อง  

๕) มีบทความที่ได๎รับการตีพิมพ๑ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ จํานวน ๙๐ เรื่อง    
 ๘.๔ การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผล
การศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย  และส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้า
อื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง 
  ๘.๔.๑ การพัฒนาก าลังคน เทคโนโลยี  และอุตสาหกรรมสนับสนุน
ภายในประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง  รวมถึงการพัฒนาตํอยอดทาง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เพ่ือลดการนําเข๎าเทคโนโลยีจากตํางประเทศ  
โดยได๎รํวมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจําประเทศไทย  ดําเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงระหวํางไทย-จีน  สร๎างองค๑ความรู๎เกี่ยวกับระบบรางในประเทศไทยที่จะ
นํามาใช๎ประยุกต๑ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั้งด๎านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่อง  ทั้งนี้  ได๎จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนสํงทางรางแล๎ว ๔ รุํน        
มีผู๎ผํานการฝึกอบรม จํานวน ๑๓๑ คน  รวมทั้งอยูํระหวํางจัดฝึกอบรม รุํนที่ 5 จํานวน 34 คน  และสํง
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ผู๎แทนเข๎ารํวมอบรมหลักสูตร High - Speed Railway (HSR) ที่ประเทศจีน รุํนที่ ๓ - ๕  รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับชํางเทคนิค ระดับวิศวกร โดยมีบุคลากรที่ได๎รับ
การพัฒนา จํานวน ๒๗๒ คน ประกอบด๎วยบุคลากรระดับชํางเทคนิค จํานวน ๑๗๔ คน และบุคลากร
ระดับวิศวกร จํานวน ๘๙ คน   
 ป๓จจุบันอยูํระหวํางดําเนินการพัฒนาศักยภาพและบํมเพาะกําลังคนเพ่ือรองรับการ
พัฒนาระบบขนสํงทางราง โดยอยูํระหวํางการพัฒนาต๎นแบบสื่อการเรียนการสอน wheel-rail 
interaction ชั้นสูงสําหรับการศึกษาความสัมพันธ๑และการทดสอบเรื่องล๎อ-ราง และสื่อการเรียนการ
สอนทางด๎านระบบไฟฟูาและอาณัติสัญญาณ  รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห๑ ทดสอบระบบ 
Rail Fastening System ของโครงการรถไฟฟูาสายสีมํวง  นอกจากนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ ได๎สํง
มอบผลงานวิจัย “เครื่อง Train Driving Simulator” ให๎แกํการรถไฟแหํงประเทศไทย  ซึ่งเป็นการ
จําลองวิธีการขับรถไฟเสมือนอยูํในห๎องขับจริงเพื่อใช๎ในการฝึกหัดขับรถจักรของพนักงานขับรถจักรเพ่ือ
พัฒนาให๎มีทักษะและความชํานาญในการขับรถจักร  
 ๘.๕ การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม  
  ๘.๕.๑ การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การ
มหาชน) (Institute of Technology for Persons with Disability and Elderly Persons (Public 
Organization)) เพื่อเป็นองค๑กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาผลิตภัณฑ๑และบริการ
ที่ทุกคนเข๎าถึงและใช๎ประโยชน๑ได๎ในสังคมอยํางเทําเทียมกัน (Inclusive Society)  
ปัจจุบันได๎เสนอเรื่อง การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู๎ สูงอายุ (องค๑การมหาชน)           
ตํอส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือพิจารณา และจะได๎น าเสนอตํอคณะรัฐมนตรี             
เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอไป 
  ๘.๕.๒ การขับเคลื่อนการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 
MSTQ (Metrology Standardization Testing Quality) โดยเปูาหมายการดําเนินงานในปี 
๒๕๕๘  คือ  มีระบบสารสนเทศและฐานข๎อมูลบริการทดสอบ สอบเทียบในกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ 
และให๎บริการในรูปแบบ Single Window ป๓จจุบันอยูํระหวํางดําเนินการจัดทําระบบฐานข๎อมูลและ
ระบบการรับ/สํงตัวอยําง และผลการทดสอบระหวํางหนํวยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ คาดวํา
จะเปิดให๎บริการได๎ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๘.๕.๓  เปิดศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research 
Center หรือ TBRC) โดยศูนย๑ฯ TBRC เป็นศูนย๑บริการชีววัสดุที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร๑และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรมด๎วยระบบการ
บริหารจัดการชีววัสดุที่ทันสมัย และประสิทธิภาพสูงทั้งในด๎านการจัดเก็บรักษาชีววัสดุ การบริการ
ฐานข๎อมูลชีววัสดุและการดําเนินการที่สอดคล๎องรองรับกับกฎหมายและระเบียบตํางๆ 
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 ๘.๕.๔  เปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ หรือ Microsoft Innovation 
Center (MIC) ซึ่งนับเป็น ๑ ใน ๑๑๓ ศูนย๑นวัตกรรมไมโครซอฟท๑ที่ตั้งอยูํทั่วโลก มีเปูาหมายเพ่ือให๎
บริการทรัพยากรและความชํวยเหลือด๎านไอทีระดับโลก สําหรับนักเรียนนักศึกษา ผู๎ประกอบการและ
สตาร๑ทอัพ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การอบรมทักษะการเขียนแอพพลิเคชั่นให๎กับนักศึกษา การจับ 
คูํธุรกิจและให๎คําปรึกษาในการเป็นผู๎ประกอบการ 

๘.๕.๕ เปิดศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ อุทยานรังสรรค๑นวัตกรรมอวกาศ     
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยศูนย๑ดังกลําวจะเป็นศูนย๑กลางการถํายทอดและพัฒนาบุคลากรด๎าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อการพัฒนา
ในภูมิภาคให๎เกิดการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๘.๕.๖ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัย ได๎ดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการขอ๎มูลงานวิจัย (TNRR และ DRIC)  ดังนี้ ๑) คลังข๎อมูลงานวิจัยไทย 
(WWW.TNRR.IN.TH)  โดยเชื่อมโยงข๎อมูลผลงานวิจัยที่แล๎วเสร็จเพ่ือให๎บริการสืบค๎นผํานหน๎าเว็บไซต๑ 
TNRR  รวมทั้งสิ้น ๓๐4,5๐๐ รายการ   ๒) ศูนย๑ข๎อมูลงานวิจัยดิจิทัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหํงชาติ (WWW.DRIC.NRCT.GO.TH)  ได๎นําเข๎าไฟล๑เอกสารดิจิทัลของผลงานวิจัยฉบับเต็มขึ้น
ให๎บริการ รวมทั้งสิ้น ๓๐,725 ไฟล๑  รวมทั้งดําเนินโครงการห้องสมุดวิจัยสาธารณะ โดยได๎พัฒนา
เว็บไซต๑ http://www.thai-explore.net  เพ่ือเผยแพรํข๎อมูลผลงานวิจัยแกํสาธารณชนให๎เข๎าใจ
งานวิจัยแตํละเรื่องได๎งํายในเวลาสั้น และให๎นักวิจัยมีเวทีเผยแพรํและแลกเปลี่ยนข๎อมูลงานวิจัยได๎โดย
ไมํมีข๎อจํากัด  โดยรูปแบบข๎อมูลที่นําเสนอประกอบด๎วย รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว และสรุปผล
งานวิจัยแตํละเรื่องความยาวไมํเกิน ๕ บรรทัด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ชื่อผู๎วิจัย ชื่อเรื่อง วิธีการ และ
ประโยชน๑ของการวิจัย ป๓จจุบันมีข๎อมูลทั้งสิ้น 280 เรื่อง 

  ๘.๕.๗ การบริหารจัดการน้ า   
                                       - ได๎มีการเปิดศูนย๑บริการให๎ข๎อมูลน้ าเคลื่อนที่ ในภาวะฉุกเฉิน         
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  โดยศูนย๑แหํงนี้เป็นแหํงแรกและแหํงเดียวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของ “คลังข๎อมูลน้ าและภูมิอากาศแหํงชาติ” ที่สามารถเคลื่อนย๎ายไปยังพ้ืนที่บัญชาการและ
ประมวลผลได๎ทุกสถานการณ๑  สนับสนุนข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมถึงให๎บริการขอ๎มูลน้ าได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพตํอเนื่องโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน และได๎ดําเนินการวิเคราะห๑และรายงานข๎อมูลน้ําราย
สัปดาห๑ รวมทั้งเผยแพรํผํานเว็บไซต๑  www.thaiwater.net     
                                       -  จัดทํารํางแผนแมํบทการพัฒนาระบบข๎อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาล โดยบูรณาการทํางานข๎ามกระทรวง
รํวมกับหนํวยงานตํางๆ กวํา ๓๐ หนํวยงาน   
   - ดําเนินโครงการพัฒนาระบบนํ้ าอุปโภค -บริ โภคในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง "สํงน้ําสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนลําง"  ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด (รวม 
๑๗ หมูํบ๎าน) ดังนี้ 

http://www.tnrr.in.th/
http://www.dric.nrct.go.th/
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                ๑) จังหวัดนครราชสีมา อําเภอชุมพวง ตําบลตลาดไทร จํานวน 
๘ หมูํบ๎าน โดยมีผู๎ได๎รับประโยชน๑ ๒,๑๙๕ ครัวเรือน (๙,๐๘๖ คน) 
                ๒) จังหวัดบุรีรัมย๑ อําเภอนางรอง ตําบลชุมแสง จํานวน ๓ 
หมูํบ๎าน โดยมีผู๎ได๎รับประโยชน๑ ๖๖๓ ครัวเรือน (๒,๒๖๘ คน) 
                ๓) จังหวัดชัยภูมิ  อําเภอคอนสวรรค๑ ตําบลหนองขาม จํานวน 
๕ หมูํบ๎าน  โดยมีผู๎ได๎รับประโยชน๑ ๘๕๖ ครัวเรือน (๓,๗๐๑ คน) 
                  ๔) จังหวัดสุรินทร๑ อําเภอเมืองสุรินทร๑ ตําบลคอโค จํานวน ๑ 
หมูํบ๎าน โดยมีผู๎ได๎รับประโยชน๑ ๑๘๕ ครัวเรือน (๘๐๐ คน) 
        - จัดตั้งศูนย๑บริหารจัดการน้ําระดับจังหวัด เพ่ือให๎หนํวยงานท๎องถิ่นมี
ระบบข๎อมูลสําหรับติดตามสถานการณ๑น้ํา ประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ สนับสนุนการ
แจ๎งเตือนภัยน้ําทํวม และสามารถเชื่อมโยงข๎อมูลจากท๎องถิ่นเข๎าสูํสํวนกลาง ให๎ทุกหนํวยงานมีระบบ
ข๎อมูลพร๎อมสําหรับปฏิบัติการในทุกสถานการณ๑ พร๎อมรับมือสถานการณ๑น้ํา ทั้งในสภาวะปกติ และ
สภาวะวิกฤติ โดยเริ่มต๎นนํารํอง ๔ จังหวัด ได๎แกํ แพรํ สุโขทัย พะเยา และพิจิตร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่
ประสบป๓ญหาเรื่องน้ํามาโดยตลอด   
                                               - ป๓จจุบันอยูํระหวํางการพัฒนาระบบแบบจําลองและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเพ่ือคาดการณ๑น้ําทํวมและบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย รํวมกับ
หนํวยงานภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนบัสนุนการตัดสินใจเพ่ือคาดการณ๑น้ําทํวมและบริหาร
จัดการน้ําในพ้ืนที่ลุํมน้ําเจ๎าพระยา ลุํมน้ําชี และลุํมน้ํามูล ทั้งอุปกรณ๑ (Hardware) และโปรแกรม 
(Software)  นอกจากนี้  ได๎พัฒนาแบบจําลอง Simulating WAves Nearshore (SWAN) เพ่ือคํานวณ
ความสูงและทิศทางคลื่นในชํวงกํอนการคาดการณ๑บริเวณอําวไทยและทะเลอันดามัน   รวมทั้งอยูํ
ระหวํางการติดตาม เฝูาระวังภัยพิบัติ (ภัยแล๎ง)  ติดตามสถานการณ๑น้ําในพ้ืนที่และวิเคราะห๑สมดุลน้ํา
เพ่ือวางแผนการเพาะปลูกรํวมกับชุมชนทุกเดือนเพ่ือประเมินสถานการณ๑และวางแผนการปฏิบัติงานตํอไป 

๘.๕.๘ แนวทางการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจระยะไกล
ทางอากาศและดาวเทียม คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการใช๎
ประโยชน๑จากภาพถํายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม  และมอบหมายให๎
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดําเนินการบูรณาการรํวมกัน         
โดยให๎มีแผนแมํบท (Road Map) ที่ชัดเจนและปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลภาพถําย 
แผนที่ที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน เพื่อใช๎ประโยชน๑รํวมกันตํอไปอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งได๎มีการจัดประชุมหารือ
กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวม ๒๐ หนํวยงาน  เพ่ือยกรํางแผนแมํบทการใช๎ประโยชน๑ภาพถําย แผนที่
จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม และได๎นําเสนอเรื่องตํอคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบ
ความก๎าวหน๎าการดําเนินงานและแผนแมํบทดังกลําว (Road Map) และให๎ความเห็นชอบเพ่ือจะได๎
นําไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการตํอไปแล๎ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน๎าการจัดทํา Road Map 
การบูรณาการการใช๎ประโยชน๑ภาพถํายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม   เมื่อวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ป๓จจุบันอยูํระหวํางการปรับปรุงแผนแมํบทและแผนปฏิบัติการด๎านระบบภูมิ
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สารสนเทศกลางของประเทศ ให๎สอดคล๎องกับ Road Map การบูรณาการการใช๎ประโยชน๑ภาพถํายแผนที่
จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม  

ในสํวนของการใช๎ประโยชน๑จากภาพถํายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและ
ดาวเทียมนั้น  จะใช๎ประโยชน๑ในการติดตามสถานการณ๑ และสนับสนุนข๎อมูลเพ่ือการบริหารจัดการไฟปุา
และหมอกควัน โดยวิเคราะห๑และประมวลผลข๎อมูลผํานทางเว็บไซต๑ http://fire.gistda.or.th ติดตาม
สถานการณ๑ภัยแล๎ง โดยวิเคราะห๑และประมวลผลข๎อมูลผํานทางเว็บไซต๑ http://drought.gistda.or.th   
และใช๎ข๎อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามพื้นที่เพาะปลูก วันที่ ปลูก และวันที่เก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกิจ
สําคัญ ๔ ชนิด ได๎แกํ ข๎าว ข๎าวโพด อ๎อย และมันสําปะหลัง เพ่ือใช๎ประกอบการติดตามพ้ืนที่ที่ได๎รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล๎ง รวมถึงเป็นฐานข๎อมูลสําหรับการให๎ความชํวยเหลือ ฟ้ืนฟู 
และเยียวยาผู๎ได๎รับความเดือดร๎อน  ตามชนิดและอายุของการเพาะปลูก เพ่ือให๎การเยียวยาได๎ถูกต๎อง
และเหมาะสม  โดยจะมีการปรับปรุงข๎อมูลทุก ๒ สัปดาห๑ เป็นรายตําบล อําเภอ และจังหวัด และ
ให๎บริการผํานเว็บไซด๑ http://rice.gistda.or.th/ricefield และ http://rice.gistda.or.th/ecoplant.jsp  
รวมถึงใช๎เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานสําหรับหนํวยงานในระดับพื้นที่ในการตรวจสอบและติดตามการ
เพาะปลูก 
   ๘.๕.๙ การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ได๎ดําเนินการจัดทําเว็บไซต๑ www.aseantalent.net เพ่ือเป็นที่รวบรวมข๎อมูล
สําคัญ และรายงานผลการศึกษา โครงการ ASEAN Talent Mobility  ป๓จจุบันได๎มีการดําเนินการ ดังนี้ 

๑) ขับเคลื่อนการสร๎างกลไกการทํางานด๎านการทูตวิทยาศาสตร๑ 
(Science for Diplomacy)  บูรณาการรํวมกับกรมเศรษฐกิจระหวํางประเทศ กระทรวงการ
ตํางประเทศ จัดทําแผนยุทธศาสตร๑การทูตวิทยาศาสตร๑  โดยเน๎นประเทศหุ๎นสํวนเชิงยุทธศาสตร๑ตาม
ยุทธศาสตร๑การตํางประเทศของชาติ  ตามยุทธศาสตร๑การตํางประเทศของชาติ ๖ สาขาสําคัญ  ได๎แกํ 
(1) เกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ (2) การแพทย๑ สุขภาพและชีววิทยาศาสตร๑ (3) พลังงาน
ทดแทน สิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสีเขียว (4) โลจิสติกส๑และระบบราง (5) เศรษฐกิจดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ (6) การพัฒนากําลังคนด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร๑ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของประเทศและสร๎างความแข็งแกรํงให๎เศรษฐกิจไทยในเวทีโลก 

๒) จับคูํความรํวมมือด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ระหวํางหนํวยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยของประเทศไทย  รวมทั้งขยายความรํวมมือ       
ไปสูํหนํวยงานวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตํางประเทศ อาทิ นิวซีแลนด๑ ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 

๓) ดําเนินการหารือภายในประเทศและรวํมกบัประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการวางระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน  และการจัดทํานโยบายเพ่ือสํงเสริมการเคลื่อนย๎ายบุคลากร                 
ผู๎มีความสามารถด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับอาเซียน   

๔) จัดการประชุมให๎ข๎อคิดเห็นตํอข๎อเสนอแนะของ UNCTAD ใน
รายงานทบทวนนโยบายวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ( National 
Consultation Workshop for the First Draft of the Science Technology and Innovation 

http://fire.gistda.or.th/
http://drought.gistda.or.th/
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Policy Review of Thailand)  เพ่ือจัดทําข๎อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)   

๕) ได๎รับมอบหมายในการเป็นประธาน (Chair) ของคณะที่ปรึกษา
แผนปฏิบัติการด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีของอาเซียน (Advisory Body on ASEAN Plan of 
Action on Science and Technology : ABAPAST) ตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม  
๒๕๖๐ รวมระยะวาระ ๓ ปี   ทําหน๎าที่กํากับและติดตามการดําเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน๑ (Vision) 
และเปูาหมาย (Goals) ของแผนปฏิบัติการอาเซียนวําด๎วยวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(APASTI ๒๐๑๕-๒๐๒๐) 
                            ๘.๕.๑๐  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยได๎จัดประชุมคณะ 
กรรมการอาเซียนวําด๎วยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖๙ (ASEAN Committee on Science 
and Technology หรือ ASEAN  COST)  ระหวํางวันที่ ๒1 - 29 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโม
เวนพิค รีสอร๑ทแอนด๑สปา กะรนบีช จังหวัดภูเก็ต   

๘.๕.๑๑ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ
ต่างประเทศ อาทิ   

        - ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
ไทย-ลาว  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ ได๎ลงนามบันทึกความเข๎าใจความรํวมมือกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ครอบคลุม ๑๔ สาขา ได๎แกํ                 
(๑) เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ (๒) พลังงานทดแทน (๓) เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑ (๔) ดาราศาสตร๑ (๕) เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (๖) เทคโนโลยีอวกาศ
การสํารวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ (๗) มาตรวิทยา มาตรฐานทดสอบคุณภาพ (๘) สร๎างความ
ตระหนักด๎านวทิยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวตักรรม (๙) นโยบายวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(๑๐) การสํงเสริมนวัตกรรมสําหรับ SMEs  (๑๑) อุทยานวิทยาศาสตร๑ (๑๒) การจัดการทรัพยากรน้ํา 
(๑๓) เทคโนโลยีนิวเคลียร๑ ความปลอดภัยและความมั่นคง และ (๑๔) สาขาเทคโนโลยีชุมชน   

ภายหลังการลงนาม  ทั้งสองฝุายได๎มีการพบปะกันอยํางตํอเนื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูล  
ความรู๎  ผู๎เชี่ยวชาญในด๎านตํางๆ ซึ่งฝุายไทยได๎สนับสนุนข๎อมูลและความรู๎ให๎แกํ สปป.ลาว ในด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ ดาราศาสตร๑ เทคโนโลยีอวกาศ การสํารวจระยะไกล
และระบบภูมิสารสนเทศ มาตรวิทยา การสร๎างความตระหนักด๎านวิทยาศาสตร๑ การจัดการทรัพยากรน้ํา  
และด๎านอื่นๆ เพ่ือยกระดับความเป็นอยูํและอาชีพให๎ชุมชนลาว โดยใช๎ฐานความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลย ีนอกจากนี้  ฝุายลาวได๎ขอรับคําปรึกษาจากฝุายไทยในการสร๎างท๎องฟูาจําลอง การสร๎างหอดู
ดาว และการสร๎างพิพิธภัณฑ๑ธรรมชาติวิทยา เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ทางดาราศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑
ธรรมชาติให๎แกํนักเรียนและผู๎สนใจ   
    - ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
ไทย-ญี่ปุุน  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ ได๎มีการสํงเสริมความรํวมมอืระหวํางไทย-ญี่ปุุน เพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาตํางๆ เชํน  
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(๑) การสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย การรํวมวิจัย 
และการสนับสนุนให๎นักวิจัยจากหนํวยงานภาครัฐของไทยไปทําวิจัยรํวมกับบริษัทเอกชนญี่ปุุน เชํน 
บริษัทฮอนด๎า   

(๒) การจัดตั้งศูนย๑วิจัยและพัฒนาของบริษัท Nidec Corporation 
Japan ในประเทศไทย   

(๓) การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนารํวมในสาขาการพัฒนาตํางๆ เชํน  
ด๎านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑ โดยศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑
แหํงชาติ  และ Japan Science and Technology Agency (JST) จะมีการจัดทําความตกลงเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาเซลล๑แสงอาทิตย๑โครงสร๎างเซลล๑ซ๎อนระหวําง Si nano-wire solar cell กับ Hetero-
junction Si solar Cell   ความรํวมมือด๎านดาราศาสตร๑ ระหวํางสถาบันวิจัยดาราศาสตร๑แหํงชาติ กับ 
National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)  และความรํวมมือด๎านการวิจัยและพัฒนา
พลังงานทดแทน (Biomass และ Biodiesel)  ระหวํางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
แหํงชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย กับ สถาบัน Advanced 
Industrial Science and Technology (AIST) เป็นต๎น   

(๔) การสํงเสริมและพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร๑และการบริหารจัดการด๎านวิทยาศาสตร๑ให๎เข๎ารํวมในโครงการ Japan-Asia Youth 
Exchange Program in Science หรือ SAKURA Exchange Program in Science เมื่อเดือนกุมภาพันธ๑ 
๒๕๕๘   

(๕) การสํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี  การจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมผู๎มีความสามารถทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี    

(6) การสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการญี่ปุุนใช๎ประโยชน๑จากอุทยาน
วิทยาศาสตร๑ของไทย      
    - ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
ไทย-จีน  กระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ ได๎ลงนามบันทึกความตกลงกับกระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผลักดันการดําเนินงานใน ๔ โครงการ ความคืบหน๎าสรุปได๎ดังนี้  
     (๑) โครงการศูนย๑วิจัยรํวมไทย-จีน (Thailand-China Joint Research 
Center) – มแีผนจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม ได๎แกํ (๑) พิธีเปิดสํานักงานของศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีไทย-
จีน ณ อุทยานวิทยาศาสตร๑แหํงประเทศไทย จั งหวัดปทุมธานี   (๒) การจัดคํายเยาวชนด๎าน
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-จีน  ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บ๎านวิทยาศาสตร๑สิรินธร 
และ (๓) การประชุม Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation  
และรํวมจัดแสดงนิทรรศการในงาน China-ASEAN Expo ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองหนานหนิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไทยได๎บรรจุกิจกรรมความรํวมมือดังกลําวไว๎ในแผนงานเฉลิมฉลองของ
รัฐบาลไทยด๎วย 

(๒) โครงการศูนย๑ให๎บริการข๎อมูลการสํารวจดาวเทียมระยะไกล 
(Remote Sensing Satellite Data Service Platform) - จีนได๎สนับสนุนอุปกรณ๑และเครื่องมือ ตลอดจน
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ดําเนินการตดิตัง้ Data Service Platform ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะเป็น
การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด๎านเทคโนโลยีอวกาศของบุคลากรไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน    
ให๎พัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกับจีนได๎  โดยเฉพาะการสนับสนุนข๎อมูลดาวเทียมของจีน (CBERS-๐๔) โดยไมํ
คิดมูลคํา และไทยมีแผนที่จะรํวมพัฒนาระบบ data service terminal (Cloud Service Platform 
for Remote Sensing) ให๎สามารถรองรับข๎อมูลภาพถํายดาวเทียมไทยโชตสําหรับให๎ประเทศสมาชิก
อาเซียนใช๎ประโยชน๑ตํอไป 

(๓) โครงการศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยี ไทย -จีน (Thailand-China 
Technology Transfer Center-TCTTC) – มีแผนการเปิดสํานักงานโครงการศูนย๑วิจัยรํวม 
(Preparation Office) ณ ประเทศไทย  

(๔) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร๑รุํนใหมํ (Talented Young 
Scientist Visiting Program-TYSP) - สนับสนุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร๑/นักวิจัยในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน/ทําวิจัย/รํวมทําวิจัย 

- ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่าง
ไทย-อินเดีย  กระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค๑การมหาชน)  ได๎ดําเนินโครงการด๎านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรํวมกับหนํวยงานใน
สาธารณรัฐอินเดีย จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

(๑)  โครงการ India-ASEAN Archaeological Atlas From Satellite Data-
Connectivity of Regional Culture รํวมกับ NATMO ซึ่งมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี  

(๒) โครงการ Indo-Thai Geo Spatial Cooperation รํวมกับ 
Survey of India (SOI) ซึ่งมีวัตถุประสงค๑เพื่อถํายทอดเทคโนโลยีการทําแผนทีม่าตรสํวนใหญํในรูปแบบ 
๒ มิติและ ๓ มิติ โดยใช๎ข๎อมูลจากดาวเทียมทั้งข๎อมูล optical และ radar 
เพ่ือจัดทําสมุดแผนที่ในรูปของหนังสือ และฐานข๎อมูลดิจิตอลด๎านโบราณคดีและวัฒนธรรม โดยเน๎น
ประเด็นการเผยแพรํของพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียสูํอาเซียนด๎วยการประยุกต๑ใช๎ประโยชน๑ข๎อมูล
ดาวเทียม  ทั้งนี้ หนํวยงานของฝุายอินเดียจะจัดทําแผนที่และเนื้อหาของพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ทั้งหมด และฝุายไทยจะจัดทําแผนที่และเนื้อหาในสํวนการขยายตัวของพุทธศาสนาออกมาจากประเทศ
อินเดียสูํอาเซียน  ซึ่งจะเป็นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมมายังภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ (ไทย 
สหภาพพมํา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย) รวมทั้งเอเชียใต๎ (ศรีลังกาและเนปาล)  
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นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

๙.๑ เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยให๎ความสําคัญในการ
แก๎ไขป๓ญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให๎ชัดเจน และได๎กําหนดเปูาหมายในการ
เพิ่มพ้ืนที่ปุาให๎ได๎อยํางน๎อยร๎อยละ 40 ภายใน 10 ปี โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๙.๑.๑ การหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ 
(๑) ดําเนินการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปุาไม๎โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปูองกันการลักลอบตัดไม๎ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการแก๎ไขป๓ญหาการลักลอบตัดไม๎พะยูง
และไม๎มีคํา ซึ่งมี 7 มาตรการ ดังนี้  

มาตรการที่ 1 ด๎านการปูองกันไมํให๎มีการลักลอบตัดไม๎  
มาตรการที่ 2 ด๎านการสกัดกั้นไมํให๎มีการเคลื่อนย๎ายไม๎ที่ถูกลักลอบตัด 
มาตรการที่ 3 ด๎านการดําเนินการตํอผู๎ครอบครองไม๎ที่ถูกลักลอบตัด 
มาตรการที่ 4 ด๎านการขําวและการปฏิบัติการขําวสาร 
มาตรการที่ 5 ด๎านการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
มาตรการที่ 6 ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 
มาตรการที่ 7 ด๎านการเตรียมความพร๎อมสําหรับสถานการณ๑เรํงดํวน 

มีผลคด ี(ข๎อมูล ณ วนัที่ ๑ ตุลาคม 2557 – 29 พฤษภาคม 2558) ดังนี ้
- การบุกรุกพ้ืนที่ปุา จํานวน 4,310 คดี  ผู๎ต๎องหา 474 ราย พ้ืนที่  

104,268-0-54.05 ไร ํ
- การลักลอบตัดไม๎ จํานวน 5,037 คดี ผู๎ต๎องหา 1,178 ราย ปริมาตรไม๎ 

12,798.12 ลูกบาศก๑เมตร 
- การดําเนินคดีเกี่ยวกับปุาไม๎และอุทยานแหํงชาติกวํา 1,110 คดี คิดเป็น

เนื้อที่ปุาที่กลับคืนมาได๎กวํา 26,604 ไรํ 
- การลาดตระเวนเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาการบุกรุก และการจัดทําปูายประชาสัมพันธ๑

รับแจ๎งเบาะแสการบุกรุก 
(2) กําหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการปูองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุก

พ้ืนที่ปุา โดยกําหนดพ้ืนที่ปฏิบัติการ (Area of Operation: AO) และมาตรการภายใต๎แผนปฏิบัติการฯ 
ในพ้ืนที่ 4 พ้ืนที่ โดยมีนโยบายการจัดระบบการดูแลปุาเชิงพ้ืนที่ คือ การแบํงพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติ  
ปุาอนุรักษ๑ ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งสิ้น 
๑๓๓,๔๒๓,๒๑๖ ไรํ แบํงเป็น 

- พ้ืนที่ปฏิบัติการที่ 1 (AO1) พ้ืนที่ปุาไม๎ที่มีการบุกรุก มีการดําเนินคดีกับผู๎ที่
บุกรุกและคดีได๎ถึงที่สุดแล๎วจํานวน ๔๖,๓๔๕ ไร ํ

- พ้ืนที่ปฏิบัติการที่  2 (AO2) พ้ืนที่ปุาไม๎ที่มีการบุกรุกและได๎แจ๎งความ
ดําเนินคดีกับเจ๎าหน๎าที่ไว๎แล๎วจํานวน ๔๒๙,๒๘๔ ไร ํ
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- พ้ืนที่ปฏิบัติการที่ 3 (AO3) พ้ืนที่ปุาไม๎ที่มีการตรวจพบแตํอยูํระหวํางขั้นตอน
การพิสูจน๑สิทธิจํานวน ๓๒,๐๒๓,๖๓๙ ไร ํ

- พ้ืนที่ปฏิบัติการที่ 4 (AO4) พ้ืนที่ปุาไม๎สํวนที่เหลือที่ต๎องดูแลรักษาจํานวน 
๑๐๐,๙๒๓,๙๔๘ ไร ํ

โดยจะเรํงดําเนนิการในพ้ืนที่ AO1 โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นของนายทุนและที่ศาล
ตัดสินแล๎ว และจะเพ่ิมบทบาทการมีสํวนรํวมของประชาชนในทุก AO โดยจะเชื่อมโยงการปฏิบัติระหวําง
หนํวยงานทั้งสํวนกลางและสํวนภูมิภาคด๎วย 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ AO ใน ๔ พ้ืนที่  ระหวํางวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 29 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 44,464,308 ไรํ แบํงเป็น 

- พ้ืนที่ AO1 ดําเนินการแล๎ว 19,298 ไรํ 
- พ้ืนที่ AO2 ดําเนินการแล๎ว 23,920 ไรํ 
- พ้ืนที่ AO3 ดําเนินการแล๎ว 497,368 ไรํ 
-พ้ืนที่ AO4 ได๎ดําเนินการปูองปรามโดยใช๎มาตรการลาดตระเวนของเจ๎าหน๎าที่

เดินเท๎า การลาดตระเวนทางอากาศ และการเฝูาติดตามโดยวิเคราะห๑จากภาพถํายดาวเทียมและการ  
มีสํวนรํวมของประชาชนในการรักษาปุา จํานวน 43,923,722 ไร ํ

(3) ปรับปรุงระบบการทํางาน ทั้งในด๎านโครงสร๎างและการบริหารจัดการ โดยเน๎น
การบูรณาการสรรพกําลังของหนํวยปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งใน
สํวนกลางและที่ตั้งอยูํในภูมิภาค/พ้ืนที่ ตลอดจนประสานการปฏิบัติภารกิจปูองกันและดําเนินการบังคับ
ใช๎กฎหมายรํวมกับฝุายปกครองท๎องที่ รวมทั้งหนํวยงานที่มีศักยภาพ เชํน กองทัพบก และสํานักงาน
ตํารวจแหํงชาติ โดยมีระบบการปฏิบัติงานโดยสรุป ดังนี้ 

-  ปรับรูปแบบการกาํกับควบคมุพ้ืนที่ จากเดิมที่หนวํยปูองกนัรกัษาปาุแตลํะหนํวย
ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่โดยลําพัง เป็นจัดระบบบริหารและความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ออกเป็น 309 กลุํม  
ปุาสงวนแหํงชาติ 

-  ประกอบกําลังหนํวยงานภาคสนาม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานปูองกัน/
ปราบปรามกับหนํวยปูองกันรักษาปุา (492 หนํวย) ทําให๎มีหนํวยปฏิบัติงาน 1,213 หนํวยทั่วประเทศ 
ที่บูรณาการความรับผิดชอบพื้นที่/ทรัพยากรปุาไม๎ 

-  กําหนดเปูาหมายท๎าทายไมํให๎มีการบุกรุก หากพบวํามีการบุกรุกเกิน 50 ไรํ 
จะดําเนินการตั้งกรรมการสอบสวนเจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบตามลําดับชั้น 

-  ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีชํวยสนับสนุนภารกิจด๎านการปูองกันปราบปราม
เชํน ใช๎ กล๎อง CCTV เฝูาระวังไม๎ของกลางมิให๎สูญหาย ใช๎ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เฝูาระวังสนับสนุน
ภารกิจลาดตระเวน/ตรวจสอบพื้นที่ปุาที่ถูกบุกรุก 

-  สํงเสริมภาคประชาสังคม (ท๎องถิ่น/ชุมชน/ราษฎร) ให๎มีสํวนรํวมดูแลรักษาปุา
ในรูปปุาชุมชนและปุาเศรษฐกิจชุมชน 
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-  สนับสนุนงบประมาณและสวัสดิการสําหรับเจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่ปูองกัน/
ปราบปรามเพื่อสร๎างขวัญกําลังใจ 

-  จัดตั้งศูนย๑ฝึกอบรมหรือโรงเรียนผลิตพนักงานพิทักษ๑ปุาให๎มีศักยภาพ 
และพอเพียงตํอปริมาณงาน 

(4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
รํวมกันลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาราคายางพาราตกต่ําควบคูํกับการแก๎ไขป๓ญหาการบุกรุก
พ้ืนที่ปุา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎กําหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการ  
ทวงคืนพ้ืนที่ปุาไม๎ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา โดยบูรณาการการดําเนินงานรํวมกับทหาร ตํารวจ และ 
ฝุายปกครอง โดยมอบหมายให๎ผู๎วําราชการจังหวัดเป็น CEO บัญชาการ ซึ่งได๎ชี้แจงแนวทาง 
การดําเนินงานตามมาตรการ 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาคแล๎ว ระหวํางวันที่ 20 -22 พฤษภาคม 2558  
และมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ปุาที่บุกรุกปลูกยางพารา ดังนี้ 

 
-  การดําเนินคดี เนื้อที่ 24,858.11 ไรํ 
-  การดําเนินการตามมาตรา 25 เนื้อที่ 10,774.14 ไรํ 
-  การดําเนินการรื้อถอน/ทําลาย เนื้อที่ 2,388.72 ไรํ 

คาดวําการดําเนินงานดังกลําวจะหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม๎แบบเป็นขบวนการ ลดอัตราการสูญเสีย
พ้ืนที่ปุา ลดปริมาณน้ํายางพาราประมาณร๎อยละ 20 อันจะสํงผลให๎ราคายางดีขึ้น และได๎พ้ืนที่ปุา
กลับมาฟื้นฟูให๎เป็นปุาธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 1.5 ล๎านไรํตํอไป 

9.1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรปุาไม้ 
มีเปูาหมายในการจัดตั้งปุาชมุชนท่ัวประเทศ รวม 21,850 หมูํบ๎าน พื้นที่ประมาณ 10 ล๎านไรํ ป๓จจุบัน 
ได๎จัดตั้งปุาชุมชนแล๎ว รวมทั้งสิ้น 9,370 หมูํบ๎าน พ้ืนที่ประมาณ 3.9 ล๎านไรํ (ข๎อมูล ณ วันที่  
31 พฤษภาคม 2558) โดยมีการดูแลรักษาปุาในรูปแบบของเครือขํายปุาชุมชนทั่วประเทศ ชุมชนจะ
ตั้งกฎกติกาในการแบํงป๓นการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจากปุาไม๎ และเป็นการดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การสร๎างแหลํงศึกษาเรียนรู๎ทางธรรมชาติ รวมทั้งการอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ทั้งนี้ 
ประชาชนได๎ประโยชน๑จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑ และ
การอยูํอาศัยในสภาพปุาที่คงความสมบูรณ๑ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจและความหวงแหน จากการ  
มีสํวนรํวมในการฟื้นฟู พัฒนา และรักษาพื้นที่ปุาในความดูแลของตนเอง 

นอกจากนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎บูรณาการเครือขําย
อาสาสมัครด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (ทสม.) ภายใต๎หนํวยงานในสังกัด
กระทรวงฯ โดยจัดกลุํมและกําหนดเครือขํายตามประเภทและความรุนแรงของป๓ญหาในพ้ืนที่ 
ครอบคลุมทุกอายุของเครือขําย และจัดประชุมมอบนโยบายและประกาศการบูรณาการเครือขําย
อาสาสมัครของกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งให๎ทุกหนํวยงานมอบหมาย 
ผู๎ประสานงานเครือขํายอาสาสมัครอยํางชัดเจน ป๓จจุบัน อยูํระหวํางการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและ
ทะเบียน ทสม. เพ่ือรองรับอาสาสมัครที่หลากหลายและมีจํานวนมากขึ้น และจะดําเนินการปรับปรุง
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ระเบียบฯ ทสม. พ.ศ.2550 ให๎รองรับการทํางานของเครือขํายที่หลากหลายและให๎ผู๎แทนเครือขําย
ตํางๆ รํวมเป็นคณะกรรมการ ทสม. ระดับตําง ๆ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือถํายทอดให๎แกํเครือขําย ทสม. ตํอไป 

๙.๑.3 การจัดท าแนวเขตพ้ืนที่ปุาไม้ ปุาชายเลน และพ้ืนที่สาธารณะ 
(1) จัดทําข๎อมูลแนวเขตลงบนแผนที่มาตราสํวน 1 : 4,000 และมาตราสํวน  

1 : 50,000 และปรับปรุงแนวเขตปุาชายเลนเพ่ือจําแนกการใช๎ประโยชน๑ที่ดินปุาชายเลน ในพ้ืนที่  
24 จังหวัด 

(2) ตรวจสอบพ้ืนที่ ข๎อเท็จจริง สิทธิครอบครอง และสภาพการใช๎ประโยชน๑
ป๓จจุบัน ตามข๎อมูลแผนที่แสดงพ้ืนที่สวนปาล๑มและพื้นที่สวนยางพาราที่ทับซ๎อนกับพื้นที่ปุาชายเลน 

(3) อยูํระหวํางตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติและปุาอนุรักษ๑ตามกฎหมาย 
(อุทยานแหํงชาติ และเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุา) ตามโครงการเรํงดํวนเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปุาไม๎ของประเทศ เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาเขตพ้ืนที่ทับซ๎อนระหวํางหนํวยงาน/ที่ดินของรัฐ/เอกชน 
และเพ่ือให๎งํายตํอประชาชนในการตรวจสอบวําพ้ืนใดเป็นพ้ืนที่ปุา โดยได๎ดําเนินการแล๎วเสร็จ จํานวน 
832 ปุา (คิดเป็นร๎อยละ 68) แยกเป็น ปุาสงวนแหํงชาต ิ528 ปุา และอุทยานแหํงชาติ/เขตรกัษาพันธุ๑
สัตว๑ปุา 204 แหํง ซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน กรกฎาคม 2558 

(4) การรังวัดและจัดทําแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ๎มครอง
ที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง) โดยมีเปูาหมายในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๐๐๐ แปลง
ป๓จจุบัน อยูํระหวํางดําเนินการในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด คือ ชัยภูมิ บึงกาฬ เพชรบูรณ๑ เลย สกลนคร และ
หนองบัวลําภู ดําเนินการแล๎ว 529 แปลง นอกจากนั้น ได๎จัดทําแผนที่เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาการทับซ๎อน  
แนวเขตที่ดนิของรัฐ โดยมีเปูาหมายในปี 2558 จํานวน 5,000 ระวาง ดําเนินการแล๎ว 2,760 ระวาง 

(5) การนําเข๎าข๎อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ ระบบดิจิทัล โดยมีเปูาหมายในปี 
2558 จํานวน 30,000 แปลง ป๓จจุบัน นําเข๎าข๎อมูลแล๎ว 15,680 แปลง 

9.1.4 การแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
(1) ดําเนินการปูองกันและแก๎ไขการกัดเซาะชายฝ๓่งทะเลของประเทศไทย 

รวม 247 กิโลเมตร และมีแนวเขตฝ๓่งทะเลที่ยังไมํได๎ดําเนินการจัดกิจกรรม 408 กิโลเมตร ป๓จจุบัน  
อยูํระหวํางดําเนินโครงการปูองกันการกัดเซาะชายฝ๓่งโดยวิธีป๓กไม๎ไผํชะลอความรุนแรงของคลื่น  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนของประชนในพ้ืนที่ที่เป็นหาดเลนและหาดเลนปนทรายซึ่งประสบป๓ญหา 
กัดเซาะระดับวิกฤต ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งได๎ดําเนินการแล๎วเสร็จ  
และอยูํระหวํางการพิจารณาอนุมัติงบกลางรายการสํารองจํายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือดําเนิน
โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยจะกํอให๎เกิดการเพิ่มขึ้นของตะกอน 
ความหลากหลายของสัตว๑น้ําปุาชายเลน การเพ่ิมขึ้นของพันธุ๑ไม๎ปุาชายเลน และการมีสํวนรํวม  
ของชุมชน 

(2) จัดทําเขตพิทักษ๑ปุาชายเลน รักษ๑สัตว๑น้ํา โดยมีพ้ืนที่เปูาหมาย 50,000 ไรํ 
ป๓จจุบัน อยูํระหวํางการสํารวจคัดเลือกเพ่ือเตรียมการจัดทําเขตพิทักษ๑ฯ 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๗๖ 

 
 

๙.๒ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน  

9.2.1 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยผลิตและปลํอยพันธุ๑
สัตว๑น้ําลงในแหลํงน้ําธรรมชาติแล๎วกวํา 836.23 ล๎านตัว 

9.2.2 การจัดท าแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. 2558 – 2564 เพ่ือแก๎ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยก
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งลดแรงกดดัน
โดยตรงตํอความหลากหลายทางชีวภาพและสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อยํางยั่งยืน โดยได๎จัดทํา (รําง) แผนแมํบทฯ (รําง) เปูาหมายระดับชาติด๎านความหลากหลายทางชีวภาพ 
และ (รําง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558–2559 เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได๎ขอให๎จัดทําแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนเพ่ิมเติม โดยให๎มี
รายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่  
10 มีนาคม 2558 เห็นชอบ (รําง) แผนแมํบทดังกลําว ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎แจ๎งเวียนมติคณะรัฐมนตรีดังกลําวให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบแล๎ว 
ป๓จจุบัน อยูํระหวํางการจัดพิมพ๑แผนแมํบทฯ เพ่ือให๎หนํวยงานและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องนําไปใช๎  
เป็นกรอบในการดําเนินงานด๎านความหลากหลายทางชีวภาพตํอไป 

 

๙.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด 
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ ซึ่งได๎ดําเนินการดังนี้ 

๙.๓.๑ การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลแปลงที่ดินและฐานข้อมูลราษฎร  ดําเนินการ
สํารวจและจัดทําฐานข๎อมูลแปลงที่ดินและฐานข๎อมูลราษฎรที่อยูํอาศัยหรือทํากินในพ้ืนที่ปุาไม๎ โดยแบํง
ประเภทและระบุที่ตั้ง รวมทั้งขนาดพ้ืนที่ ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ปุาที่มีการใช๎ประโยชน๑ที่ดินเพ่ือการเกษตรแล๎ว 
(๒) พ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมที่มีความพร๎อมที่จะให๎จัดสรร 
(๓) พ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมเพิ่มเติม 

ซึ่งป๓จจุบัน ได๎จัดทําข๎อมูลพ้ืนที่ปุาเสื่อมสภาพในปุาสงวนแหํงชาติ ระหวํางปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ครบ 
ทั่วประเทศแล๎ว นอกจากนั้น ได๎น๎อมนําพระราชดํารัสและแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาปรับใช๎ เชํน โครงการพัฒนาปุาไม๎ตามแนวพระราชดํารัส โครงการธนาคารอาหารชุมชน เป็นต๎น  
ซึ่งได๎เปิดโอกาสให๎ประชาชนและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เข๎ามามีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ปุาไม๎ เพื่อขยายปุาชุมชน ปุาเศรษฐกิจ และสํงเสริมให๎คนอยูํกับปุาอยํางยั่งยืน 

๙.๓.๒ การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน  
(1) เรํงรัดการออกโฉนดที่ดินโดยการสํารวจโฉนดที่ดินและจัดทําแผนที่รูปแปลง

โฉนดที่ดินซึง่ในป ี๒๕๕๘ มีเปูาหมายดําเนนิการในพ้ืนที่ ๔๘ จังหวัด จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ แปลง ป๓จจุบัน
สํารวจโฉนดที่ดินแล๎ว 52,839 แปลง 
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(2) จัดทําและให๎บริการระวางแผนที่สําหรับการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งในปี 2558  
มีเปูาหมายดําเนินการ 10,000 แปลง ป๓จจุบัน ดําเนินการไปแล๎ว 5,776 ระวาง 

๙.๓.๓ การบริหารจัดการที่ดิน ดําเนินการจัดหาที่ดินให๎เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติ  (คทช.) และ
คณะอนุกรรมการภายใต๎ระ เบียบฯ ๓ คณะ ประกอบด๎วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิ น 
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมถึงแตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

(1) กําหนดพ้ืนที่เปูาหมายการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2558 - 2559 และ ปี พ.ศ. 
2560 - 2564 เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว โดยในปี พ.ศ. 2558 มีเปูาหมายดังนี้ 
 

พ้ืนที่เปูาหมาย จ านวน (ไร่) 

1. การสํงมอบทีด่ิน 160,327 
2. การจดัที่ดนิ 105,626 
3. การสํงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 53,697 

 

(๒) สํงข๎อมูลพ้ืนที่เปูาหมายที่จะนําไปจัดเป็นที่ดินทํากินให๎ชุมชนของแตํละ
หนํวยงานที่จัดทําคําของบประมาณ โดยสํงมอบให๎คณะอนุกรรมการจัดที่ดินแล๎ว จํานวน 53,697 ไรํ  
ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร เชียงใหมํ และชุมพร 

(๓) ตรวจสอบข๎อมูลพ้ืนที่ที่จะจัดที่ดินทํากินให๎แกํประชาชนพร๎อมทั้งรับฟ๓ง 
ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมาย 4 จังหวัดดังกลําว 

(๔) จัดทําข๎อมูลการสํารวจพ้ืนที่ 4 จังหวัดดังกลําวข๎างต๎น โดยแบํงเป็น 3 กรณี 
ได๎แกํ 1) พ้ืนที่รูปแปลงตําแหนํงที่ดินและรายชื่อราษฎร 2) พ้ืนที่ที่มีราษฎรรายใหมํ และ 3) พ้ืนที่
โครงการนิคมเกษตรกรรมทหารผํานศึกและกลุํมผู๎รํวมพัฒนาชาติไทย 

(๕) อยูํระหวํางการจัดทํารํางนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ 

(๖) ได๎มีการประชุมติดตามการดําเนินงานและป๓ญหาอุปสรรคของคณะอนุกรรมการ 
3 คณะ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ๑ 2558 ซึ่งมีรัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เป็นประธาน โดยที่ประชุมได๎กําหนดแนวทางดําเนินงานดังนี้ 

- ให๎จัดทํากําหนดการลงพ้ืนที่ตรวจสอบความชัดเจนของพ้ืนที่ที่จะมอบ 
ให๎ประชาชน ณ อําเภอแมํทา จังหวัดเชียงใหมํ และให๎ คทช.จังหวัด ตรวจสอบในพื้นที่อื่น ๆ 

- ให๎กระทรวงมหาดไทยชี้แจงนโยบายการจัดที่ดินตํอประชาชนในพ้ืนที่
เปูาหมายที่มีการครอบครองพ้ืนที่กํอนมติคณะรัฐมตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 พร๎อมทั้งกําหนด
แนวทางดําเนินการ/เงื่อนไข ในพ้ืนที่เปูาหมายที่มีการบุกรุก แล๎วนําเสนอ คทช. พิจารณาตํอไป 
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- ให๎พิจารณาจัดประชุมชี้แจงนโยบายการจัดที่ดินของรัฐบาล ให๎ คทช.จังหวัด 
ได๎รับทราบแนวทางการดําเนินงานของ คทช. 

(๗) การประชุม คทช. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ประชุม 
ได๎พิจารณา 3 เรื่อง ดังนี้ 

(๗.1) ความคืบหน๎าในการดําเนินงาน ป๓ญหาอุปสรรค และแนวทางแก๎ไข
การจัดที่ดินทํากิน 

- คุณสมบัติของผู๎ที่ได๎รับการจัดที่ดิน 
- เกณฑ๑การตรวจสอบข๎อมูลการถือครองและแนวทางการดําเนินงาน

จัดที่ดิน 
- คทช.จังหวัด รํวมกับกรมปุาไม๎ เรํงรัดสํารวจข๎อมูลการถือครอง

ที่ดินภายในวงรอบแปลงที่ดินที่มีการปรับขอบเขตใหมํ เพ่ือใช๎ประกอบการพิจารณาการจัดที่ดินให๎ชุมชน 
- เรํงรัดการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพแตํละประเภทตามความเหมาะสม

ของพ้ืนที่ 
(๗.2) พ้ืนที่ดําเนินการจัดที่ดินทํากินให๎ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
- พ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พ้ืนที่เปูาหมาย 

การดําเนินการจัดที่ดินทํากินให๎ชุมชน ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๘ พ้ืนที่ ๘ จังหวัด ได๎แกํ กาญจนบุรี 
ราชบุรี ลําปาง อุตรดิตถ๑ เชียงราย พังงา ยโสธร และอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ ๕๑,๙๒๙ ไร ํ

- ให๎กรมที่ดินดําเนินโครงการบริหารจัดการการใช๎ประโยชน๑ในที่ดิน
สาธารณประโยชน๑ที่มีการบุกรุกเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให๎มี
ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล 

- พ้ืนที่ ส.ป.ก. จํานวน ๔ จังหวัด ๔ พ้ืนที่ ได๎แกํ อุทัยธานี ชุมพร 
กาฬสินธุ๑ และนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 5,585 ไรํ 

(๗.3) ขอใช๎เงินงบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็น
คําใช๎จํายในการประชุมและการไปราชการของ คทช. คณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ และ คทช.จังหวัด 
จํานวน ๔๘.๓๕๒๓ ล๎านบาท 

(๗.4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กําหนดลงพ้ืนที่ที่จะ
จัดที่ดินแกํผู๎ไร๎ที่ดินเป็นพ้ืนที่แรก ณ อําเภอแมํทา จังหวัดเชียงใหมํ ในวันที่ 5 เมษายน 2558 จํานวน 
7,282 ไรํ ประชาชนจะได๎รับประโยชน๑ 1,235 ครัวเรือน 

(8) ดําเนินการมอบ “หนังสืออนุญาตให๎เข๎าทําประโยชน๑หรืออยูํอาศัยในเขต 
ปุาสงวนแหํงชาติ (สทช.)” ภายใต๎โครงการจัดที่ดินทํากินให๎ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พ้ืนที่จํานวน 
7,282 ไรํ ประชาชนได๎รับประโยชน๑ จํานวน 1,235 ราย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ โรงเรียน  
วัดห๎วยทราย ตําบลแมํทา อําเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร๎อมด๎วย
รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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เตรียมมอบหนังสือแสดงโครงการปุาชุมชน และหนังสืออนุญาตให๎เข๎าทําประโยชน๑ในเขตปุาสงวน
แหํงชาติเพื่อปลูกสร๎างสวนปุา (ปุาเศรษฐกิจชุมชน) ให๎ชุมชนในพ้ืนที่ดังกลําวและพื้นที่ใกล๎เคียงด๎วย 

(9) กรมปุาไม๎ได๎รายงานผลการตรวจติดตามความคืบหน๎าการดําเนินงานโครงการ 
จัดที่ดินทํากินให๎ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พ้ืนที่ตําบลแมํทา จังหวัดเชียงใหมํ ในที่ประชุมติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
ห๎อง ๔๐๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยมีผลการรายงานดังนี้ 

(9.1) ราษฎรในพื้นที่มีขอ๎เสนอ 3 ข๎อ ได๎แกํ ให๎จดัทําขอบเขตแปลงรายยํอย 
ให๎ป๓กหมุดแปลงที่ดนิให๎ชดัเจน และขอรับการสนับสนุนจากกรมปุาไม๎ใหร๎ํวมดําเนินการ 

(9.2) กรมปุาไม๎เตรียมดําเนินการ 4 ข๎อ ได๎แกํ ขยายผลการปลูกปุาครอบครัว 
สํารวจรายชื่อราษฎรที่ประสงค๑จะเข๎ารํวมโครงการฯ สนับสนุนพันธุ๑ไม๎เพ่ือนําไปปลูกปุาครอบครัว  
และเสนอโครงการสร๎างปุาสร๎างรายได๎ 

(10) การประชุม คทช. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  
ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได๎มีมติดังนี้ 

(10.1) เห็นชอบให๎ลดคําธรรมเนียมการอนุญาตให๎เข๎าทําประโยชน๑หรือ 
อยูํอาศัยในเขตปุาสงวนแหํงชาติ เป็นอัตรา 25 บาท/ไรํ จัดเก็บครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา 30 ปี  
ซึ่งอัตราเดิมที่กําหนดไว๎ 50 บาท/ไรํ 

(10.2) ให๎ราษฎรในพื้นที่เป็นผู๎เพาะกล๎าไม๎และปลูกปุาทดแทน 
(10.3) ให๎กรมปุาไม๎จัดทํางบประมาณ สําหรับการเตรียมเมล็ดพันธ๑ไม๎ 

เพื่อปลูกปุาทดแทน และงบประมาณสําหรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
(10.4) กรณีการเข๎าทําประโยชน๑ในเขตปุาสงวนแหํงชาติเพ่ือปลูกสร๎างสวนปุา 

(ปุาเศรษฐกิจชุมชน) ให๎จัดเก็บคําธรรมเนียมในอัตราเดิมคือ 10 บาท/ ไรํ จัดเก็บครั้งเดียวตลอดอายุ
สัญญา 15 ปี สํวนคําตอบแทนที่ต๎องจํายให๎ราษฎร สําหรับการปลูกปุาฯ แบํงเป็น 2 ชํวง คือ ปีที่ 1 - 5 
จํายคําตอบแทน 50 บาท/ไรํ/ปี ปีที่ 6 - 15 จํายคําตอบแทน 100 บาท/ไรํ/ปี 

(10.5) ให๎กรมปุาไม๎พิจารณาเพ่ิมพ้ืนที่สําหรับเข๎าทําประโยชน๑ในเขตปุาสงวน
แหํงชาติเพื่อปลูกสร๎างสวนปุา (ปุาเศรษฐกิจชุมชน) 

(11) ในระยะตํอไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จะ เรํงรัด
ดําเนินการดังนี้ 

(10.1) จัดที่ดินทํากินให๎ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระยะที่ 1 
(เชียงใหมํ นครพนม มุกดาหาร และชุมพร) ให๎แล๎วเสร็จตามเปูาหมาย 

(10.2) สํารวจและตรวจสอบข๎อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่ปุาสงวน
แหํงชาติที่จะดําเนินการจัดที่ดินทํากินให๎ชุมชน ระยะที่ 2 โดยมีพ้ืนที่เปูาหมายดังนี้ 

- ปุาสงวนแหํงชาติ 8 พ้ืนที่ 8 จังหวัด ได๎แกํ กาญจนบุรี ราชบุรี 
ลําปาง อุตรดิตถ๑ เชียงราย พะเยา ยโสธร และอุบลราชธานี 
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- พ้ืนที่สํานักงานปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) จํานวน 4 พ้ืนที่ 
4 จังหวัด ได๎แกํ ชุมพร อุทัยธานี กาฬสินธุ๑ และนครราชสีมา 

(10.3) สํงข๎อมูลพ้ืนที่เปูาหมายที่จะนําไปจัดเป็นที่ดินทํากินให๎คณะอนุกรรมการ
จัดที่ดินเพ่ือดําเนินการตํอไป 

๙.๓.๔ การจัดต้ังและก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดิน เพ่ือเป็นกลไกในการ 
น าทรัพยากรดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยูํระหวํางการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ผู๎แทนองค๑กรชุมชน และกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค๑การมหาชน) (บจธ.) ซึ่งจะต๎องสรรหาให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ๑สุวรรณ) ลงนามในระเบียบ บจธ. วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการผู๎แทนองค๑กรชุมชน และกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ บจธ.ทั้งนี้ คาดวํา
จะเสนอชื่อตํอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ๑สุวรรณ) ได๎ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการ บจธ. ได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ บจธ. เพ่ือจัดทํารําง 
พ.ร.บ.จัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ.... ซึ่งคาดวําคณะอนุกรรมการดังกลําวจะจัดทํารําง พ.ร.บ. แล๎วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  

๙.๓.๕ โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) อยูํระหวํางดําเนิน
โครงการศูนย๑ข๎อมูลที่ดินและแผนที่แหํงชาติ (ระยะที่ ๒) เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาการทับซ๎อนแนวเขตที่ดิน 
ของรัฐ โดยมีเปูาหมายในการจัดทําข๎อมูลรวมทั้งสิ้น 9.7 ล๎านแปลง 

๙.๓.6 โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท เปูาหมายการดําเนินงานปี 2558 จํานวน 5,000 แปลง 
ป๓จจุบัน อนุมัติโครงการแล๎ว 1,368 แปลง ในพ้ืนที่  10 จังหวัด ประกอบด๎วย ตาก ตรัง 
พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี สุรินทร๑ หนองบัวลําภู ขอนแกํน นครสวรรค๑ และอุดรธานี 

๙.๓.7 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เรื่อง การรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ ดินท ากิน ได๎ผํานความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การ รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแก๎ไขป๓ญหาที่ดินทํากินแล๎ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยมีวงเงินประมาณ 
8,900 ล๎านบาท  

 

๙.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

9.4.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (กรมทรัพยากรน้ํา) รํวมกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ (กรมชลประทาน) และกระทรวงกลาโหม (กรมการทหารชําง) ได๎รํวม
จัดทํา (รําง) แผนยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ เพ่ือการแก๎ไขป๓ญหาน้ําทํวม 
ภัยแล๎ง และคุณภาพการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภค น้ําเพ่ือการเกษตร น้ําเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศ น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม และตํอมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๘๑ 

 
 

รับทราบ (รําง) แผนยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ และเสนอคณะรัฐมนตรี 
ให๎ความเห็นชอบแผนงานงบประมาณแล๎ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

(2) ปรับแก๎ (รําง) แผนยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามความเห็น 
ของคณะอนุกรรมการฯ วิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการกําหนดนโยบาย  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแล๎ว และเสนอ (รําง) แผนยุทธศาสตร๑ดังกลําวตํอคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมได๎เห็นชอบ (รําง) แผนยุทธศาสตร๑ฯ และให๎ฝุายเลขานุการ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีตํอไป โดย (รําง) ยุทธศาสตร๑ฯ ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร๑ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร๑การแก๎ไขป๓ญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
- ยุทธศาสตร๑การแก๎ไขป๓ญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการผลิต (เกษตรและ

อุตสาหกรรม) 
- ยุทธศาสตร๑การปูองกันและบรรเทาอุทกภัย 
- ยุทธศาสตร๑การจัดการคุณภาพน้ํา 
- ยุทธศาสตร๑การฟ้ืนฟูสภาพปุาต๎นน้ําที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลาย 

ของดิน 
- ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการน้ํา 

(3) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร๑ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) และมอบหมายให๎คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหํงชาติ (กนช.) นําแผนยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ปี พ.ศ. 2558 – 2569) ไปปฏิบัติ 
โดยให๎คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
รายงานความก๎าวหน๎าโครงการที่ผํานมาจนถึงป๓จจุบันตํอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ประชาสัมพันธ๑  
ให๎ประชาชนรับทราบผลการดําเนินงานที่ผํานมา ติดตามการขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการน้ํา
ของ กนช. และรายงานให๎คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ของ คสช. ทราบ  
เป็นระยะ 

(4) เตรียมการจัด Road Show ประชาสัมพันธ๑แผนยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

9.4.2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
(1) การเตรียมการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาวิกฤตภัยแล๎งในฤดูกาลหน๎า ได๎จัดทํา

แผนการเตรียมการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาวิกฤตภัยแล๎งในฤดูกาลหน๎า ซึ่งประกอบด๎วย พ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล๎งสูง ๒๖ จังหวัด และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล๎งปานกลาง ๒๔ จังหวัดโดยจะดําเนินการแก๎ไขป๓ญหา 
ตามแผนการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ํา และพัฒนาแหลํงเก็บกักน้ําในพื้นที่เสี่ยง และแผนการพัฒนา
แหลํงน้ําบาดาลเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพ่ิมปริมาณน้ําต๎นทุนรองรับป๓ญหาได๎เพ่ิมขึ้น 
๔๑๔.๐๕ ล๎านลูกบาศก๑เมตร ประชาชนทั่วประเทศได๎รับประโยชน๑ ๗๙๖,๖๕๒ ครัวเรือน และมีจุดจํายน้ํา
ถาวร ๖,๑๖๑ แหํง นอกจากนี้ คาดวําจะสามารถจ๎างแรงงาน (เอกชนและเกษตรกรในพ้ืนที่) ในชํวงวิกฤต
ภัยแล๎ง (๒ เดือน) ได๎ ๑๑๙,๒๓๗ คน 
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(2) การแก๎ป๓ญหาภัยแล๎งเชิงรุก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
(กรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล) ได๎รํวมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย) กําหนดหมูํบ๎านเปูาหมายที่คาดวําจะประสบป๓ญหาภัยแล๎ง ปี 2557/2558 
โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

- เตรียมความพร๎อมของอุปกรณ๑และเครื่องมือ ประกอบด๎วย ชุดเจาะบํอ 
น้ําบาดาล 86 ชุด ชุดเปุาล๎างทําความสะอาดบํอน้ําบาดาล 85 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ําเคลื่อนที่  
18 ชุด รถบรรทุกน้ํา 93 คัน จุดจํายน้ําถาวร 87 แหํง และระบบน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ 
2,631 ระบบ 

- สูบน้ําเติมในแหลํงน้ํา 109 แหํง ใน 28 จังหวัด ได๎น้ําปริมาณ 40,987,648 
ลูกบาศก๑เมตร ประชาชนได๎รับประโยชน๑ 42,887 ครัวเรือน และการใช๎รถแจกจํายน้ํา ได๎น้ําปริมาณ 
8,100,983 ลิตร 

- จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ําบาดาล (พ้ืนที่ 31 จังหวัด) โดยมีผลการดําเนินงาน
รวม 1,๒68 แหํง (เปูาหมายรวมทั้งสิ้น 1,321 แหํง) แบํงเป็น น้ําโรงเรียน 316 แหํง (เปูาหมาย 323 
แหํง) น้ําเพ่ือการอุปโภค/บริโภค 292 แหํง (เปูาหมาย 305 แหํง) และน้ําเพื่อการเกษตร 660 แหํง 
(เปูาหมาย 693 แหํง) ปริมาณน้ํารวมทั้งสิ้น 53,408,000 ลิตร ประชาชนได๎รับประโยชน๑ 253,600 
ครัวเรือน 

(3) การจัดทําโครงการ “คืนความสุขให๎คนไทย รวมใจรู๎ภัยแล๎ง” ณ จังหวัด
ขอนแกํน โดยมี พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปลํอยคาราวานสู๎ภัยแล๎ง  
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแกํน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

- จัดอุปกรณ๑และเครื่องจักรเพ่ือชํวยเหลือและบรรเทาป๓ญหาภัยแล๎งให๎แกํ
ประชาชน แบํงเป็น ชุดเจาะบํอบาดาล 78 ชุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว 64 ชุด และชุดผลิตน้ําดื่มเคลื่อนที่  
18 ชุด 

- ปฏิบัติการเจาะบํอน้ําบาดาลเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาภัยแล๎ง 726 แหํง แบํงเป็น  
น้ําบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 227 แหํง น้ําดื่มสะอาดให๎กับโรงเรียน 174 แหํง น้ําบาดาล 
เพ่ือการเกษตร 325 แหํง นอกจากนั้น ได๎ชํวยเหลือและบรรเทาภัยแล๎งให๎แกํประชาชน โดยปลํอย
คาราวานรถเจาะน้ําบาดาล ชุดเปุาล๎าง พร๎อมรถผลิตน้ําสะอาดเคลื่อนที่ให๎บริการประชาชนในหมูํบ๎าน 
ที่คาดวําจะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล๎ง จํานวน 6 สาย (จังหวัดขอนแกํน ลําปาง สุพรรณบุรี กําแพงเพชร
อุดรธานี และราชบุรี) 

- ชํวยเหลือด๎านน้ํากินน้ําใช๎ทั่วประเทศ แจกจํายน้ํา รวมปริมาตร 347,500 
ลิตร เปุาล๎างและซํอมแซมบํอบาดาล จํานวน 43 บํอ 

(4) การชํวยเหลือเกษตรกรที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ๑น้ําน๎อยในชํวง
เพาะปลูกพืชฤดูแล๎ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ได๎แตํงตั้งคณะทํางาน ๓ คณะ ประกอบด๎วย คณะทํางานวางแผน
การเพาะปลูกพืชฤดูแล๎ง (ด๎านอํานวยการ) คณะทํางานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล๎งในลุํมน้ํา
เจ๎าพระยาใหญํและภาคตะวันออก และคณะทํางานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล๎งนอกลุํมน้ํา
เจ๎าพระยาใหญํและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต๎ รวมทั้งได๎ประเมินสถานการณ๑และจัดทํา
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มาตรการชํวยเหลือเกษตรกรที่ได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการดังกลําว วงเงิน 2,377.79 ล๎านบาท โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 
ประกอบด๎วย 

- งดสํงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกข๎าวนาปรังในพ้ืนที่ลุํมน้ําเจ๎าพระยาและลุํมน้ํา 
แมํกลอง 

- ชํวยเหลือเกษตรกร โดยมีมาตรการหลักคือ การจ๎างแรงงานเพ่ือซํอมคูคลอง 
ในฤดูแล๎ง จํานวน ๔.๘๙ ล๎านคน มาตรการเสริมคือ การอบรม ฝึกอาชีพ และสนับสนุนป๓จจัยการผลิต 
เป็นต๎น มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ คือ การแจ๎งเตือนภัย การกําหนดแผนปฏิบัติการฝนหลวง  
การสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา รถบรรทุกน้ํา การขุดลอกคูคลองระบายน้ํา การสํารองเมล็ดพันธุ๑พืช  
และการสนับสนุนเสบียงสัตว๑ เป็นต๎น 

- ให๎จังหวัดกําแพงเพชร อุตรดิตถ๑ และพิษณุโลก รณรงค๑ให๎งดเลี้ยงปลา 
ในกระชังในเขตลุํมน้ําปิงและนําน 

- เกษตรกรที่ได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎ง จําเป็นต๎องได๎รับการชํวยเหลือทันตํอ
ฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล๎ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ โดยเริ่มตั้งแตํวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

การดําเนินการตามมาตรการดังกลําว มีการจ๎างแรงงานแล๎ว 44,464 ราย 
(เปูาหมาย 44,388 ราย) สํงเสริมอาชีพปศุสัตว๑ 13,361 ราย (เปูาหมาย 13,389 ราย) และสํงเสริม
อาชีพประมง 3,111 ราย (เปูาหมาย 3,574 ราย) 

นอกจากนั้น ได๎มีการคาดการณ๑วําจะมีเกษตรกรได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎ง  
ปี 2557/2558 จํานวน 3,052 ตําบล ในพ้ืนที่ 58 จังหวัด จึงได๎ดําเนินโครงการสร๎างรายได๎และ
พัฒนาการเกษตรแกํชุมชนเพ่ือบรรเทาป๓ญหาภัยแล๎ง ซึ่งจะพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการเกษตร  
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนจากภัยแล๎งในระยะยาว ซึ่งได๎มีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทั้งในระดับกระทรวง จังหวัด และระดับอําเภอ เพ่ือกลั่นกรอง 
อนุมัติ ตรวจสอบ และกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการในระดับชุมชน ให๎เป็นโครงการที่เน๎นการ
พัฒนาการเกษตรโดยมุํงให๎เกิดการใช๎แรงงานไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ป๓จจุบัน ชุมชนได๎จัดทําโครงการ
เสนอคณะกรรมการระดับอําเภอครบทั้ง 3,051 ตําบลแล๎ว และมีโครงการที่ผํานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับกระทรวงทั้งสิ้น 6,598 โครงการ วงเงิน 3,004.51 ล๎านบาท ครัวเรือนได๎รับ
ประโยชน๑ 2.66 ล๎านครัวเรือน โดยโครงการดังกลําวแบํงได๎ดังนี้ 

- โครงการด๎านการจัดการแหลํงน้ําเพ่ือการเกษตร 3,331 โครงการ ร๎อยละ 
50.48 

- โครงการด๎านการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพ่ือการ
เพิ่มรายได๎ 636 โครงการ ร๎อยละ 9.64 

- โครงการด๎านการปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2,370 โครงการ ร๎อยละ 35.92 

- โครงการด๎านการจัดการเพ่ือลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 261 โครงการ 
ร๎อยละ 3.96 
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ขณะนี้ สํานักงบประมาณได๎อนมุัติจัดสรรงบประมาณแล๎ว 6,372 โครงการ วงเงิน 3,004.42 ล๎านบาท 
และได๎โอนจัดสรรงบประมาณให๎จังหวัดแล๎ว 

(5) การใช๎เทคโนโลยีนาโนในการผลิตเครื่องกรองน้ําดื่มพลังงานแสงอาทิตย๑ โดยใช๎
เทคโนโลยีไส๎กรองนาโนในการผลิตน้ําสะอาดเพื่อชํวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตอุทกภัยและภัยพิบัติ
ตําง ๆ ซึ่งไส๎กรองดังกลําวมีกําลังการผลิตประมาณ 200 ลิตร/ชั่วโมง เพียงพอตํอการบริโภคน้ําของ
ประชาชน 1,000 คน   

9.4.3 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ได๎สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยํางบูรณาการ
โดยมีผลการดําเนินโครงการสําคัญดังนี้ 

(1) โครงการอนุรักษ๑ ฟื้นฟู แหลํงน้ํา  
- โครงการอนุรักษ๑ ฟื้นฟู แหลํงน้ํา ในพื้นที่จังหวัดป๓ตตานี นราธิวาส และยะลา 

เปูาหมาย ๓๐ โครงการ ดําเนินการแล๎วเสร็จ ๒9 โครงการ ประชาชนได๎รับประโยชน๑ 900 ครัวเรือน 
- โครงการคืนคลองให๎น้ําไหล คืนความใสให๎แมํน้ําทั่วประเทศเปูาหมาย  

76 จังหวัด ดําเนินการแล๎วเสร็จ 59 จังหวัด ประชาชนได๎รับประโยชน๑ 12,737 ครัวเรือน 
- อยูํระหวํางดําเนินโครงการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูแหลํงน้ํา ในพ้ืนที่ห๎วยหลวง -

หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พ้ืนที่ลําน้ําอิง จังหวัดพะเยา พ้ืนที่หนองบัวลอย จังหวัดแพรํ  
และพ้ืนที่บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เมื่อดําเนินการแล๎วเสร็จ ประชาชนจะได๎รับประโยชน๑ ๓๕,๙๑๓ 
ครัวเรือน 

- การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการพัฒนา
แหลํงน้ําตําง ๆ ป๓จจุบัน มีผลการดําเนินงานร๎อยละ 76.46 

- การบริหารจัดการน้ําชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
ให๎เกษตรกรได๎รับน้ําอยํางทั่วถึงและเป็นธรรมป๓จจุบัน มีผลการดําเนินงานร๎อยละ 81.21 

- การจัดหาแหลํงน้ําและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน โดยการกํอสร๎างระบบ
ชลประทานขนาดกลาง ๖๐ โครงการ กํอสร๎างแหลํงน้ําและระบบสํงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนที่ชุมชน/ชนบท 
๑๘๑ โครงการ ป๓จจุบัน มีผลการดําเนินงานร๎อยละ 61.01 

- การกํอสร๎างแหลํงน้ําในไรํนานอกเขตชลประทาน เปูาหมาย 50,000 บํอ 
ป๓จจุบัน ดําเนินการได๎ 40,617 บํอ 

- การพัฒนาแหลํงน้ําชุมชน เปูาหมาย 8 แหํง ป๓จจุบัน ดําเนินการแล๎วเสร็จ  
6 แหํง อีก 2 แหํง อยูํระหวํางดําเนินการโดยมีความก๎าวหน๎าร๎อยละ 87.38 

- การพัฒนาแหลํงน้าํเพื่อการอนรุักษ๑ดนิและน้ํา เปูาหมาย 150 แหํง ป๓จจุบัน 
ดําเนินการแล๎วเสร็จ 63 แหํง อยูํระหวํางดําเนินการ 89 แหํง หยุดดําเนินการ 14 แหํง โดยมี
ความก๎าวหน๎าร๎อยละ 42 

- การจัดการแหลํงน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยการปรับปรุงพัฒนาแหลํงน้ํา 
และกระจายน้ําเพื่อการเกษตร 59 แหํง ในพื้นที่ 20 จังหวัด 
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- การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด๎านการบินจัดตั้งหนํวยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จํานวน 13 หนํวย ในจังหวัดเชียงใหมํ ตาก นครสวรรค๑ ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแกํน ระยอง 
สงขลา และบินปฏิบัติการฝนหลวง ทําให๎มีพื้นที่ที่ได๎รับประโยชน๑ 152.42 ล๎านไรํ 

- การปูองกันและบรรเทาภัยจากน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ 
จํานวน ๐.๙๑ ล๎านไรํ ด๎วยการกํอสร๎างทางระบายน้ําหลาก (Flood way) กํอสร๎างแนวระบายน้ําหลาก
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและปริมาณน้ําที่เกิดขึ้น เพ่ือให๎เกษตรกรได๎รับการบรรเทาหรือลด  
การสูญเสียจากการเกิดอุทกภัยป๓จจุบัน มีผลการดําเนินงานร๎อยละ 60.07 

(2) การจัดหาและพัฒนาแหลํงน้ําบาดาล (พ้ืนที่นอกเขตภัยแล๎ง) ดําเนินการแล๎วเสร็จ 
รวมทั้งสิ้น 1,084 แหํง (เปูาหมายรวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๗ แหํง) ดังนี้ 

- โครงการน้ําโรงเรียน เปูาหมาย 377 แหํง ดําเนินการแล๎วเสร็จ ๓50 แหํง 
- โครงการน้ําเพ่ือการอุปโภค/บริโภค เปูาหมาย 378 แหํง ดําเนินการแล๎วเสร็จ 

288 แหํง 
- โครงการน้ําเพ่ือการเกษตร เปูาหมาย 592 แหํง ดําเนินการแล๎วเสร็จ 446 แหํง 
การสร้างและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

    ๑) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรชุมชน เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
เพ่ือชํวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่การเกษตรแล๎งซ้ําซาก ให๎มีรายได๎ในชํวงฤดูแล๎ง และสร๎างโอกาสให๎
ชุมชนเกษตรสามารถพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชองชุมชน 
โดยมีเปูาหมายการดําเนินงานพ้ืนที่เกษตร จํานวน ๓,๐๕๑ ตําบล ตําบลละไมํเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี
ผลความคืบหน๎าการดําเนินงาน ดังนี้ 
    - การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณดําเนินการ เปูาหมาย ๓,๐๕๑ ตําบล มี
การพิจารณาโครงการ ตามที่ตําบลได๎เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และผํานการ
พิจารณารวม ๕๘ จังหวัด จํานวน ๓,๐๔๔ ตําบล จํานวน ๖,๕๙๘ โครงการ รวมจํานวน ๓,๐๐๔.๕๑๓ ล๎านบาท 
และตําบลที่ไมํเสนอโครงการ จํานวน ๗ ตําบล โดยมีเหตุผลที่ไมํเสนอโครงการ ได๎แกํ การเป็นชุมชน
เมือง และมีพื้นที่ทําการเกษตรน๎อย ไมํมีแรงงานภาคการเกษตรที่จะมารํวมโครงการ/แรงงานสํวนใหญํ  
อยูํในภาคอุตสาหกรรม มีคําตอบแทนมากกวํา และมีโครงการที่ได๎ดําเนินการอยูํแล๎ว สํวนการอนุมัติ
งบประมาณ กรมสํงเสริมการเกษตร ได๎โอนจัดสรรงบประมาณให๎สํานักงานเกษตรจังหวัดครบตาม
จํานวนแล๎ว (จํานวน ๖,๕๙๘ โครงการ จํานวน ๓,๐๐๔.๕๑๒ ล๎านบาท) 

 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากผลิตและบริโภค  
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ได๎ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๙.๕.๑ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
   คณะรักษาความสงบแหํงชาติ ได๎เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 และกําหนดให๎เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
เป็นวาระแหํงชาติ สาระสําคัญของ Roadmap ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน คือ 
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 (1) การกําจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ 
(ขยะมูลฝอยเกํา) ในระยะเรํงดํวน 6 จังหวัด ได๎แกํ นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ลพบุรี และสมุทรปราการ 
   (2) การสร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 
(ขยะมูลฝอยใหมํ) 
   (3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
   (4) การสร๎างวินัยของคนในชาติ มุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน 
   โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนในระยะเรํงดํวน (6 เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี)  
และระยะยาว (1 ปี ขึ้นไป) และกําหนดพ้ืนที่เปูาหมายระยะเรํงดํวน 10 จังหวัด ระยะปานกลาง 20 
จังหวัด และระยะยาว 47 จังหวัด โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มาตรการลดขยะมูลฝอย 
1.1 ดําเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ 

จัดนิทรรศการให๎ความรู๎ ปลูกจิตสํานึกประชาชนด๎านการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล๎อม โดยเฉพาะการเก็บ
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตํต๎นทางจนถึงการกําจัด และทําความสะอาดสถานที่สาธารณะตําง ๆ  
ทุกจังหวัด 

1.2 ผลักดันการออกนโยบายให๎สถานที่ราชการทั้งสํวนกลางและจังหวัด 
เป็นต๎นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และผลักดันการออกนโยบายให๎โรงเรียนและสถาบัน 
การศึกษามีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และดําเนินการตามมาตรการลดการใช๎โฟม บรรจุภัณฑ๑ 
ที่กําจัดยาก และให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎างสินค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

1.3 กระทรวงศึกษาธิการอยูํระหวํางดําเนินการ ดังนี้ 1) ออกนโยบายให๎สถานที่
ราชการทั้งสํวนกลางและจังหวัด เป็นต๎นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 2) ออกนโยบายให๎โรงเรียน
และสถาบันการศึกษามีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

2. มาตรการจัดการขยะมูลฝอย  
2.1 คัดแยกขยะมูลฝอย (ต๎นทาง)  

- จังหวัดมีการดําเนินงานเรื่องพ้ืนที่ต๎นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่เหมาะสม จํานวน 97 แหํง โดยมีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานแล๎ว 96 แหํง มีการดําเนิน
กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตํต๎นทาง 73 แหํง มีการดําเนินกิจกรรมการเก็บขนขยะมูลฝอย 
แบบแยกประเภท 26 แหํง และมีการดําเนินกิจกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต๎องแล๎วให๎กับพ้ืนที่
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 63 แหํง 

- กระทรวงสาธารณสุขได๎ดําเนินการยกรํางกฎกระทรวงเกี่ยวกับการคัดแยก 
เก็บขนแบบแยกประเภท และกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต๎อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535 ซึ่งผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการสาธารณสุขแล๎ว อยูํระหวํางรอเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตํอไป 

- รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎หารือ
รํวมกับรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ๑ 2558 เรํงรัดการออก
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กฎกระทรวงเกี่ยวกับการคัดแยก เก็บขน และกําจัดมูลฝอยแบบถูกต๎องตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การกําหนดคําธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอย 
ติดเชื้อตั้งแตํต๎นทางถึงปลายทางจากแหลํงกําเนิดทุกประเภท และการบูรณาการระหวํางเครือขําย
อาสาสมัครพิทักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมหมูํบ๎าน (ทสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูํบ๎าน (อสม.) ในการคัดแยกขยะที่ต๎นทาง 

- กระทรวงสาธารณสุข อยูํระหวํางดําเนินการออกกฎกระทรวงวําด๎วย
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... 

2.2 จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง)  
- จังหวัดมีการดําเนินงานเรื่องศูนย๑รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 

ของจังหวัด จํานวน 82 แหํง มีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานเพ่ือผลักดันให๎เกิดศูนย๑รวบรวม  
ของเสียอันตรายชุมชนแล๎ว จํานวน 80 แหํง และมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล๎ว  
35 แหํง รวมประมาณ 40.04 ตัน 

- กระทรวงสาธารณสุข ได๎ดําเนินการยกรํางกฎกระทรวงอัตราคําธรรมเนียม
การให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ซึ่งผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการสาธารณสุขแล๎ว (นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2558) 

- กระทรวงสาธารณสุข อยูํระหวํางดําเนินการออกกฎระเบียบการติดตาม
ตรวจสอบการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

- กระทรวงสาธารณสุข อยูํระหวํางดําเนินการกําหนดอัตราคําบริการ
สําหรับผู๎ได๎รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอย (นําเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558) 

2.3 กําจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)  
1) กําจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสม (ขยะมูลฝอยเกํา) ได๎กําจัดขยะมูลฝอย

ตกค๎างสะสมใน ๖ จังหวัดวิกฤตแล๎ว ๙.3 ล๎านตัน จากจํานวน ๑๑ ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ ๘๔.5 ดังนี้ 
- พระนครศรอียุธยา นครปฐม สระบุรี และลพบุรี กําจัดแล๎ว 0.5 ล๎านตัน  
- ปทุมธานี และสมุทรปราการ กําจัดแล๎ว ๘.8 ล๎านตัน 
- ขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมทั่วประเทศอีก ๗๑ จังหวัด จํานวน 20 

ล๎านตัน สนับสนุนเอกชนแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟูา นําสํงเป็นวัตถุดิบให๎โรงงานปูนซีเมนต๑ 
หรือสํงไปเตาเผา ขนย๎ายหรือรื้อรํอนไปกําจัดอยํางถูกต๎องในพื้นที่อื่น สามารถกําจัดได๎ 4.7 ล๎านตัน คิด
เป็นร๎อยละ 23.5 

- รวมกําจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมทั่วประเทศได๎ 14 ล๎านตัน คิดเป็น
ร๎อยละ 45.5 

2) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ๎งวํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมสามารถตั้งงบประมาณแก๎ไขป๓ญหาการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนแมํบทการบริหาร



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๘๘ 

 
 

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศได๎ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 

3) การจัดการขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมสํวนที่เหลือและขยะมูลฝอยใหมํ 
โดยดําเนินการดังนี้  

- ท๎องถิ่นมีการลดคัดแยกขยะตั้งแตํต๎นทาง การเก็บขนแบบแยกประเภท 
และการกําจัดอยํางถูกต๎อง โดยมีพ้ืนที่ต๎นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จํานวน ๙๘ แหํง 

- คัดเลือกพ้ืนที่เป็นศูนย๑รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด 
จํานวน ๘๓ แหํง มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล๎ว ๓๕ แหํง รวมประมาณ 60 ตัน 

- ปิดสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไมํถูกต๎อง ฟ้ืนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเกําและรองรับขยะมูลฝอยใหมํ 

- กําหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเป็นศูนย๑กําจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster)  
ในแตํละจังหวัด ทั้งหมด ๒๔๖ กลุํมพ้ืนที่ ขนาดใหญํ ๓๑ กลุํม ขนาดกลาง ๑๔๒ กลุํม ขนาดเล็ก ๗๓ กลุํม 
และสถานีขนถําย ๖๐ แหํง และสนับสนุนการการจัดทําโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ 

- สํงเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน 
จํานวน ๕๓ แหํง  

- เปิดดําเนินการแล๎ว ๒ แหํง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
และเทศบาลนครหาดใหญํ จังหวัดสงขลา สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได๎ ๒๕.๗ เมกกะวัตต๑ 

- อยูํระหวํางการกํอสร๎าง จํานวน ๓ แหํง คือ กรุงเทพมหานคร 
เทศบาลนครขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน และเทศบาลตําบลแมํขร ีจังหวัดพัทลุง ซึ่งจะผลิตพลังงานไฟฟูา
ได๎ ๑๐.๙ เมกกะวัตต๑ 

- อีก ๔๘ แหํง อยูํระหวํางดําเนินการ โดยมีการลงนามในบันทึกความ
เข๎าใจรํวมกับเอกชนแล๎ว เชํน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมื องลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสุรินทร๑ 
จังหวัดสุรินทร๑ องค๑การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต๎น 

4) กําหนดพ้ืนที่ที่จะเป็นศูนย๑กําจัดขยะมูลฝอยรวมจํานวน 246 กลุํม 
แบํงเป็น 

- ขนาดเล็ก (S) 73 แหํง  
- ขนาดกลาง (M) 142 แหงํ  
- ขนาดใหญ ํ(L) 31 แหงํ  
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- พร๎อมทั้งสถานีขนถําย ๖๐ แหํง และสนับสนุนการจัดทําโครงการ
เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ 

5) พ้ืนที่กํอสร๎างเตาเผาขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟูา จํานวน 53 แหํง 
แบํงเป็น  

- เปิดดําเนินการแล๎ว 2 แหํง ได๎แกํ จังหวัดภูเก็ต และสงขลา 
- อยูํระหวํางกํอสร๎าง 3 แหํง กทม. ขอนแกํน และพัทลุง 
- อยูํระหวํางดําเนินการ โดยมีการลงนามในบันทึกความเข๎าใจรํวมกับ

เอกชนแล๎ว จํานวน 48 แหํง 
6) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของประเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมได๎พิจารณารํางแผนแมํบทฯ และมี
ข๎อเสนอแนะวํา ระยะเวลาการดําเนินงานของแผนฯ ควรมีความยืดหยุํน/ ให๎เน๎นมาตรการด๎านการ
เตรียมความพร๎อมของประชาชน-เยาวชน/ ให๎กําหนดมาตรการการชดเชยแกํพ้ืนที่ที่ตั้งของ Cluster/ 
ให๎กําหนดตัวชี้วัดระดับประเทศ จังหวัด และท๎องถิ่น ทั้งนี้ คาดวําจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
ภายในเดือนมิถุนายน 2558 

7) แจ๎งจังหวัดให๎จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ในระดับจังหวัด และให๎เสนอคําของบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2560 โดยเบื้องต๎นได๎รับข๎อมูลแล๎ว 
จํานวน 51 จังหวัด 177 โครงการ 

3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
3.1 แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง  

77 จังหวัด โดยมีผู๎วําราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอํานาจหน๎าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให๎เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดทําแผน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ 5 ปี 

3.2 จังหวัดได๎จัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จัดสํงให๎ 
กรมควบคุมมลพิษเพ่ือจัดทําแผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีให๎ความเห็นชอบตํอไป 

3.3 ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด (มาตรา 39 แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535) 

๓.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ให๎ความเห็นชอบในการ
ขยายระยะเวลาการจัดทําคําของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ด๎านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม 

3.5 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได๎ออก
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให๎เอกชนรํวมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ๑
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และวิธีการคํานวณมูลคําของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ๑ 2558  

3.6 กระทรวงพลังงานได๎กําหนดอัตราสํวนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟูา (Feed-in 
tariff) จากการใช๎ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงให๎สูงขึ้น ซึ่งได๎ผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหํงชาติแล๎ว 

3.7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ยกรํางพระราชบัญญัติ 
การจัดการซากผลิตภัณฑ๑เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให๎
ความเห็นชอบแล๎ว โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรํางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ๑ฯ และให๎
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาความถูกต๎อง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 

3.8 กระทรวงสาธารณสุข อยูํระหวํางการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
กฎกระทรวงวําด๎วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... และรํางกฎกระทรวงอัตรา
คําธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัดมูลฝอย และกําลังดําเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เพ่ือกํากับดูแลการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให๎ครอบคลุมทุกท๎องที่ราชการสํวนท๎องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

3.9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  อยูํระหวํางยกรําง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแหํงชาติ พ.ศ. ....  และดําเนินการรับฟ๓งความคิดเห็น  
จากภาคสํวนตําง ๆ คาดวําจะเสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม (กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
  การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม (กระทรวงมหาดไทย) 
  ๑) การด าเนินโครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ (จ.พระนครศรีอยุธยา) 
 ๑.๑) โครงการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วงเงินจ๎าง
๓๖๘,๓๓๓,๐๐๐ บาท โดยแบํงประเภทงานได๎ ดังนี้ 
 (๑) งานขนย๎ายขยะมูลฝอย  จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน จากตําบลบ๎านปูอม อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา ไปฝ๓งกลบในบํอขยะแหํงใหมํในพ้ืนที่ตําบลมหาพราหมณ๑ อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เสร็จสิ้นแล๎ว ดําเนินการสํงมอบพ้ืนที่ให๎กับบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๏อปเมนต๑ จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน๑ 
 (๒) งานกํอสร๎างสถานที่ฝ๓งกลบขยะมูลฝอยและงานปรับภูมิทัศน๑ ขณะนี้             
มีการดําเนินการกํอสร๎างไปแล๎ว ร๎อยละ ๖๘ ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎ให๎บริษัทอิตาเลียนไทย
ดีเวล๏อปเมนต๑ จํากัด (มหาชน) เฝูาระวังและปูองกันป๓ญหาน้ําทํวมในชํวงฤดูฝน โดยการกํอสร๎างคันดิน
สูงกวําระดับถนนความสูงประมาณ ๒.๕ เมตร ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแก๎ไขป๓ญหาขยะมูลฝอย
ตกค๎างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๘ ได๎เสนอแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
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 - มอบหมายให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงใดแหํงหนึ่ง รับผิดชอบ             
การดําเนินการ และเป็นผู๎ดูแลที่ดินสิ่งกํอสร๎าง วัสดุ อุปกรณ๑ ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ  
 - วิธีการดําเนินการรํวมกันขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยมีองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นเจ๎าภาพ ศูนย๑ประสานงานและมีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นๆ ที่สมัครใจ         
เข๎ารํวมในการบริหารจัดการ โดยจะต๎องนําเสนอเข๎าสูํสภาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะเข๎ารํวม
ดําเนินการให๎ความเห็นชอบและจะต๎องมีการจัดทําบันทึกความเข๎าใจรํวมกัน (MOU) และจัดทํา
ข๎อกําหนดการดําเนินงานรํวมกันในสํวนของทรัพย๑สินการบริหารงบประมาณ และบุคลากรรํวมกัน 
 (๓) การเบิกจํายงบประมาณ ตามสัญญาจัดซื้อจัดจ๎าง เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗ จํานวน ๓๖๘,๓๓๓,๐๐๐ บาท เบิกจํายไปแล๎ว จํานวน  ๑๘๘,๔๖๘,๖๒๙.๔๔ บาท  คิดเป็นร๎อยละ 
๕๑.๑๗ คงเหลืองบประมาณ จํานวน ๑๗๙,๘๖๔,๓๗๐.๕๖ บาท 

4. มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รํวมกับกระทรวงมหาดไทย

ดําเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เริ่มตั้งแตํวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยรณรงค๑
ประชาสัมพันธ๑ จัดนิทรรศการให๎ความรู๎ ปลูกจิตสํานึกประชาชนด๎านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตํต๎นทางจนถึงการกําจัด และทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะตําง ๆ ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได๎แจ๎งให๎ทุกจังหวัดดําเนินการ  

4.2 รณรงค๑สร๎างจิตสํานึกประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้ง 
ขยะมูลฝอย โดยมีกลุํมเปูาหมาย คือ บ๎านเรือน/ชุมชน โรงเรียน/สถานศึกษา สถานที่ราชการ/ที่ทําการ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และสถานที่สาธารณะ/แหลํงทํองเที่ยว และสถานประกอบการ/
ห๎างสรรพสินค๎า และมีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให๎เหมาะสมกับสถานที่ตําง ๆ 

4.3 รณรงค๑การงดใช๎โฟมและพลาสติกเพ่ือเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ถวายเป็น
พระราชกุศลแดํสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ  
5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และจัดทํารายงานพิเศษเปรียบเทียบการยํอยสลายของโฟม  
และพลาสติกกับวัสดุธรรมชาติ 

4.4 รณรงค๑สร๎างความตระหนักถึงป๓ญหาขยะล๎นเมือง และการประชาสัมพันธ๑
ให๎ความรู๎เรื่องการลด คัดแยก จัดการ และนําขยะมูลฝอยไปใช๎ประโยชน๑ ในระหวํางวันที่ 24 – 28 
กุมภาพันธ๑ 2558 

ป๓จจุบัน ได๎จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล๎อมแล๎ว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 30,507.0793 ล๎านบาท 
ประกอบด๎วย (1) การจัดการขยะ วงเงิน 28,732.4212 ล๎านบาท (2) การจัดการน้ําเสีย วงเงิน 
1,392.7818 ล๎านบาท และ (3) การจัดการมลพิษทางอากาศ วงเงิน 381.8763 ล๎านบาท 

นอกจากนั้น ในเรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรม ได๎ดําเนินการหาแนวทางในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ (เชํน พ้ืนที่ 
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ในการดูแลของทหาร ปุาเสื่อมโทรม พ้ืนที่ราชพัสดุ เป็นต๎น) แล๎วพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยใน
เบื้องต๎นได๎คัดเลือกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่นํารํอง ป๓จจุบัน อยูํระหวํางการศึกษาความเป็นไปได๎  
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ คาดวําจะแล๎วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 
 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (วงเงินจ๎าง ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท)  
 - ระยะที่ ๑ กระบวนการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจแกํประชาชนโดยรอบบริเวณ
สถานที่กํอสร๎างกําจัดขยะมูลฝอยเรียบร๎อยแล๎ว   
 - ระยะที่ ๒ การสร๎างความยั่งยืนและการมีสํวนรํวมของประชาชนในการกําจัด
ขยะมูลฝอย 
 ๑.๓) การจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับโครงการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะน าร่องจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (วงเงินจ๎าง ๑๕๒,๙๓๕,๖๐๐ บาท) 
 ๑.๔) โครงการไฟฟูาจากขยะเทศบาลพระนครศรีอยุธยา การไฟฟูาสํวนภูมิภาคได๎
จ๎างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารดีําเนินการศึกษา ออกแบบ คาดวําจะเริ่มดําเนินการกํอสร๎างโครงการ
ไฟฟูาจากขยะฯ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยใช๎งบประมาณของการไฟฟูาสํวนภูมิภาค ดังนี้ 
 (๑) กํอสร๎างระบบกําจัดขยะด๎วยเทคโนโลยีผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) จํานวน 
๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
 (๒) กํอสร๎างระบบผลิตไฟฟูาจากการกําจัดขยะด๎วยเทคโนโลยีการเผา จํานวน 
๖๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือผลิตไฟฟูา ขนาด ๓,๘๐๐ กิโลวัตต๑ ซึ่งคาดวําจะแล๎วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ๑.๕) การขยายเขตประปา การประปาสํวนภูมิภาคได๎รับงบประมาณขยายเขต
ประปาเข๎าบริเวณพ้ืนที่โครงการไฟฟูาจากขยะฯ เรียบร๎อยแล๎ว และคาดวําจะสามารถดําเนินการได๎ทัน
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒) การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอย (ระยะ
เร่งด่วน ๖ เดือน) (จ.นครปฐม สระบุรี และลพบุรี) ของกระทรวงมหาดไทย 
 ๒.๑) จ.นครปฐม (งบประมาณ ๗๑๑ ล๎านบาท) แนวทางจัดการขยะเกําและขยะ
รายวัน โดยมีการกํอสร๎างบํอฝ๓งกลบ ๑ , ๒ , ๓ และกํอสร๎างบํอฝ๓งกลบ ๔ ในพ้ืนที่ ๗๐ ไรํ แนวทาง
รองรับการจัดการขยะที่เกิดขึ้นใหมํ โดยมีการกํอสร๎างคันดินรอบบํอสูง ๓ เมตร โดยรอบพ้ืนที่ ๔           
(๑๐๐ ไรํ) ดําเนินการฝ๓งกลบขยะรายวัน ๆ ละ ๒๐๐ ตัน และกํอสร๎างโรงคัดแยกขยะ ขนาด ๒๐๐ ตัน/วัน 
 ๒.๒) จ.สระบุรี (งบประมาณ ๔๒๗.๒๐ ล๎านบาท) แนวทางจัดการขยะเก่า  
โดยมีการดําเนินงานดังนี้ (๑) กํอสร๎างคันดินโดยรอบบํอฝ๓งกลบ ๑ ความสูง ๓ เมตร (๒) กํอสร๎างบํอฝ๓ง
กลบ ๓ (ขุดบํอลึก ๓ เมตร และกํอสร๎างคันดินโดยรอบบํอ ความสูง ๓ เมตร พร๎อมกํอสร๎างชั้นปูองกัน
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น้ําชะขยะซึมลงสูํใต๎ดิน) (๓) ขุดตักกองขยะเกําในพื้นที่ ๖๒ ไรํ จํานวน ๑๐๒,๑๐๐ ตันและขนย๎ายไปฝ๓ง
กลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาลในบํอฝ๓งกลบ ๑ จนเต็มถึงระดับคันบํอ และถมกลบบดอัดขยะขึ้นสูงเหนือ
ชั้นคันบํออีก ๓ ชั้น ๆ ละ ๓ เมตร พร๎อมถมกลบดินบดอัดหนา ๑ เมตร ปิดทับหน๎าขยะชั้นสุดท๎าย (๔) 
ขุดตักกองขยะเกําในพ้ืนที่ ๖๒ ไรํ จํานวน ๓๗,๙๐๐ ตัน และขนย๎ายไปฝ๓งกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล
ในบํอฝ๓งกลบ ๓ จนเต็มถึงระดับคันบํอแนวทางรองรับการจัดการขยะที่เกิดขึ้นใหมํ โดยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ (๑) กํอสร๎าง  บํอฝ๓งกลบ ๒ ,๔ และ ๕ (ขุดบํอลึก ๓ เมตร และกํอสร๎างคันดินโดยรอบบํอ ความสูง ๓ 
เมตร) (๒) กํอสร๎างบํอบําบัดน้ําเสีย (น้ําชะขยะ) (๓) ดําเนินการฝ๓งกลบขยะรายวัน ๆ ละ ๘๐ ตัน ในบํอ
ฝ๓งกลบ ๓, ๒, ๔ และ ๕ ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณขยะได๎รวม ๔๔๕,๖๐๐ ตัน หรือใช๎ฝ๓งกลบขยะได๎นาน
ประมาณ ๑๕ ปี (หากยังไมํมีการกํอสร๎างโรงคัดแยกขยะ) (๔) กํอสร๎างโรงคัดแยกขยะ ขนาด ๘๐ ตัน/วัน 
 ๒.๓) จ.ลพบุรี (งบประมาณ ๖๒ ล๎านบาท) เทศบาลเมืองลพบุรี/เทศบาลตําบลลํานารายณ๑/
อบต.โคกสลุง ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการจ๎างขนย๎ายในการวําจ๎างขนย๎ายขยะมูลฝอยไปกําจัดที่
จังหวัดสระบุรีมาเป็นการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่มีอยูํเดิมให๎มีศักยภาพสามารถรองรับ
ปริมาณขยะอยํางมีประสิทธิภาพ และดําเนินการให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการ เทศบาลเมืองเขาสามยอด             
ให๎เอกชนมารับซื้อขยะถึงพ้ืนที่บํอขยะพร๎อมทั้งเก็บขนขยะออกจากพ้ืนที่ในราคา ๓๐ บาท/ตัน 
 ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได๎สํงเรื่องขอปรับแผนการดําเนินการจัดการแก๎ไขป๓ญหาขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ดังกลําวให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมดําเนินการตํอไป 
  ๓) การจัดต้ังโรงก าจัดขยะมูลฝอย มีการด าเนินงาน ดังน้ี  
  (๑) การด าเนินงานที่ผ่านมาการก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ กระทรวงมหาดไทยได๎
พิจารณารํวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ผลการประชุมดังกลําว พบวํา  พ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานมีจ านวน ๒๔ จังหวัด ได๎แกํ จังหวัด
อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย๑ สงขลา ภูเก็ต กระบี่ นครราชสีมา ขอนแกํน สุรินทร๑ มหาสารคาม เลย 
ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครสวรรค๑ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ยะลา 
เชียงใหมํ นครพนม และพัทลุง 
  (๒) การจัดท าค าของบประมาณ การแก๎ไขป๓ญหาขยะมูลฝอยในลักษณะบูรณาการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สรุปงบประมาณ
ในสํวนของจังหวัดตําง ๆ รวม ๗๖ จังหวัด ได๎เสนอแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพ          
การเก็บขนและกําจัด งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๘๔ โครงการ 
เป็นเงิน ๒๖,๑๘๑.๙๙ ล๎านบาท ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการจัดระบบ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข๎อ ๘ กําหนดให๎ผู๎วําราชการจังหวัดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือพิจารณาอนุมัติกํอน
ดําเนินการ  
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  (๓) กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอเรื่อง
การด าเนินโครงการก่อสร้างขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒ ข้อ เพ่ือคณะรัฐมนตรีรับทราบ                
ความคืบหน๎าการดําเนินโครงการกํอสร๎างขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และความก๎าวหน๎า
เบื้องต๎นในการดําเนินการกําหนดพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่ใช๎เป็นศูนย๑กลางจัดตั้งโรงกําจัดขยะมูลฝอย            
ในภาพรวมของประเทศที่จะรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของทุกจังหวัด 
  (๔) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบทั้ง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่                
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมนี้ คณะรัฐมนตรีได้ปรึกษาเพ่ิมเติมและลงมติว่า 
  - ให๎กระทรวงมหาดไทยเป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบเกี่ยวกับการแก๎ไขป๓ญหาขยะ
มูลฝอยในภาพรวมของประเทศ โดยให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง เป็นหนํวยงานสนับสนุนในการดําเนินการ และให๎พิจารณาแก๎ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องให๎สอดคล๎องกับแนวทางการดําเนินการดังกลําวด๎วย 
  - ให๎กระทรวงมหาดไทยรํวมกับกระทรวงพลังงาน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ดําเนินการจัดหาเตาเผาขยะให๎แกํชุมชนหรือท๎องถิ่นตํอไปด๎วย 

 การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
 สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ประกาศให๎ “ขยะมูลฝอยเป็นวาระ
แหํงชาติ” และเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2557   โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 
  1) การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) 
  ขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมทั่วประเทศได๎รับการจัดการแล๎วประมาณ 14 ล๎านตัน            
จากปริมาณขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมทั้งหมด 31 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 45.16 โดยสนับสนุนเอกชน
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟูา นําสํงเป็นวัตถุดิบให๎โรงงานปูนซีเมนต๑ หรือสํงไปเตาเผา ขนย๎าย
หรือรื้อรํอนไปกําจัดอยํางถูกต๎องในพื้นที่อื่น 
  ๒) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เป็นขยะมูลฝอยใหม่ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
   2.1) สํงเสริมให๎ชุมชนและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ลด คัดแยกขยะ ตั้งแตํต๎นทาง 
การเก็บขนแบบแยกประเภท และนําไปกําจัดอยํางถูกต๎อง โดยมีพ้ืนที่ต๎นแบบการจัดการขยะมูลฝอย             
ที่เหมาะสม จํานวน ๙๘ แหํง  
   2.2) คัดเลือกพ้ืนที่เป็นศูนย๑รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด จํานวน             
๘๓ แหํง มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล๎ว ๓๕ แหํง รวมประมาณ ๔๐ - 50 ตัน 
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   2.3) สํงเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน จํานวน           
๕๓ แหํง เปิดดําเนินการแล๎ว ๒ แหํง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครหาดใหญํ 
จังหวัดสงขลา สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได๎ ๒๕.๗ เมกกะวัตต๑ อยูํระหวํางการกํอสร๎าง จํานวน ๓ แหํง 
คือ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน และเทศบาลตําบลแมํขรี จังหวัดพัทลุง 
และลงนามในบันทึกความเข๎าใจรํวมกับเอกชนแล๎ว 2 แหํง คือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 
   2.4) สนับสนุนการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตแทํงเชื้อเพลิง  (RDF)                
ในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 21 แหํง ในพื้นที่ 15 จังหวัด 
   2.5) สํานักงบประมาณสรุปกรอบวงเงินงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งสิ้น 3,775.2550 ล๎านบาท 
   3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
   3.1) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได๎ออกประกาศ
คณะกรรมการ นโยบายการให๎เอกชนรํวมลงทุนในกิจการของรัฐ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
    - การกําหนดหลักเกณฑ๑และวิธีการคํานวณมูลคําของโครงการการลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ๑ 2558 
    - หลักเกณฑ๑และวิธีการให๎เอกชนรํวมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลคําต่ํากวํา               
ที่กําหนดในมาตรา ๒๓ แหํงพระราชบัญญัติการให๎เอกชนรํวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖       
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 
   3.2) กระทรวงพลังงานได๎กําหนดอัตราสํวนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟูา (Feed-in tariff)   
จากการใช๎ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงให๎สูงขึ้น ซึ่งได๎ผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหํงชาติแล๎ว 
   3.3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยูํระหวํางการนําเสนอ               
รํางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ๑เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ พ.ศ. .... ตํอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบ และอยูํระหวํางยกรํางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแหํงชาติ พ.ศ. ....  และดําเนินการรับฟ๓งความคิดเห็นจากภาคสํวนตําง ๆ คาดวํ าจะเสนอ
สภานิติบัญญัติแหํงชาติ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  3.4) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2558 จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด๎วย (๑) รํางกฎกระทรวงวําด๎วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. .... (๒) รํางกฎกระทรวงวําด๎วยอัตราคําธรรมเนียมการให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ. .... และ (๓) รํางกฎกระทรวงวําด๎วยอัตราคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการ
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แจ๎ง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให๎สํงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล๎วดําเนินการตํอไป  
 4) การสร้างวินัยของคนในการจัดการขยะมูลฝอย 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม รํวมกับกระทรวงมหาดไทย                  
และกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการรณรงค๑สร๎างจิตสํานึกประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้ง
ขยะมูลฝอย โดยมีกลุํมเปูาหมาย คือ บ๎านเรือน/ชุมชน โรงเรียน/สถานศึกษา สถานที่ราชการ/ที่ทําการ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และสถานที่สาธารณะ/แหลํงทํองเที่ยว และสถานประกอบการ/
ห๎างสรรพสินค๎า และมีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให๎เหมาะสมกับสถานที่ตําง ๆ 
 ๕) แนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในอนาคต 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยกรมควบคุมมลพิษ อยูํระหวําง          
การยกรํางแผนแมํบทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพ่ือให๎มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศที่มีประสิทธิภาพ และบูรณาการ การดําเนินงานรํวมกัน
ของหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนแมํบทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ คณะกรรมการขับเคลื่อนเคลื่อนการดําเนินงานตาม Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พิจารณาให๎ความเห็นชอบ กํอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติตํอไป 

๙.๕.๒ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เพ่ือการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ได๎ดําเนินโครงการสําคัญดังนี้ 

(1) โครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย รํวมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพ่ือสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการจัดการขยะอุตสาหกรรมให๎แกํสถานประกอบการ และเพ่ือให๎มีมาตรการ  
ด๎านกฎหมายที่เข๎มข๎นมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได๎นํากากอุตสาหกรรมเข๎าสูํระบบมากขึ้น  

(2) โครงการเรํงรัดการนํากากอุตสาหกรรมเข๎าสูํระบบ ได๎จัดทําแผนแมํบทระยะ  
5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ป๓จจุบัน สามารถนํากาก 
เข๎าสูํระบบแล๎วประมาณ 1.11 ล๎านตัน (เปูาหมาย 1.2 ล๎านตัน) แบํงเป็น ของเสียไมํอันตราย 
8,617,469.70 ตัน และของเสียอันตราย 677,745.02 ตัน  

(3) โครงการแก๎ไขปรับปรุงและสํงเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลเพ่ือจัดการ
สภาพแวดล๎อมพร๎อมก๎าวเข๎าสูํอุตสาหกรรมสีเขียวอยํางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือกําหนด 
แนวทางการบริหารการผลิตและการใช๎ผลิตภัณฑ๑พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสร๎างความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกอยํางเหมาะสม พร๎อมทั้งจัดทําคูํมือเพ่ือเผยแพรํ
ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก ป๓จจุบัน ได๎ดําเนินการศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูลการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล๎อมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ของผลิตภัณฑ๑พลาสติกที่รีไซเคิล 
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และไมํรีไซเคลิ ดําเนินการรวบรวมข๎อมูลการบริหารจัดการผลิตภัณฑ๑พลาสติก ด๎านการผลิต การบริโภค 
และการนํากลับมาใช๎ใหมํ และดําเนินกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือสนับสนุนการแยกขยะเพ่ือนํากลับมา 
ใช๎ประโยชน๑ใหมํหรือนําไปแปรสภาพเพ่ือนํากลับมาใช๎ใหมํ 

นอกจากนั้น ได๎สํงเสริมและผลักดันให๎อุตสาหกรรมเหมืองแรํและอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานมุํงสูํมาตรฐานเหมืองแรํสีเขียว โดยการเชิญชวนให๎ผู๎ประกอบการเข๎ารํวมโครงการและ  
ในอนาคตจะจัดอันดับสถานประกอบการมาตรฐานเหมืองแรํสีเขียวตํอไป 

๙.๕.๓ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
(1) การแก๎ไขป๓ญหาหมอกควันภาคเหนือ 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ๑) เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาหมอกควันภาคเหนือ และมอบหมายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรับไป
ดําเนินการ และ ๒) อนุมัติวงเงิน ๘๘.๕๐๒๕ ล๎านบาท จากงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจํายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ให๎จังหวัดเพ่ือดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการฯ และให๎สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อม เป็นหนํวยงาน
เจ๎าภาพขอทําความตกลงในรายละเอียดด๎านงบประมาณตามขั้นตอนกับสํานักงบประมาณแทนจังหวัด
ดังกลําวตํอไป 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 1) รับทราบรายงานสถานการณ๑
หมอกควันในพ้ืนที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมรายงาน 2) ให๎กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ เรํงดําเนินการปูองกัน ติดตาม และแก๎ไขสถานการณ๑หมอกควันในพ้ืนที่
ดังกลําวให๎กลับสูํภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งการติดตามสถานการณ๑ในพ้ืนที่ใกล๎เคียงเพ่ิมเติมด๎วย 
นอกจากนี้ ให๎เพ่ิมการประชาสัมพันธ๑และสร๎างการรับรู๎เกี่ยวกับผลกระทบของไฟปุาและหมอกควันที่
เกิดขึ้นอยํางจริงจังและตํอเนื่องเพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ให๎ปรับเปลี่ยนวิธีการทํา
การเกษตร โดยไมํให๎มีการเผาทําลายปุา รวมทั้งให๎มีมาตรการการลงโทษผู๎เป็นต๎นเหตุให๎เกิดไฟปุาด๎วย 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ มอบหมายให๎กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อม เป็นเจ๎าภาพหลักในการบูรณาการรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และหนํวยงาน  
ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อวางแผนการดําเนินการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาหมอกควันอยํางเป็นระบบ สอดคล๎องกับ
แผนปฏิบัติการปอูงกันและแก๎ไขป๓ญหาหมอกควันภาคเหนือ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ๑ 
2558) โดยให๎ความสําคัญกับการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจกับประชาชนให๎ตระหนักถึงอันตรายและ
ผลกระทบจากไฟปุาและหมอกควัน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได๎ในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ๑ที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย เพ่ือการดําเนินการดังกลําว ทั้งทางพ้ืนดินและทางอากาศ โดยให๎ประสาน  
ขอความรํวมมือจากภาคเอกชนทั้งในและตํางประเทศด๎วย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จึงได๎ดําเนินการดังนี้ 
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- ประชุมหารือรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย กระทรวงกลาโหม 
กองอํานวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร กองบัญชาการตํารวจแหํงชาติ  กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง 
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และ สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให๎จัดตั้งศูนย๑อํานวยการแก๎ไขป๓ญหาไฟปุาและหมอกควันแหํงชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ) เพ่ือเป็น  
ศูนย๑บัญชาการ กําหนดนโยบาย แนวทางแก๎ไขป๓ญหา รวมทั้งติดตามประเมินผลการแก๎ไขป๓ญหาไฟปุา
และหมอกควัน 

- จัดตั้งศูนย๑อํานวยการแก๎ไขป๓ญหาไฟปุาและหมอกควันแหํงชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ)
โดยใช๎ห๎องเมขลา กรมทรัพยากรน้ํา เป็น War room ปฏิบัติการเป็นศูนย๑กลางบัญชาการระหวําง
หนํวยงานสํวนกลางกับสํวนภูมิภาค โดยมีองค๑ประกอบของศูนย๑ฯ คือ 1) ศูนย๑อํานวยการแก๎ไขป๓ญหา 
ไฟปุาและหมอกควันแหํงชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ) 2) สํวนบังคับบัญชา 3) สํวนอํานวยการ 4) สํวนติดตาม
สถานการณ๑ (War Room) 5) ศูนย๑ปฏิบัติการแก๎ไขป๓ญหาไฟปุาและหมอกควัน กองทัพภาค 3 
(ศปก.กฟป.ภาค 3)9 จังหวัดภาคเหนือ และ 6) ศูนย๑ปฏิบัติการแกไ๎ขป๓ญหาไฟปุาและหมอกควันจังหวัด 
(ศปก.กฟป.จว.) จํานวน 9 จังหวัด ได๎แกํ เชียงราย เชียงใหมํ นําน พะเยา แพรํ แมํฮํองสอน ลําปาง 
ลําพูน และตาก 

- ศอ.กฟป.ชาติ ได๎กําหนดให๎มีการประชุมทางไกล (Video Conference) รํวม
ระหวําง ศปก.กฟป.ภาค 3 เป็นประจําทุกวัน ในเวลา 09.30 น. และให๎มีการประชุมทางไกลรํวม
ระหวําง ศอ.กฟป.ชาติ/ศปก.กฟป.ภาค 3 และ ศปก.กฟป.จว. 9 จังหวัด ทุกวันจันทร๑ ในเวลา 10.00 น. 
เพ่ือรายงานสถานการณ๑ และรายงานผลการดําเนินงานแก๎ไขป๓ญหาไฟปุาและหมอกควันในพ้ืนที่  
9 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาหมอกควันไฟปุาและหมอกควัน  
เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตํอไป 

- การใช๎เทคโนโลยีในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาไฟปุา ดังนี้ 1) การใช๎
ดาวเทียมติดตามจุดเกิดไฟปุาทั่วประเทศ 2) การจัดทําข๎อมูลด๎านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และ
ภัยพิบัติ 3) การสนับสนุนภาพถํายดาวเทียมในพ้ืนที่ที่เกิดความร๎อนสูงบริเวณจุด Hot Spot ซึ่งเป็นที่
กําเนิดของไฟปุา 4) การพัฒนาระบบแผนที่ความเสื่ยงของการเกิดไฟปุา เพ่ือให๎หนํวยงานในพ้ืนที่ 
ใช๎ประกอบการวางแผนการจัดการเชื้อไฟ การจัดทําแนวกันไฟ และการทําความเข๎าใจกับประชาชนใน
พ้ืนที่ลํวงหน๎า และ 5) การให๎บริการแผนที่แบบออนไลน๑และข๎อมูลความรู๎ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับไฟปุา
และหมอกควัน และการรายงานสถานการณ๑คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ผํานทาง 
http://air4thai.pcd.go.th http://fire.gistsa.or.th เฟสบุ๏คแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ เฟสบุ๏ค 
แฟนเพจรู๎ทัน (หมอก) ควัน 

- ยกรํางบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) ในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา
หมอกควันจากการเผาเศษวัสดุภาคเกษตรในพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ระหวํางภาครัฐ  ( กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ กระทรวงมหาดไทย) และภาคเอกชน 

http://air4thai.pcd.go.th/


สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๒๙๙ 

 
 

(สมาคมผู๎ผลิตอาหารสัตว๑ไทย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การ เกษตร) เพ่ือนําเสนอ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมพิจารณาแล๎ว  

- กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาหมอกควนัภาคเหนอื ถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เพื่อเป็นการทบทวนการดําเนินงานในแงํมุมตําง ๆ ทั้งที่สําเร็จและล๎มเหลว รวมถึงการวิเคราะห๑จุดแข็ง/
จุดอํอน ของการดําเนินงานที่ผํานมา รวมถึงการวิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอน และข๎อเสนอแนะเพ่ือใช๎เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหามลพิษจากหมอกควันในปี ๒๕๕๙ 

(2) การแก๎ไขป๓ญหามลพิษทางอากาศ  
- จัดทําแผนปฏิบัติการในการกํากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพ่ือมิให๎องค๑การ

ขนสํงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปลํอยรถโดยสารและรถรํวมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปลํอยควันดํา
เกินมาตรฐาน โดยได๎รํวมกับกองบังคับการตํารวจจราจรและกรมการขนสํงทางบกตรวจจับรถโดยสาร 
ที่ปลํอยควันดําเกินมาตรฐานและแจ๎งให๎ ขสมก. ควบคุมดูแลอยํางเข๎มงวดมิให๎นํารถออกวิ่งให๎บริการ
จนกวําจะแก๎ไขปรับปรุงรถให๎อยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน โดย ขสมก. ได๎หยุดเดินรถโดยสารที่มีสภาพเกํา  
ทรุดโทรม ไมํปลอดภัย และปลํอยควันดําเกินมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 232 คัน ป๓จจุบัน อยูํระหวํางการขอ
ปลดระวางรถโดยสาร 

- จัดทํามาตรการลดและควบคุมฝุุนละอองจากแหลํงกําเนิดหลักของฝุุนละออง
ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ ตําบลหน๎าพระลาน จังหวัดสระบุรี และจัดทํามาตรการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานดังกลําว โดยได๎กําหนดให๎มีการติดตามความคืบหน๎าการควบคุมและแก๎ไขป๓ญหา 
ฝุุนละออง เดือนละ 2 ครั้ง จนกวําสถานการณ๑ป๓ญหาจะคลี่คลาย 

- เฝูาระวังและติดตามตรวจสอบคําสารอินทรีย๑ระเหยงํายในพ้ืนที่เขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง อยํางตํอเนื่อง 

๙.๕.๔ การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า 
(1) การจัดทํายุทธศาสตร๑การจัดการคุณภาพน้ําประเทศไทย อยูํระหวํางการยกรําง

ยุทธศาสตร๑ฯและจัดทํา Roadmap การจัดการคุณภาพน้ําตามกรอบยุทธศาสตร๑ดังกลําว 
(2) การแก๎ไขป๓ญหาน้ําเสียชุมชน อยูํระหวํางการยกรํางแนวทางการดําเนินงาน

ปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552และอยูํระหวํางการนําเสนอรายละเอียดคําใช๎จําย
การเดินและบาํรุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งประมาณการคําใช๎จํายการเดินระบบบําบัดน้ําเสียรวม
แตํละประเภทและแตํละขนาด เพ่ือเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณา 

(3) การแก๎ไขป๓ญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม อยูํระหวํางการจัดทํากรอบแนวทาง 
การอนุญาตระบายมลพิษ การจัดทํา Roadmap การผลักดันภาษีมลพิษทางน้ํา และการปรับปรุงแก๎ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับแหลํงกําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

(4) การแก๎ไขป๓ญหาน้ําเสียเกษตรกรรม อยูํระหวํางการปรับปรุงรํางหลักเกณฑ๑  
การจัดการฟาร๑มสุกรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และเตรียมการเสนอรํางประกาศคณะกรรมการ
สาธารณสุขเกี่ยวกับบํอเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา ตํอคณะกรรมการสาธารณสุข 
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(5) การแก๎ไขป๓ญหาคุณภาพน้ําในพ้ืนที่ลุํมน้ําวิกฤต/พ้ืนที่เสี่ยง 
- อยูํระหวํางการปรับปรุงรํางแผนปฏิบัติการปูองกัน แก๎ไข และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุํมน้ํา 

ทําจีนและแผนปฏิบัติการฯ พื้นที่ลุํมน้ําเจ๎าพระยา 
- อยูํระหวํางเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการปูองกันและแก๎ไขอันตราย 

อันเกิดจากการแพรํกระจายของมลพิษทางน้ําจากกิจกรรมเหมืองแรํ  
- ชี้แจงผลการศึกษาและรํางแนวทางการฟ้ืนฟูลําห๎วยคลิตี้จากการปนเปื้อน  

สารตะกั่ว ตํอคณะกรรมการหมูํบ๎านคลิตี้ ผู๎นําชุมชน และชาวบ๎านคลิตี้ เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  
เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2557 และจัดประชุมรับฟ๓งความคิดเห็นเพ่ือกําหนดแนวทางฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมในบริเวณห๎วยคลิตี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 

๙.๕.5 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Tax) 
ดําเนินโครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ซึ่งได๎

ศึกษาวิเคราะห๑กฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล และออกประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 130 ประกาศ ณ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2558 

 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ข๎อจํากัดของเทคโนโลยีการจัดทําแผนที่ในอดีตไมํสามารถกําหนดรายละเอียด

ขอบเขตของพ้ืนที่ปุาไม๎ได๎อยํางชัดเจน จึงเกิดความสับสนในการนําไปใช๎และทําให๎เกิดป๓ญหามาโดยตลอด 
อีกทั้งยังพบข๎อผิดพลาดที่มิได๎กันพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ทํากินของประชาชนที่อยูํกํอนการประกาศเขตปุาไม๎
ออกจากพ้ืนที่ปุาไม๎ที่สงวนคุ๎มครอง ทําให๎ประชาชนที่ควรเป็นผู๎มีสิทธิ์ในที่ดินเหลํานี้แปรสภาพเป็นผู๎บุกรุก
มาเป็นระยะเวลามากกวํา 70 ปี และในขณะเดียวกัน มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม๎อยํางตํอเนื่องและรุนแรง
มากขึ้นตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยชํองวํางที่เกิดจากแนวเขตปุาไม๎ในแผนที่ไมํชัดเจน 

2. ที่ผํานมา ได๎พยายามจะนําผืนปุาเสื่อมโทรมมาจัดสรรพ้ืนที่ทํากินให๎กับประชาชนใน
รูปแบบตําง ๆ เชํน พ้ืนที่ปฏิรูปเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่นิคมสร๎างตนเอง พ้ืนที่นิคมสหกรณ๑ เป็นต๎น ทําให๎
เกิดความสับสนในเรื่องของแนวเขตที่ดินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากแนวเขตที่ดินของรัฐเหลํานั้นและแนวเขตปุา
ไม๎ทับซ๎อนกัน เพราะแผนที่แนวเขตของแตํละหนํวยงานไมํได๎จัดทําบนพ้ืนฐานและมาตราสํวนเดียวกัน 
จึงทําให๎เกิดความสับสน ยากตํอการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกและการบริหารจัดการทรัพยากร
ปุาไม๎อยํางมีประสิทธิผล 

3. ป๓ญหาหลักของขยะตกค๎างสะสมมาจากการทิ้งโดยไมํมีการคัดแยกและมีการนํามาใช๎
ใหมํน๎อย นอกจากนั้น ยังมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไมํถูกต๎องเป็นจํานวนมาก ขณะที่ปริมาณของเสีย
อันตรายจากชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิกส๑ และขยะติดเชื้อมีจํานวนเพ่ิมขึ้น แตํระบบกําจัดขยะที่มีอยูํ  
ไมํสามารถรองรับกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได๎ 

4. น้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตํอการดํารงชีวิตและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ น้ําตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท๎องที่อาศัยใช๎ ได๎แกํ น้ําในบรรยากาศ (ฝน) น้ําผิวดิน 
และน้ําบาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไมํสามารถผลิตเพ่ิมขึ้นมาหรือลดปริมาณที่มีอยูํ  
ในธรรมชาติได๎เองตามต๎องการ บางปีอาจเกิดฝนแล๎งเป็นเหตุให๎น้ําในแมํน้ําลําธารมีน๎อยจนไมํสามารถ
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แบํงป๓นได๎ทั่วถึง บางทีฝนตกชุกตํอเนื่องจนเกิดความเสียหาย เนื่องจากน้ําทํวมทรัพย๑สินและพ้ืนที่ชุมชน 
ตลอดจนการมีน้ําเสียหรือมลพิษทางน้ําเกิดขึ้นในหลายท๎องที่ตามมาอีกด๎วย น้ําจึงเป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ต๎องมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพ อยํางเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยทั้งหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย และชุมชนในลุํมน้ํา ควรต๎องรํวมกันทบทวน 
และปรับปรุงระบบการจัดการน้ําบางสํวนให๎มีความเหมาะสมกับกาลป๓จจุบัน ด๎วยแนวคิดของนโยบาย  
ที่ตั้งอยูํบนฐานแหํงความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได๎โดยอาศัยข๎อมูลความรอบรู๎และสติป๓ญญา  
ของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายที่เข๎าใจในรากเหง๎าแหํงป๓ญหา ซึ่งการจัดการน้ําในป๓จจุบันควรมีกลไกสําคัญ คือ 
การมีสํวนรํวมของทุกฝุายในการบูรณาการเพ่ือปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาน้ําในมิติตําง ๆ จึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์อยํางยั่งยืนและไมํเกิดความขัดแย๎งขึ้นในสังคม 

 
บทวิเคราะห์ 
 จากการลดลงของพ้ืนที่ปุาเป็นจํานวนมากในชํวงระยะเวลาที่ผํานมา สํงผลกระทบตํอ 
ความสมบูรณ๑ของระบบนิเวศปุาไม๎และสถานภาพของพืชและสัตว๑หลายชนิด ซึ่งบางชนิดได๎สูญพันธุ๑  
ไปแล๎วและบางชนิดเสี่ยงตํอการสูญพันธุ๑ หายาก และถูกคุกคาม โดยเฉพาะพ้ืนที่ต๎นน้ําลําธาร  
ของภาคเหนือที่ถูกบุกรุกทําลายเป็นจํานวนมาก กํอให๎เกิดภัยพิบัติดินโคลนถลํมและอุทกภัยซึ่งสร๎าง
ความเสียหายให๎แกํประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยํางมากในชํวง 10 ปีที่ผํานมา และมี
แนวโน๎มที่จะมกีารบุกรกุเพื่อลักลอบตดัไม๎ทําลายปุาเพิ่มขึน้ โดยสาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่ปุามาจาก
หลายสาเหตุ เชํน การบุกรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่ทําการเกษตร การบุกรุกครอบครองของนายทุน การออก
เอกสารสิทธิโดยมิชอบด๎วยกฎหมาย การขาดจิตสํานึกสาธารณะ และการบริหารจัดการของหนํวยงาน
รับผิดชอบที่ขาดประสิทธิภาพ โดยผู๎กระทําได๎มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ๎อนมากขึ้นกวําอดีต
ที่ผํานมา การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม๎จะใช๎รูปแบบการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว ทั้งประเภทยืนต๎นและล๎มลุก 
การลักลอบตัดไม๎มีการทําเป็นขบวนการใหญํ ใช๎บุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมือง และเงินทุนสนับสนุน
การกระทําผิดเพ่ือสํงไปขายยังตํางประเทศ จึงถือวําป๓ญหาดังกลําวเป็นภัยคุกคามตํอความมั่นคงของ
ประเทศรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหากไมํมีการปูองกันแก๎ไขอยํางเรํงดํวนก็จะสํงผลให๎การทําลายทรัพยากรปุาไม๎
เพ่ิมขึ้นจนสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสมดุลธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งป๓ญหาภาวะมลพิษ 
โดยเฉพาะขยะประเภทตําง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรั กษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร๎างความสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน 
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นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๐.๑ การปรับปรุงระบบราชการ 
  ๑๐.๑.๑ การทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 
   ๑) การปรับบทบาทภารกิจของหนวํยงานภาครัฐ ได๎จัดทําโครงการ
การปรับบทบาทภารกิจหนํวยงานภาครัฐ เพ่ือสํงเสริม ก ากับ ติดตาม ผลักดัน ให๎สํวนราชการและ
หนํวยงานของรฐัมกีารปรับปรุง ทบทวนบทบาทภารกจิ โครงสร๎างและระบบบรหิาร ให๎มีความเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และการด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํวนราชการ จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา และองค๑การมหาชน เพื่อให๎การปฏิบัติราชการเกดิผลสัมฤทธิ ์มีคุณภาพ มีการบริหาร
จัดการภายในองค๑การที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค๑การอยํางยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เสริมสร๎างศักยภาพและขีดสมรรถนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ และความ
รํวมมือในการท างานแบบกลไกเครือขําย การให๎ค าปรึกษา แนะน า ข๎อเสนอแนะ และการแก๎ไขปัญหา
อุปสรรครํวมกัน ระหวํางผู๎รับผิดชอบงานหลักเกี่ยวกับการพัฒนาะบบราชการของสํวนราชการและ
หนํวยงานของรัฐ กับส านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งส านักงาน ก.พ.ร. อยูํระหวํางด าเนินการศึกษาวิเคราะห๑
เพ่ือทบทวนบทบาทภารกิจและความจ าเป็นในการคงอยูํขององค๑การมหาชนที่มีอยูํในปัจจุบัน ทั้ง ๓๘ 
แหํง ตามข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ พร๎อมมาตรการรองรับส าหรับกรณี
ท่ีมีการเสนอยุบเลิกองค๑การมหาชน  ทั้งนี้ ได๎เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณา
แล๎ว จ านวน ๑๕ แหํง ส าหรับองค๑การมหาชนที่เหลือ จะน าเสนอ ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณากํอนเสนอ
คณะรัฐมนตรีตํอไป 
   ๒) การทบทวนภารกิจของสํวนราชการ ตามมาตรา ๓๓ แหํงพระ
ราชกฤษฎีการวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได๎มีการด าเนินการ
วิเคราะห๑ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนการถํายโอนงานด๎านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน เพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันอยูํระหวํางด าเนินการถํายโอนงาน
ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานระบบปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากภาครัฐ และการถํายโอนภารกิจ
ด๎านการตรวจสอบรบัรองสินค๎าเกษตร รวมทั้งแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน
เพื่อให๎สามารถท าการถํายโอนงานให๎ส าเร็จโดยเร็ว 
  ๑๐.๑.๒ การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
   ๑) ปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุกเ พ่ือยกระดับ
สมรรถนะการให๎บริการภาครัฐเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทย และปรับปรุง
ระบบการให๎บริการประชาชนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินการเพ่ือ
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มอบรางวัลให๎แกํหนํวยงานของรัฐที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการให๎บริการได๎ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
รวมทั้งสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐเสนอผลงานเพ่ือรับรางวัล United Nations Public Service 
Awards ขององค๑การสหประชาชาต ิซึ่งจะสํงผลถึงศักยภาพและภาพลักษณ๑ที่ดขีองประเทศตํอไป ลําสุด
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหนํวยงานภาครัฐไทยที่ได๎รับรางวัลUnited Nations Public Service  Awards 
2015 จ านวน ๒ หนํวยงาน ได๎แกํ สถาบันสุขภาพเด็กแหงํชาติมหาราชินี ได๎รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการ
สํงเสริมแนวทางการด าเนินการของภาครัฐโดยรวมในยุคข๎อมูลขําวสาร จากผลงาน Holistic school in 
hospital (HSH.) และ โรงพยาบาลขอนแกํน ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการสํงเสริมการตอบสนอง
ความเสมอภาคทางเพศในการสํงมอบบริการสาธารณะ จากผลงาน Fast-track Service for High-risk 
Pregnancies 
   ๒) สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการด าเนินการจัดท าข๎อตกลงระดับ
การให๎บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยครอบคลุมใน ๖ ประเด็น ได๎แกํ ๑) ระยะเวลาที่
ใช๎ในการให๎บริการจนแล๎วเสร็จ ๒) ขั้นตอนการให๎บริการ ๓) คุณภาพของบริการที่สํงมอบและการ
ให๎บริการ ๔) รูปแบบ/การเข๎าถึงบริการ ๕) ความโปรํงใสในการปฏิบัติงาน และ ๖) คําใช๎จํายในการ
บริการ ซึ่งการจัดท า SLA จะลดความไมํชัดเจน และเพ่ิมความโปรํงใสในกระบวนการให๎บริการของรัฐ  
ในเบื้องต๎นได๎น ารํองใน ๔๐ สํวนราชการ จ านวน ๔๓ กระบวนงาน ซึ่งทุกสํวนราชการได๎มีการประกาศ
ข๎อตกลงฯ ดังกลําวให๎ผู๎รับบริการทราบ  ขณะนี้ อยูํระหวํางด าเนินการจัดคลีนิคให๎ค าปรึกษาเชิงลึกแกํ
หนํวยงานภาครัฐ เพ่ือให๎สามารถปรับปรุงงานบริการได๎ตามมาตรฐานการจัดท าข๎อตกลงระดับการ
ให๎บริการ ทั้งนี้ ก าหนดให๎สํวนราชการติดประกาศข๎อตกลงระดับการให๎บริการ ให๎ประชาชนทราบ ณ จุด
ให๎บริการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
   ๓) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และจะมีผล
ใช๎บังคับเมื่อพ๎น ๑๘๐ วันนับแตํวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป (มีผลใช๎บังคับในวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘)  ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให๎สํวนราชการต๎องจัดท าคูํมือส าหรับประชาชน และ
ประกาศอยํางชัดเจนให๎ประชาชนทราบ โดยคูํมือส าหรับประชาชนดังกลําวจะระบุถึงวิธีการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐานและคําธรรมเนียมตําง ๆ ที่ใช๎ในการติดตํอขอรับบริการตําง ๆ จาก
หนํวยงานราชการ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคญัของการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของสํวนราชการ ซึ่ง
กฎหมายดังกลําวจะชํวยขจัดความลําช๎า ท าให๎การด าเนินการเร็วขึ้น (faster) ลดความสิ้นเปลือง 
(cheaper) และท าให๎เรียบงําย (easier) ประชาชนไมํยุํงยากหรือล าบากเวลาไปติดตํอราชการ  และเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับสํวนราชการในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลําว ส านักงาน 
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ก.พ.ร. ได๎จัดท าแนวทางการจัดท าคูํมือส าหรับประชาชน และแจ๎งให๎สํวนราชการจัดท าคูํมือส าหรับ
ประชาชนตามแนวทางดังกลําว และจัดสํงคูํมือฯ มายังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมและเสนอตํอ ก.พ.ร. พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลา
กํอนที่จะประกาศให๎ประชาชนรับทราบตํอไป โดยจะน าขึ้นเผยแพรํในเว็บไซต๑ศูนย๑กลางเผยแพรํ “คูํมือ
ส าหรับประชาชน” เพ่ือให๎ประชาชนสามารถสืบค๎นได๎  ทั้งนี้ ได๎ก าหนดหนํวยงานตัวอยํางจ านวน ๒๑ 
หนํวยงาน นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ยังด าเนินการรํวมกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑ จัดท า
เว็บไซต๑คูํมือส าหรับประชาชน เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐสํงคูํมือส าหรับประชาชนผํานเว็บไซต๑ไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือตรวจสอบคูํมือฯ ดังกลําว ในด๎านการสื่อสารสรา๎งความเขา๎ใจนั้น ได๎มีการจัดแถลง
ขําวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ดังกลําว รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงแกํหนํวยงานราชการทั้งในสํวนกลางและ
สํวนภูมิภาค เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจถึงสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ  และเตรียมความพร๎อม
ของหนํวยงานราชการตําง ๆ ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลําว  นอกจากนี้จะมีการแปล
พระราชบัญญัติฯ เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารสร๎างความเข๎าใจให๎แกํชาวตํางชาติ โดยได๎ขอความ
อนุเคราะห๑ไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อแปลพระราชบัญญัติฯ ดังกลําว 
   ๔) ส านักงานสถิติแหํงชาติได๎จัดท าแผนแมํบทระบบสถิติประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ โดยมีเปูาประสงค๑ที่จะพัฒนาระบบสถติิของประเทศให๎เข๎มแข็งและก๎าวหน๎าอยําง
เป็นระบบเพ่ือให๎สถิติเป็นฐานส าคัญของการพัฒนาในด๎านตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน๑ในการบริหารราชการแผํนดินให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์อยํางเป็นรูปธรรม โดยมีกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแมํบทระบบสถิติฯ 
คือ คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด๎าน (ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) คณะกรรมการที่ปรึกษาด๎านวิชาการ คณะอนุกรรมการด๎าน
วิชาการสถิติ คณะอนุกรรมการด๎านการเตรียมสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถิติ และคณะอนุกรรมการสถิติสาขาตําง ๆ รวม 
๒๑ คณะ ซึ่งมีปลัดกระทรวงของกระทรวงที่เกี่ยวข๎องเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มีภารกิจในการ
จัดท าแผนพัฒนาสถิติรายสาขาและก ากับการด าเนินงานพัฒนาสถิติรายสาขาให๎เป็นไปตามแผนฯ 
  ๑๐.๑.๓ การจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ปรับระบบคําตอบแทนของขา๎ราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐตาม
แนวทางการยกระดับรายได๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ โดยขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุก
ระดับหรือทุกอันดับ ของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐทุกประเภทเพ่ิมขึ้น ๓ ขั้น ส าหรับบัญชี
เงินเดือนแบบขั้น หรือประมาณร๎อยละ ๑๐ ส าหรับบัญชีเงินเดือนแบบชํวง รวมทั้งปรับปรุงบัญชีเงิน
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ดือนข๎าราชการ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข๎อง และให๎มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ได๎
จัดท าหนังสือเวียนเรื่องการปรับเงินเดือนเข๎าสูํบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข๎าราชการพลเรือนสามัญ 
และเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข๎าราชการพลเรือนสามัญ แจ๎งให๎สํวนราชการทราบแล๎ว 
   ๒) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบคําตอบแทนภาครัฐ เพ่ือ
รองรับบริบทการเคลื่อนย๎ายแรงงานฝีมือเสรีของประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ 
การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอยํางเสรี โดยเฉพาะการเคลื่อนย๎ายแรงงานฝีมือที่จะกระทบตํอ
ก าลังคนในภาครัฐ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่สามารถท างานในประเทศสมาชิกได๎งํายขึ้น ๘ สาขาอาชีพ 
คือ วิศวกรรม การส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย๑ ทันตแพทย๑ พยาบาล บัญชี การบริการ/ทํองเที่ ยว  
นอกจากนี้ ได๎ศึกษาและจัดท าข๎อเสนอการปรับคําตอบแทนของข๎าราชการการเมืองและข๎าราชการ
ระดับสูงอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาและจัดท าข๎อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือพิจารณา
โครงสร๎างอัตราเงินเดือนและคําตอบแทนของบุคลากรภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข๎อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย 
  ๑๐.๑.๔ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
ได๎ด าเนินโครงการตําง ๆ เพ่ือสร๎างและพัฒนาบุคลกรภาครัฐ รวมทั้งให๎ทุนการศึกษาตําง ๆ เพ่ือจูงใจ
และรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว๎ในระบบราชการ ดังนี้ 
   ๑) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   ๑.๑) การฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส. นบส.) รุํนที่ ๗ 
โดยมีผู๎เข๎ารับการอบรมฯ เป็นผู๎ด ารงต าแหนํงรองอธิบดี จ านวน ๖๘ คน  
   ๑.๒) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู๎น าที่มี
วิสัยทัศน๑และคุณธรรม (นบส. ๑) อยูํระหวํางด าเนินการฝึกอบรม นบส. ๑ รุํนที่ ๘๑ จ านวน ๑๑๐ คน 
   ๑.๓) การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : 
ผู๎บริหารสํวนราชการ (นบส. ๒) อยูํระหวํางด าเนินการฝึกอบรม นบส. ๒ โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม คือ 
รองหัวหน๎าสํวนราชการ จ านวน ๓๖ คน 
   ๑.๔) การสัมมนาเครือขาํยก าลังคนคุณภาพ รุํน ๑ - ๑๐ (HIPPS 
Camp) โดยมีผู๎เข๎ารํวมการสัมมนาฯ เป็นข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง รุํนที่ ๑ - ๑๐ จ านวน ๒๔๐ คน 
   ๑.๕) การจัดหลักสูตรทุนพัฒนาข๎าราชการผู๎มีสัมฤทธิ์สูงรุํนใหมํ  
   ๑.๖) การจัดฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง ใน
หลักสูตรการเสริมสร๎างคุณลักษณะสํวนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับข๎าราชการผู๎มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุํน ๑๐ จ านวน ๗๕ คน  
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   ๒) ทุนการศึกษา/ ทุนพัฒนาข๎าราชการ/บุคลากรภาครัฐ/เจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ และทุนอื่น ๆ เชํน 
   ๒.๑) ทุนรัฐบาลญี่ปุุน The Young Leader’s Program (YLP) 
(School of Government) 
   ๒.๒) ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให๎ข๎าราชการสังกัดกระทรวงการ
ตํางประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ (ทุนพัฒนาข๎าราชการ) 
   ๒.๓) ทุนเพ่ือไปศึกษาวิชา ณ University College Dublin; 
UCD ไอร๑แลนด๑  ส าหรับนักศึกษาในพระราชานุเคราะห๑สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปี ๒๕๕๘  
   ๒.๔) ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน/หรือตํางประเทศ ประจ าปี 
๒๕๕๘ ส าหรับข๎าราชการพลเรือนสามัญ 
   ๒.๕) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี 
๒๕๕๗ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)  
   ๒.๖) ทุน Talent Network ประจ าปี ๒๕๕๘ 
   ๒.๗) ทุนฝึกอบรมเพื่อเสริมสร๎างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมือ
อาชีพ (Chief Human Resource Officer)   
 ๑๐.๒ การกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ ได๎
จัดท างาน/โครงการตําง ๆ ดังนี้ 
  ๑๐.๒.๑ โครงการจัดท าร่างแผนการกระจายอ านาจฯ (ฉบับที่ ๓) และร่าง
แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือถํายโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าถึงบริการสาธารณะได๎โดยรวดเร็ว ประหยัด สะดวก 
และมีมาตรฐาน ทั้งนี้ อยูํระหวํางรอความชัดเจนของการปฏิรูปการปกครองท๎องถิ่นของสภาปฏิรูปแหํงชาติ  
และจะเชิญหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมารํวมกันพิจารณา เพ่ือด าเนินการทบทวน (รําง) แผนการกระจาย
อ านาจฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และ (รําง) แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓)  กํอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎
ความเห็นชอบตํอไป  และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล๎ว จะรายงานตํอรัฐสภา และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา จากนั้น ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะบริหารจัดการให๎เป็นไปตามแผนโดยเผยแพรํและให๎
ความรู๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) ตํอไป 
  ๑๐.๒.๒ การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
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การจัดบริการสาธารณะของ อปท. และเพ่ือเพ่ิมยกระดับให๎มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งเปูาหมายได๎แกํ 
เทศบาล และ อบต. ขณะนี้ได๎แจ๎งเกณฑ๑ชี้วัดและคําเปูาหมายขัน้ต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
และ อบต. รอบที่ ๓ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ก.ก.ถ.) 
มีมติเห็นชอบแล๎ว แจ๎งให๎เทศบาลและ อบต. ใช๎ในการประเมินตนเองตํอไป ทั้งนี้ ได๎ด าเนินการจัดท า
ระบบประมวลผลขอ๎มลูเกณฑ๑ช้ีวัดและคาํเปาูหมายขัน้ต่ าการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และจัดท า
รายงานผลการศึกษาแล๎ว 
  ๑๐.๒.๓ โครงการการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือจัดท าประกาศ ก.ก.ถ. ก าหนดหลักเกณฑ๑การจัดสรร
เงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให๎แกํ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให๎มีผลใช๎บังคับตํอไป โดย
ประกาศดังกลําวเป็นการก าหนดหลักเกณฑ๑การจัดสรรเงินภาษีจ านวน ๒ ฉบับ ได๎แกํ ภาษีและ
คําธรรมเนียมรถยนต๑ ภาษีมูลคําเพ่ิมตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
และก าหนดหลักเกณฑ๑การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๒ ฉบับ ปัจจุบันอยูํระหวํางรอการ
ประกาศใช๎ในราชกิจจานุเบกษา  
     ๑๐.๒.๔   โครงการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย” (Smart Job 
Center) มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมให๎คนไทยทุกคนมีงานทํา โดยการนําเทคโนโลยีและ
สื่อสมัยใหมํมาใช๎ เชํน การให๎บริการข๎อมูลขําวสารการมีงานทํา การสัมภาษณ๑งานผําน Skype บริการ
ถํายคลิปวิดีโอแนะนําตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนวํางงาน การทํางานตํางประเทศ การแนะแนวอาชีพ  
การทดสอบความพร๎อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝีมือให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการผํานระบบการจัดหางานออนไลน๑ เป็นต๎น  ซึ่งได๎มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางาน
เพ่ือคนไทย” (Smart Job Center) ในทุกภูมิภาค เป็นการกระจายโอกาสในการเข๎าถึงการบริการ
ของภาครัฐ โดยเฉพาะด๎านการสํงเสริมการมีงานทําแกํประชาชนในทุกภาคสํวนของประเทศอยํางทั่วถึง 

   ปัจจุบันได๎มีการจัดตั้ง “ศูนย๑บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย” (Smart 
Job Center)  ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ จังหวัดสงขลา (เครือขําย ได๎แกํ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
และสตูล) จังหวัดนครราชสีมา (เครือขําย ได๎แกํ ชัยภูมิ บุรีรัมย๑ และสุรินทร๑) และจังหวัดระยอง (ชลบุรี 
จันทบุรี และตราด) รวมทั้งส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่ ๓, ๕ และ ๘ ซึ่งเริ่มให๎บริการตั้งแตํวันที่ 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายเครือขํายไปยังสํวนภูมิภาคอื่น ๆ ได๎แกํ จังหวัดนครปฐม 
(เปิดให๎บริการในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘) และเชียงใหมํ ตามล าดับ ส าหรับผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ของศูนย๑บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job Center) ระหวํางเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
มีดังนี้ 
   ๑) นายจ๎าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จ านวน 
๑,๓๘๔ แหํง มีต าแหนํงงานวําง จ านวน ๓,๖๗๙ ต าแหนํง ๒๘,๘๐๐ อัตรา   
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   ๒) ให๎บริการแนะแนวอาชีพและให๎ค าปรึกษาแกํนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป จ านวน ๘,๒๑๐ คน 
   ๓) มีผู๎ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จ านวน ๑๐,๐๐๒ คน ใน
จ านวนนี้เป็นผู๎ได๎รับการบรรจุงาน จ านวน ๓,๙๒๓ คน  
   ๔) มีผู๎แจ๎งความประสงค๑เดินทางไปท างานตํางประเทศ จ านวน 
๑๑,๐๙๘ คน  
   ๕) มีผู๎ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว จ านวน ๖๒,๘๙๑ คน 
  ๑๐.๒.๕ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ เข๎าถึงบริการได๎งําย และสะดวกรวดเร็ว  มีมาตรฐานเทําเทียมกันทั่วประเทศ  โดย
กระทรวงสาธารณสุขได๎ใช๎ยุทธศาสตร๑บริหารจัดการรํวมกันเป็นเขตบริการสุขภาพ ๑๒ เขต และ ๑ 
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได๎จัดตั้งทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) ในระดับอ าเภอ ต าบล 
และชุมชน โดยเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาเครือขํายสุขภาพอ าเภอ (DHS) และเสริมหนุนการพัฒนา
ศักยภาพทีมเครือขํายทีมหมอครอบครัวแบบสหวิชาชีพ ท าให๎สามารถลดผู๎ปุวยเรื้อรังที่ต๎องกลับเข๎า
รักษา ตลอดจนลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดภาระบุคลากรการแพทย๑   ท้ังนี้ ได๎เตรียมจัดทีมหมอ
ครอบครัวแบบสหวิชาชีพ ให๎การดูแลประชาชนทุกหลังคาเรือน ทุกพื้นที่ ทั้งในเมืองและชนบท 
 ๑๐.๓ การยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๓.๑ การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในฐานะศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
   ด าเนินการกิจกรรมในการพัฒนาเครือขํายการปฏิบัติงานรับเรื่องร๎อง
ทุกข๑ของสํวนราชการระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนํวยงานอิสระ เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานเรื่องร๎องทุกข๑ระหวํางสํวนราชการ  สามารถสํงตํอและปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ประชาชนแจ๎งเรื่องร๎องทุกข๑/แสดงความคิดเห็นผํานชํองทาง 
การร๎องทุกข๑ของศูนย๑บริการประชาชน ภายใต๎ชื่อ ๑๑๑๑ (๔ ชํองทาง ได๎แกํ สายดํวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ , 
เว็บไซต๑ www.1111.go.th ,ตู๎ ปณ. ๑๑๑๑ และ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑) ระหวํางวันที่ ๑ - ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  รวมทั้งที่แจ๎งเรื่องผํานทางคณะรักษาความสงบแหํงชาติ รวมทั้งสิ้น ๒๐,๔๔๐ ครั้ง 

 ศูนย๑รับเรื่องราวร๎องทุกข๑ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
มีเรื่องร๎องทุกข๑ที่ศูนย๑บริการประชาชนสํงให๎ศูนย๑ด ารงธรรมด าเนินการ ระหวํางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมจ านวน ๒๓,๒๓๐ เรื่อง 
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 ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มีการรับเรื่อง
ร๎องเรียน / ร๎องทุกข๑ ระหวํางวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  จ านวน ๖๒,๔๕๙ เรื่อง  
อยูํระหวํางด าเนินการ จ านวน ๓๗,๓๘๘ เรื่อง ด าเนินการแล๎ว จ านวน ๒๕,๐๗๑ เรื่อง และรับเรื่อง
เกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จ านวน ๔,๑๒๙ เรื่อง อยูํระหวํางด าเนินการ จ านวน ๒,๐๗๔ 
เรื่อง ด าเนินการแล๎ว จ านวน ๒,๐๕๕ เรื่อง 

 ศูนย๑ด ารงธรรมอ าเภอ กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการรับ
เรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ ๓๑๙ เรื่อง  ชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส ๒,๕๒๒ เรื่อง  ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท ๗๕ เรื่อง  
   นอกจากนี้ ในหลายสํวนราชการยังจัดให๎มีชํองทาง/ระบบรับเรื่อง
ร๎องเรียน / ร๎องทุกข๑ ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับงานตามภารกิจของสํวนราชการ เชํน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงาน
คณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค เป็นต๎น 
 ความคืบหน๎าการดาํเนนิการในชํวงการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อําเภอหัวหิน จํานวน ๓๒ 
เรื่อง ทั้งนี้ ประธาน ปขก. ขอให๎ มท. ตรวจสอบกรณีมีประชาชนสํงเรื่องร๎องเรียนขอความเป็นธรรม
กรณีบุตรชายได๎รบัการปฏิบัติที่ไมํเป็นธรรมจากเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ จนเป็นเหตุให๎ได๎รับบาดเจ็บและทุพพล
ภาพ ซึ่งได๎สํงเรื่องให๎กับจังหวัดแล๎ว 
  ๑๐.๓.๒ ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจร (One Stop Service)  
   การจัดตั้ งศูนย๑บริการรํวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ืออ านวยความสะดวกแกํประชาชนที่มาติดตํอ  รวมทั้งรับเรื่องร๎องทุกข๑ ร๎องเรียน ขอความ
เป็นธรรม ที่เกี่ยวข๎องกับทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และจัดตั้ง
ศูนย๑บริการรํวมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกในการ
ขอรับบริการในลักษณะ One Stop Service และเป็นการสํงเสริมและยกระดับสมรรถนะของหนํวยงาน
ในภูมิภาค   
  ๑๐.๓.๓ การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ได๎ด าเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) รุํนที่ ๗ และรุํนที่ ๘  ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการ
ตํอเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และ รุํนที่ ๙ ซึ่งเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดังนี้ 
   ๑๐.๓.๓.๑ นปร. รุํนที่ ๗  จ านวน ๓๘ คน อยูํระหวํางปฏิบัติงานที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ระหวํางรอการจัดสรรให๎ไปปฏิบัติราชการในสํวนราชการตําง ๆ  ซึ่งได๎จัดสรรไปแล๎ว 
จ านวน ๒๐ คน 
   ๑๐.๓.๓.๒ นปร. รุํนที่ ๘  จ านวน ๔๐ คน อยูํระหวํางการปฏิบัติ
ราชการด๎านการบริหารจัดการในหนํวยงานภาครัฐสํวนกลาง 
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   ๑๐.๓.๓.๓ นปร. รุํนที่ ๙ จ านวน ๓๘ คน อยูํระหวํางการปฏิบัติ
ราชการด๎านวิชาการ ระยะที่ ๑ เพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนไปปฏิบัติราชการด๎านการบริหารจัดการ
หนํวยงานภาครัฐสํวนภูมิภาค 
  ๑๐.๓.๔ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government 
Service Point : G-Point) เพื่ออ านวยความสะดวกให๎แกํประชาชนในการขอรับบริการจากรัฐ  มุํงเน๎น
การตอบสนองความต๎องการของประชาชนที่เข๎าถึงงําย แบบทุกที่ทุกเวลาที่ประชาชนเดินทางได๎สะดวก  
รวมทั้งยกระดับระบบการบริหารงานของรัฐให๎มีคุณภาพมาตรฐาน โดยรวมงานบริการของรัฐมา
ให๎บริการ ณ จุดเดียว  ภายใต๎ความรํวมมือของภาครัฐและเอกชน โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ประสาน
ความรํวมมือกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช๎พ้ืนที่ในศูนย๑การค๎าของเครือเซ็นทรัล จัดตั้ง
ศูนย๑บริการรํวม รวมทั้งหารือกับหนํวยงานภาครัฐ เพ่ือน างานบริการมาให๎บริการในศูนย๑บริการรํวม
ดังกลําว  และได๎มีการลงนามในบันทึกข๎อตกลงวําด๎วยความรํวมมือในการจัดตั้งศูนย๑บริการรํวมใน
ศูนย๑การค๎า ระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานประกันสังคม กรมการขนสํงทางบก กรมการจัดหางาน ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑ และ 
ส านักงาน ก.พ.ร.  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท าเนียบรัฐบาล  โดยมี  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน  และเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘  รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได๎เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย๑บริการรํวมในห๎างสรรพสินค๎าแหํง
แรก ณ ศูนย๑การค๎าเซ็นทรัล เวิลด๑ ชั้น ๑ โซลจิวเวลรี่ นอกจากนี้ยังได๎เปิดศูนย๑บริการรํวมใน
ห๎างสรรพสินค๎าเพ่ิมอีกจุดหนึ่ง ณ ห๎างสรรพสินค๎า Zen ชั้น ๗  โดยศูนย๑บริการรํวมในห๎างสรรพสินค๎า
ทั้ง ๒ แหํงดังกลําว เปิดให๎บริการทุกวันจันทร๑ – วันอาทิตย๑ ระหวํางเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ทั้งนี้ 
จะขยายผลการจัดตั้งศูนย๑บริการรํวมในห๎างสรรพสินค๎า ไปยังศูนย๑การค๎าอื่นในเครือเซ็นทรัล ทั้งใน
กรุงเทพฯ และตํางจังหวัดตํอไป รวมทั้งเพ่ิมงานบริการให๎มีงานบริการที่หลากหลาย และสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของประชาชนในแตํละพื้นที่มากขึ้น ขณะนี้ อยูํระหวํางการประสานขอความรํวมมือ
หนํวยงานภาครัฐเพื่อน างานบริการเข๎ารํวมให๎บริการในศูนย๑บริการรํวมในห๎างสรรพสินค๎าที่จะขยายไป
ในภูมิภาค โดยมีก าหนดเปิดศูนย๑บริการรํวมในห๎างสรรพสินค๎า ณ ห๎างสรรพสินค๎าเซ็นทรัล เฟสติวัล 
ศาลายา ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘   
 ๑๐.๔ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
  จัดท ารํางกฎ ก.พ. วําด๎วยการย๎าย การโอน หรือการเลื่อนขา๎ราชการพลเรอืน พ.ศ. ....  
ตามมาตรา ๖๓  แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  และจัดท ารํางหลักเกณฑ๑ 
วิธีการและเงื่อนไขในการย๎าย การโอน หรือการเลื่อนข๎าราชการพลเรือนสามัญประกอบรํางกฎ ก.พ.  ดังกลําว   
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 ๑๐.๕ การใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๑๐.๕.๑ โครงการรณรงค์ปลุกจิตส านึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้าน
ทุจริต  โดยมีกลุํมเปูาหมายหลัก คือ กลุํมข๎าราชการ และกลุํมเปูาหมายรอง ประกอบด๎วยประชาชน
ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ขณะนี้โครงการดังกลําวอยูํระหวํางการเรํงด าเนินการก าหนด
กลยุทธ๑ในการรณรงค๑ปลูกจิตส านึก โดยประเมินผลจากการด าเนินงานในปี ๒๕๕๗  เพ่ือให๎การ
ด าเนินงานได๎รับผลสัมฤทธิ์อยํางแท๎จริง ทั้งนี้ ในสํวนของการด าเนินการกิจกรรมตําง ๆ ได๎เรํงสื่อสาร
สร๎างความเข๎าใจกับข๎าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน และภาคสํวนอื่น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลําว
จะท าให๎การปฏิบัติราชการมีความชัดเจน โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ และลดความเสี่ยงและโอกาสใน
การทุจริตคอร๑รัปชั่น ส าหรับการด าเนินการในระยะตํอไป จะมีการเผยแพรํในสื่ออื่น ๆ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมสร๎างเสริมความเข๎าใจ การเปิดรับฟังความคิดเห็นตําง ๆ  เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่องของการเสริมสร๎างธรรมาภิบาลรํวมต๎านทุจริต กํอให๎เกิดความตระหนักรู๎และน าไปสูํการ
ปฏิบัติให๎บังเกิดผลตํอไป 
  ๑๐.๕.๒ การส่งเสริมให้ส่วนราชการรับรู้และเข้าใจสาระส าคัญของวินัย
และการด าเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการชี้แจง
ให๎กับหนํวยงานราชการทั้งในสํวนกลางและสํวนภูมิภาค ในเรื่องตําง ๆ เชํน “กฎ ก.พ. วําด๎วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖” “การพิทักษ๑ระบบคุณธรรม และความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติ กระบวนการ และวิธีพิจารณาเรื่องการร๎องทุกข๑”   
   นอกจากนี้สํวนราชการตําง ๆ ยังได๎จัดท าโครงการเพ่ือรณรงค๑และ
ปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการตํอต๎านการทุจริตของบุคลากรในหนํวยงาน อาทิ โครงการ
รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ ของกระทรวงมหาดไทย  โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการเสริมสร๎างธรรมาภิบาลปูองกันและลดความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงแรงงาน โครงการให๎ความรู๎ ปลุกจิตส านึก ใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตให๎กับเครือขํายภาครัฐตํอต๎านการทุจริต ภายใต๎โครงการ “ข๎าราชการ
ไทยไร๎ทุจริต” ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสํงเสริมและปลูกจิตส านึกด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย๑ และสํงเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ การปลุกจิตส านึกสร๎างคํานิยม ด๎านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหนํวยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นต๎น 
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  ๑๐.๕.๓ การตรวจสอบการด าเนินการทางวินัย และแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวกับเรื่องวินัยของสํวนราชการ รวมถึงการให๎ค าปรึกษาแนะน า การตอบข๎อหารือ ดังนี้ 
   - ตอบรับทราบรายงานการด าเนินการทางวินัย ๗๙๔ เรื่อง 
   - ตอบข๎อหารือทางโทรศัพท๑ ๖,๐๙๙ เรื่อง 
   - ตอบข๎อหารือด๎วยหนังสือเป็นทางการ ๕๖ เรื่อง 
   - ขอทราบข๎อเท็จจริง ๒๓ เรื่อง 
   - จัดท าความเห็นให๎แกํผู๎แทน ก.พ. ในการประชุม อ.ก.พ.สามัญของ
สํวนราชการตําง ๆ ๑,๔๖๐ เรื่อง 
  ๑๐.๕.๔ การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได๎ด าเนินการเกี่ยวกับการปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ดังนี้  
   - การตรวจสอบข๎อเท็จจริง ด าเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริง รวม 
๑,๑๓๓ เรื่อง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒๖๐ เรื่อง) 
   - การไตํสวนข๎อเท็จจริง ด าเนินการไตํสวนข๎อเท็จจริง รวม ๓๔๐ เรื่อง 
(เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๙๑ เรื่อง) 
  ๑๐.๕.๕ การวางระบบปูองกันการทุจริตในโครงการส าคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลในการชํวยเหลือประชาชน (วางระบบและประสานความรํวมมือ) โดยการก าหนดมาตรการ
ปูองกันการทุจริตในการชํวยเหลือเกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อย ตามที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการเพ่ิมรายได๎ให๎แกํผู๎มีรายได๎น๎อยโดยการให๎เงินชํวยเหลือแกํชาวนาที่จด
ทะเบียนไว๎กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และเปิดบัญชีไว๎กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑
การเกษตร ในอัตราไรํละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑รํวมกับ
กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร) และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดท า
ทะเบียนเกษตรกรที่เป็นชาวนาให๎ถูกต๎องครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน โปรํงใส เป็นธรรม และตรวจสอบได๎ เพ่ือ
ใช๎ประกอบการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อให๎ชาวนาได๎รับประโยชน๑โดยตรง ทั่วถึง และไมํมีการทุจริต
ในกระบวนการจํายเงิน ซึ่งได๎มีการจัดท าแนวทางการตรวจสอบการจํายเงินดังกลําว และจัดท ารําง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการก าหนดมาตรการในการปูองกันการทุจริตตามมาตรการเพ่ิม
รายได๎ให๎แกํผู๎มีรายได๎น๎อย (ชาวนา) เพ่ือให๎ชาวนาได๎รับเงินดังกลําวด๎วยความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้ง
ได๎ลงสุํมพื้นที่ตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกรผู๎มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับการชํวยเหลือ 
   นอกจากนี้ยังมีการปูองกันการทุจริตการใช๎งบประมาณและตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ๎างในโครงการตําง ๆ อาทิ โครงการสร๎างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๓๑๓ 

 
 

(โครงการโชลาร๑เซลล๑)  โครงการกํอสร๎างสนามฟุตซอล จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕  การตรวจสอบ
กรณีข๎าวหายจากคลังสินค๎าองค๑การตลาดเพ่ือการเกษตร จังหวัดปทุมธานี   การตรวจสอบกรณีการ
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายของกรมพลศึกษาและกรมการทํองเที่ยว  การตรวจสอบการบริหารงานโดย
ทุจริตของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติและการบริหารงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ 
 ๑๐.๖ การปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ  ได๎มีการสร๎าง
เครื่องมือการประเมินคุณธรรม ความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานของรัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประยุกต๑แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค๑การตํางประเทศที่ประสบความส าเร็จคือองค๑การตํอต๎าน
การทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และ
บูรณาการเข๎ากับดัชนีวัดความโปรํงใสของส านักงาน ป.ป.ช.  ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ   
  นอกจากนี้ สํวนราชการยังได๎จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย๑ปฏิบัติการตํอต๎านการทุจริต (ศปท.) ที่จัดตั้งขึ้นในสํวนราชการระดับ
กระทรวง สํวนราชการที่อยูํในบังคับบัญชาขึ้นตรงตํอนายกรัฐมนตรี และสํวนราชการไมํสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง รวมทั้งสิ้น ๓๕ แหํง โดยเป็นแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ซึ่งจัดท าขึ้นโดยใช๎แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร๑ชาติวําด๎วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  
 ๑๐.๗ การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือ
สอดส่อง เฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีการสอดสํองการปฏิบัติภารกิจของ
หนํวยงานของรัฐในจังหวัด ผํานกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ซึ่งประกอบด๎วย
กรรมการจากภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ใช๎วิธีการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี อันจะท าให๎การบริหารเป็นไปด๎วยความโปรํงใส เป็นธรรม และมีความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้สํวนราชการตําง ๆ ยังมีการบูรณาการภาคีเครือขํายด๎านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือเฝูาระวังการทุจริต  การจัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวํางสํวนราชการกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  รวมทั้งการเสริมสร๎าง
ศักยภาพเครือขํายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน ด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับชุมชน 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๓๑๔ 

 
 

นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได๎ด าเนินการดังนี้ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา                                                                                                    (๕๘ ฉบับ) 
๑. พระราชบัญญัติการขนสํงทางบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สคก.) เลํม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๗ ก ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. พระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี๓๘)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก๎ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓) 
๕. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.) 
๖. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗. พระราชบัญญัติการกลับไปใช๎สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔  
     พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙. พระราชบัญญัตริถยนต๑ (ฉบับที่ ๑๗)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ าหนกัของรถที่ใช๎ในการประกอบการขนสํงสํวนบุคคล) 
๑๐. พระราชบัญญัติการขนสํงทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรงุนิยามการขนสํงสํวนบุคคล) 
๑๑. พระราชบัญญัติการคุ๎มครองคนไรท๎ี่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒. พระราชบัญญัตเิวนคืนอสังหารมิทรัพย๑ เพื่อสร๎างทางพิเศษสายเช่ือมระหวํางถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ   

สายบางพล-ีสุขสวัสดิ์ ในท๎องที่อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๓. พระราชบัญญัติศลุกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติการตามความตกลงวําด๎วยการอ านวยความสะดวกในการขนสํง

ข๎ามพรมแดนภายในอนุภมูิภาคลุมํแมํน้ าโขงตอนบน) 
๑๔. พระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได๎    

ห๎างหุ๎นสํวนสามัญและคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล) 
๑๕. พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖. พระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติการขนสํงทางบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว๎นภาษีประจ าปีของหนํวยงานภาครฐั) 
๑๘. พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๙. พระราชบัญญัตสิงวนและคุม๎ครองสัตว๑ปุา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๐. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การสํงใบสั่งทางไปรษณีย๑) 
๒๑. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร และข๎อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสรุา) 
๒๒. พระราชบัญญัติงาช๎าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดตั้งกรมความรํวมมือระหวํางประเทศ) 
๒๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๕. พระราชบัญญัติความลับทางการคา๎ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบญัญัติการชลประทานราษฏ๑ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๗. พระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ าประกนั) 
๒๘. พระราชบัญญัตริาชบัณฑติย๑สภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙. พระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจ๎าพนักงาน”) 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๓๑๕ 

 
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา                                                                                                    (๕๘ ฉบับ) 
๓๐. พระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผดิเกี่ยวกับเพศ) 
๓๑. พระราชบัญญัติธรุกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๒. พระราชบัญญัติการปฏิบตัิหน๎าที่ของคณะกรรมการที่แตํงตั้งตามประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ  

บางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๓. พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดบางประการตํอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๔. พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๕. พระราชบัญญัติศลุกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑ๑การน าของเข๎าเพื่อการผํานแดนหรือถํายล าออกนอก

ราชอาณาจักร) 
๓๖. พระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๗. พระราชบัญญัติควบคมุคณุภาพอาหารสตัว๑ พ.ศ. .... 
๓๘. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๙. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๐. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู๎ส าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  

ของมนุษย๑) 
๔๒. พระราชบัญญัติการกีฬาแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๓. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา๎งสรรค๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๔. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๕. พระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพือ่การแปลงสินทรัพย๑เป็นหลักทรัพย๑ พ.ศ. ๒๕๔๐  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๗. พระราชบัญญัตมิาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๘. พระราชบัญญัตสิํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๙. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๐. พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข๎อมูลการบรหิารสทิธิ) 
๕๑. พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การท าซ้ าในโรงภาพยนตร๑) 
๕๒. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓. พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๔. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๕. พระราชบัญญัตสิัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๖. พระราชบัญญัติความเทําเทียมระหวํางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗. พระราชบัญญัตสิํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๘. พระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงํ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๓๑๖ 

 
 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                         (54 ฉบับ) 
๑.  รํางพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการนครแมสํอด พ.ศ. .... (สปน./มท.)  
๒.  รํางพระราชบัญญัติธรรมนญูศาลทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กห.)  
๓.  รํางพระราชบัญญัตเิหรียญพิทักษ๑เสรีชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กห.)  
๔.  รํางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (กค.) 
๕.  รํางพระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (จํานํา จํานอง) (กค.) 
๖.  รํางพระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก และภาษีการรับการให๎ พ.ศ. .... (กค.)  
๗.  รํางพระราชบัญญัติการคุ๎มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชํวยการเจรญิพันธุ๑ทางการแพทย๑ พ.ศ. .... (พม.)  
๘.  รํางพระราชบัญญัติการยางแหํงประเทศไทย พ.ศ. .... (กษ.) 
๙.  รํางพระราชบัญญัตสิภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหํงประเทศไทย พ.ศ. .... (ทก.) 
๑๐.  รํางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (สธ.) 
๑๑.  รํางพระราชบัญญัติธรุกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... (สตช.)  
๑๒.  รํางพระราชบัญญัติคนเข๎าเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สตช.)  
๑๓.  รํางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... (พม.) 
๑๔.  รํางพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มท.) 
๑๕.  รํางพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (รง.) 
๑๖.  รํางพระราชบัญญัตเิครื่องสําอาง พ.ศ. .... (สธ.) 
๑๗.  รํางพระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วิธีการอุทธรณ๑ฎีกา) (ศย)  
๑๘.  รํางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (ตช.) 
๑๙.  รํางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัตสิํงเสริมสินค๎าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบญัญัติปูองกันการกระทํา

บางอยํางในการขนสํงสินค๎าออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. .... (พณ.)  
๒๐.  รํางพระราชบัญญัติองค๑การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กพร.)  
๒๑.  รํางพระราชบัญญัติอุปถัมป์และคุม๎ครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... (พส.)  
๒๒.  รํางพระราชบัญญัติคณุสมบัตมิาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค) 
๒๓.  รํางพระราชบัญญัติวําด๎วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมํ พ.ศ. .... (ทส.)  
๒๔.  รํางพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอการร๎าย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปปง.)  
๒๕.  รํางพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปปง.)  
๒๖.  รํางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปปง.)  
๒๗.  รํางพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย๑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พม.)  
๒๘.  รํางพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... (สธ.) 
๒๙.  รํางพระราชบัญญัตเิวนคืนอสังหาริมทรัพย๑ เพื่อสร๎างกิจการรถไฟโครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ชํวงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
       ในท๎องที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... (คค.) 
๓๐.  รํางพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสร๎างคณุภาพการเรยีนรู๎ พ.ศ. .... (ศธ) 
๓๑.  รํางพระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ) 
๓๒.  รํางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากร พ.ศ. .... (กค) 
๓๓.  รํางพระราชบัญญัติคลังสินค๎า ไซโล และห๎องเย็น พ.ศ. .... (พณ) 
๓๔.  รํางพระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพษิจากสัตว๑ พ.ศ. .... (สธ) 
๓๕.  รํางพระราชบัญญัตโิรคติดตํอ พ.ศ. .... (สธ) 
๓๖.  รํางพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจําเป็นหรอืซ้ําซ๎อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... (สลก.) 
๓๗.  รํางพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... (กค.) 
๓๘.  รํางพระราชบัญญัตมิาตรฐานผลติภัณฑ๑อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. (อก.) 
๓๙.  รํางพระราชบัญญัติจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คค)    
๔๐.  รํางพระราชบัญญัตลิ๎มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... (ยธ.) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๓๑๗ 

 
 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                         (54 ฉบับ) 
๔๑.  รํางพระราชบัญญัตมิาตรการแทนการฟูองคดีอาญา พ.ศ. .... (ยธ.) 
๔๒.  รํางพระราชบัญญัติการไกลํเกลี่ยคดีอาญาในช้ันการสอบสวนของเจา๎พนักงานตํารวจ พ.ศ. .... (ตช.) 
๔๓.  รํางพระราชบัญญัตสิํานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค.) 
๔๔.  รํางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กําหนดให๎มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ทก.) 
๔๕.  รํางพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหํงชาติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (กค.) 
๔๖.  รํางพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. ... (กห.) 
๔๗.  รํางพระราชบัญญัติการสํงออกไปนอกและการนําเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พณ) 
๔๘.  รํางพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (อส.) 
๔๙.  รํางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (อส.)      
๕๐.  รํางพระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีที่มีผลตํอการ 

อนุรักษ๑หรือการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล๎อม การคุ๎มครองผู๎บริโภคเป็นสํวนรวมหรอืประโยชน๑สาธารณะ
อยํางอื่นไปยังศาลแพํง) (ศย.) 

๕๑.  รํางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... (ทก.)      
๕๒.  รํางพระราชบัญญัติวําด๎วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมไํด๎ พ.ศ. .... 
๕๓.  รํางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ.) 
๕๔.  รํางพระราชบัญญัตมิาตรฐานผลติภัณฑ๑อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (อก.) 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา                                                                         (30 ฉบับ) 
๑. รํางพระราชบญัญัติการปรบัปรุงกฎหมายวําด๎วยความรับผดิทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี (สคก.)  
๒. รํางพระราชบญัญัตยิกเลิกพระราชบัญญัตสิมาคมการค๎า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก.)  
๓. รํางพระราชบญัญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก๎ไขบทบัญญัตเิกี่ยวกับ        

การรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) (สคก.)  
๔. รํางพระราชบญัญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... (กษ.) 
๕. รํางพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค๎า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พิธีสารแมดรดิ) (พณ.)  
๖. รํางพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค๎า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ขยายขอบเขตระยะเวลา การคุม๎ครอง) (พณ.)  
๗. รํางพระราชบญัญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไมเ๎พลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มท.)  
๘.  รํางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง.)  
๙.  รํางพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (สตช.) 
๑๐.  รํางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... (ทส.) 
๑๑.  รํางพระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี) (ยธ.)  
๑๒.  รํางพระราชบัญญัติแกไ๎ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคด ี
      ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง) (ยธ.)  
๑๓.  รํางพระราชบัญญัตสิํงเสริมการไกลํเกลีย่ข๎อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... (ยธ.)  
๑๔.  รํางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกีย่วกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
๑๕.  รํางพระราชบัญญัติปุาสงวนแหํงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 
๑๖.  รํางพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวํางประเทศ (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. ... 
๑๗.  รํางพระราชบัญญัติการให๎รางวัลด๎วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท.)  
๑๘.  รํางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาํสัตว๑เพื่อการจําหนํายเนื้อสัตว๑ พ.ศ. .... (กษ.)  
๑๙.  รํางพระราชบัญญัติการขนสํงทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สคก.) 
๒๐.  รํางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ศย) 
๒๑.  รํางพระราชบัญญัติความรํวมมือระหวํางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยธ) 
๒๒.  รํางพระราชบัญญัตสิถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... (สธ.) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๓๑๘ 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา                                                                         (30 ฉบับ) 
๒๓.  รํางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค๎าเกษตรลวํงหน๎า พ.ศ. 2542 พ.ศ. ... (พณ) 
๒๔.  รํางพระราชบัญญัตสิถานพยาบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สธ) 
๒๕.  รํางพระราชบัญญัติวําด๎วยการสํงเสรมิการให๎บริการด๎านนิติวิทยาศาสตร๑ พ.ศ. .... (ยธ)        
๒๖.  รํางพระราชบัญญัติให๎ใช๎ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... (กค)       
๒๗.  รํางประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต (กค) 
๒๘.  รํางพระราชบัญญัติคมุประพฤติ พ.ศ. .... (ยธ) 
๒๙.  รํางพระราชบัญญัติการมสีํวนรํวมของประชาชนในการปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. .... (สปน.) 
๓๐.  พระราชบัญญัติแรํ พ.ศ. ... (อก.) 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน                                                                                          (9 ฉบับ) 
๑. รํางพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค.)  
๒. รํางพระราชบญัญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงคณุสมบัติของผู๎ขอใบอนุญาตผลิตและดําเนินการหนํวย

ซํอมอากาศยาน) (คค.)  
๓. รํางพระราชบญัญัติการแขํงขันทางการค๎า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พณ.) 
๔. รํางพระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ๑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (รง.)  
๕. รํางพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยกาฬสินธุ๑ พ.ศ. .... (ศธ.) 
๖. รํางพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ พ.ศ. .... (ศธ.) 
๗. รํางพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ พ.ศ. .... (ศธ.) 
๘. รํางพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... (ศธ.) 
๙.  รํางพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ. .... (ศธ.) 
 
 ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและ
ประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้
ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการ
ตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือประชาชน 
  11.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนํวยงานทางกฎหมาย จัดอบรม
กฎหมายมหาชนบูรณาการรํวมกับกระทรวงมหาดไทย สํานักงานศาลปกครอง วิทยาลัยการตํารวจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ จํานวน 
11 หลักสูตร ได๎แกํ 1) หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย 2) กฎหมายปกครอง
สําหรับผู๎บริหารระดับสูง 3) ผู๎กํากับการรุํนที่ 101 4) โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข๎าราชการพลเรือน
ที่อยูํระหวํางทดลองปฏิบัตหินา๎ที่ราชการ 5) หลักสูตร “การเป็นข๎าราชการท่ีดี” จํานวน 2 หลักสูตร 6) 
ผู๎บริหารงานยุติธรรมระดับต๎น 7) ผู๎บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง 8) กฎหมายปกครองและการ
บริหารภาครัฐสมัยใหมํ  9) กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐสมัยใหมํ จํานวน 3 หลักสูตร 10) 
หลักสูตรนักบริหารองค๑กรภาครัฐสมัยใหมํ 360 องศา 11) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๓๑๙ 

 
 

 ๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ 
  นําเสนอสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรํงรัดการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล ครั้งที่ 6 (วันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558) ตํอปลัดกระทรวงยุติธรรม “การ
จัดตั้งองค๑กรปฏิรูปกระบวนการยติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข๎อ 
11.3 เป็นเรื่องที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือในการดําเนินการรํวมกับองค๑กรของฝุายตุลาการ (ศาล
ยุติธรรม และอัยการสูงสุด) จึงเห็นสมควรมอบหมายให๎รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไป
พิจารณาแนวทางการดําเนินการในเรื่องดังกลําว เพ่ือให๎สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
กระทรวงยุติธรรมรับไปหารือรํวมกันเพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกลําวและรายงานให๎ทราบ
ตํอไป”  

 ตามหนังสือ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ กลุํมติดตามและประเมินผล ดํวน
ที่สุด   ที่ ยธ 02008.4/1415 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปลัดกระทรวงยุติธรรมได๎รับทราบและ
มอบให๎ผู๎อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร๑ แจ๎งผู๎เกี่ยวข๎องดําเนินการตามเสนอ 

 ข๎อเสนอเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสํวนกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 
 1. กระทรวงยุติธรรม ควรดําเนินการศึกษาและจัดทําแนวทางการแก๎ไขและ

ข๎อเสนอในการปฏิรูปการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอยํางเป็นรูปธรรมในกรอบหรือ
มุมมองของกระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงาน ป.ป.ท. 

 2. กระทรวงยุติธรรม ควรจัดการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธ รรมใน
บริบทของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงแนวทางบริหารองค๑กรกํอนชั้นศาลให๎เหมาะสม ใน
กรอบของสํวนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข๎อง 

 3. กระทรวงยุติธรรม ควรรํวมการตรวจสอบข๎อเท็จจริงหรือผู๎เกี่ยวข๎องกับ
ป๓ญหาการค๎ามนุษย๑ กรณีแรงงานประมง และกรณีการอพยพย๎ายถิ่นผิดปกติ ในกรอบของกระทรวง
ยุติธรรม เชํน ในกรอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงาน ป.ป.ท. รวมถึงสํานักงาน ปปง. 

 4. กระทรวงยุติธรรม ควรเรํงรัดหรือรํวมดําเนินการในการจัดตั้งองค๑กรปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข๎อ 11.3 ประกอบกับยัง
ไมํมีผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมแตํประการใด 
 ๑๑.๔ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมี
ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.๔.๑ สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรม การตรวจพิสูจน๑และจัดการ
ข๎อมูลด๎านนิติวิทยาศาสตร๑ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ๑94 ครั้ง ตรวจพิสูจน๑ทางนิติวิทยาศาสตร๑เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินคดี ๑51 เรื่อง ตรวจพิสูจน๑สารพันธุกรรมเพ่ือคืนสิทธิสัญชาติให๎กับประชาชนโดย
การเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร๑อําเภอแมํอาย จังหวัดเชียงราย ๕๙๖ ราย รายงานการตรวจแล๎วเสร็จ ๔๑๐ 
ราย ตรวจพิสูจน๑ สารพันธุกรรม (DNA) ผู๎ไมํมีสถานะทางทะเบียนเพ่ือให๎เข๎าถึงการตรวจพิสูจน๑สัญชาติ
ของรัฐ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการรํวมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและ
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มหาวิทยาลัยรังสิตตรวจรํางกายประชาชนรอบเหมืองแรํทองคํา อําเภอทับคล๎อ จังหวัดพิจิตร ๗๙๘ ราย 
รับแจ๎งบุคคลสูญหายเพ่ือดําเนินการตรวจพิสูจน๑ทางนิติวิทยาศาสตร๑ 31 ราย ตรวจสารพันธุกรรม (ชาวมอ
แกน) อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 36 ราย รวมทั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร๑จัดทํา MOU รํวมกับกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด๎านการให๎บริการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือสนับสนุนงานทะเบียนราษฎร๑ 1 
ครั้ง ซึ่งสามารถสร๎างความเป็นธรรม และความเชื่อมั่นให๎กับประชาชนที่มีตํอการให๎บริการของภาครัฐ  
  ๑๑.๔.๒ น าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิดในระบบงานคุม
ประพฤติ เพ่ือให๎ผู๎กระทําผิดสามารถใช๎ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอยํางปกติสุขและเป็นการลดความ
แออัดของเรือนจํา ผู๎กระทําผิดติดเครื่องมือ 1,595 ราย ถอดเครื่องมือออกแล๎ว 1,143 ราย 
 ๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย 
  ๑๑.๕.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
   ๑๑.๕.๑.๑ รับเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ แจ๎งเบาะแสการกระทํา
ความผิดจากประชาชน ๑5,007 เรื่อง ยุติ 5,539 เรื่อง อยูํระหวํางดําเนินการ 9,468 เรื่อง สํงตํอ
หนํวยงานภายนอก 259 เรื่อง สํงตํอหนํวยงานภายใน 651 เรื่อง ดําเนินการเอง 5,459 เรื่อง เรื่อง
อื่นๆ 119 เรื่อง และอยูํระหวํางการพิจารณาของหนํวยงาน 2,980 เรื่อง ทําให๎ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การตรวจสอบ และเข๎าถึงการให๎บริการจากภาครัฐ 
   ๑๑.๕.๑.๒ ชํวยเหลือประชาชนตามกฎหมาย กรมคุ๎มครองสิทธิและ
เสรีภาพรํวมมือกับสํานักงานตํารวจแหํงชาติให๎พนักงานสอบสวนทั่วประเทศแจ๎งสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คําตอบแทนผู๎เสียหายฯ และจัดทําบันทึกแจ๎งสิทธิ ข๎อเท็จจริงจากการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต๎นให๎แกํ
ผู๎เสยีหายหรือทายาทเพื่อนําไปยื่นคาํขอรับการชํวยเหลือทางการเงิน สํานักงานตํารวจแหํงชาติได๎แจ๎งให๎
กองบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดและสถานตีาํรวจภูธรและนครบาล ดําเนินการตามแนวทางรับคําขอเงิน
เยียวยยาตาม พ.ร.บ. คําตอบแทนผู๎เสียหายฯ ชํวยเหลือเยียวยาผู๎เสียหายและจําเลยในคดีอาญา จํานวน 
6,729 ราย เป็นเงิน 366.83 ล๎านบาท ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ๒,472 
ราย จํายเงินชํวยเหลือ 116.578 ล๎านบาท และให๎คําปรึกษาทางกฎหมายแกํประชาชน ๑4,175 ราย 
ทําให๎ประชาชนได๎รับ การชํวยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และมีความรู๎ความเข๎าใจกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็น การปูองกันมิให๎กระทําผิดกฎหมาย 
   11.5.1.3 จัดตั้ง “คลินิกให๎คําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุํน” เพ่ือ
บริการให๎คําปรึกษาป๓ญหาด๎านพฤติกรรมเด็ก ป๓ญหาครอบครัวและป๓ญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง จํานวน 
95 แหํง  มีผู๎ขอรับบริการ จํานวน 663 ราย แบํงเป็นขอรับบริการด๎วยตนเองที่คลินิก จํานวน 585 ราย 
และขอรับบริการทางโทรศัพท๑ จํานวน 78 ราย 
  ๑๑.๕.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก จัดตั้งศูนย๑ยุติธรรมชุมชน 
(ศยช.) ระดับต าบลในพ้ืนที่จังหวัด จ านวน ๓๑๒ แหํง การพัฒนาการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย๑
ยุติธรรมชุมชนต าบลน ารํอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๗๘๐ คน ประชุมปฏิบัติการเพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวร๎องทุกข๑ระดับหัวหน๎าสํวนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้ง
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สํวนกลางและสํวนภูมิภาค จ านวน ๕๔๕ คน บันทึกข๎อตกลงรํวมมือ (MOU) วําด๎วยการขับเคลื่อน
นโยบายการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมระหวํางกระทรวงยุติธรรม ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย อบรมการไกลํเกลี่ยและระงับ
ข๎อพิพาทในชุมชน จ านวน ๑๕๔ คน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน รับเรื่องราว
ร๎องเรียน ร๎องทุกข๑ แจ๎งเบาะแสของประชาชนของศูนย๑ยุติธรรมชุมชนนํารํองทั่วประเทศ 312 แหํง 
จํานวน 1,853 เรื่อง 
  ๑๑.๕.๓ การคุ้มครองพยาน ยื่นคําร๎อง 176 ราย ตรวจสอบข๎อเท็จจริง 44 
ราย ยกคําร๎อง 47 ราย ดําเนินการคุ๎มครองพยาน 63 ราย  
  ๑๑.๕.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหน้ี 
   ๑๑.๕.๔.๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การไกลํเกลี่ย
รํวมกับบริษัทโตโยต๎าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
แหํงประเทศไทย กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และบริษัทบริหารสินทรัพย๑สุขุมวิท จํากัด 
2,474 เรื่อง ทุนทรัพย๑ 1,061,374,038.37 ล๎านบาท ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย๑สินสามารถ
ผลักดันทรัพย๑สินเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจ จํานวน 57,584,686,130 ล๎านบาท ซึ่งเป็นการยุติข๎อพิพาท
ในชั้นบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
   ๑๑.๕.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่  ฝึกอบรม
เจ๎าหน๎าที่ไกลํเกลี่ยชั้นบังคับคดี จํานวน ๑๑๘ คน ให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกํ
ประชาชน (กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับหนี้นอกระบบ) จํานวน ๗,703 ราย ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ
เครือขําย จํานวน ๔๔๒ คน ฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ประจําศูนย๑ไกลํเกลี่ย จํานวน ๑๑๗ คน จัดโครงการดรีม
อีสาน (การเข๎าถึงความยุติธรรมอยํางยั่งยืน) จํานวน ๑๐๐ คน อบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนเกี่ยวกับ
ภารกิจด๎านการบังคับคดี จํานวน ๕๙๑ คน จัดทําคูํมือประชาชนเพ่ือชํวยเหลือลูกหนี้ที่ไมํได๎รับความ
เป็นธรรม จํานวน ๗,๗๙๐ เลํม แผํนพับ จํานวน ๖,๔๐๐ แผํน เผยแพรํรายงานการวิจัยพัฒนานโยบาย
การยุติธรรมเพื่อแก๎ป๓ญหาหนีน้อกระบบและการพัฒนานโยบายการยุตธิรรมเพื่อแก๎ป๓ญหาหนี้นอกระบบ 
จํานวน ๑๔๓ เลํม ประชาสัมพันธ๑ผํานรายการทีวีเพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สิน ๑๐ 
ครั้ง ทําให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และประชาชนสามารถเข๎าถึงความเป็นธรรม 
  ๑๑.๕.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
   ๑๑.๕.๕.๑ การปูองกันการกระท าผิด การจัดทําวีดิทัศน๑เพ่ือปูองกัน
พฤติกรรมและการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการรํวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจัดทําสื่อการเรียนรู๎สําหรับผู๎ปกครองในหัวข๎อบทบาทพํอแมํกับการเข๎าใจวัยรุํน และการ๑ตูนแอนนิเม
ชันสําหรับเด็กและเยาวชนในหัวข๎อการใช๎เวลาวํางและข๎อกฎหมายที่เด็กควรรู๎ การใช๎สื่อนิทานสําหรับเด็ก
ประถมวัย เพ่ือแจกจํายให๎กับโรงเรียนอนุบาลและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ จํานวน 54,346 แหํง 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการปูองกันและเฝูาระวังป๓ญหายาเสพติด จํานวน 4,628 แหํง นักเรียน ป.4 – ป.6 
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ทั่วประเทศได๎รับการสร๎างภูมิคุ๎มกันและปูองกันยาเสพติด จํานวน 1,560,912 คน สถานศึกษาจัดตั้ง
หนํวยลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด  ต๎านภัยยาเสพติด  จํานวน 8,356 แหํง จํานวนลูกเสือ-เนตรนารี ยุว
กาชาดต๎านภัยยาเสพติด จํานวน 366,559 คน จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําคัญเพ่ือ
ปูองกันยาเสพติดในเยาวชนกลุํมเสี่ยงนอกสถานศึกษา จัดสรรงบประมาณให๎ที่ทําการปกครองอําเภอ 
จํานวน 878 อําเภอ เพ่ือสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนเสี่ยงนอกสถานศึกษาในพ้ืนที่มีกิจกรรมกีฬาฟุตซอล
และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑  
   ๑๑.๕.๕.๒ แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า  การจัดระเบียบ
เรือนจํา/ทัณฑสถานให๎เหมาะสมกับการควบคุมผู๎ตอ๎งขงัแตํละประเภท 8 แหํง ใช๎โปรแกรมบําบดัยาเสพ
ติดกับผู๎ต๎องขัง ๘,๑๕๕ ราย จัดระบบการจําแนกลักษณะผู๎ต๎องขังให๎เหมาะสมกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
๑๔๓ แหํง ผู๎ต๎องขังรายสําคัญที่ผํานการจําแนกทั่วประเทศ ๕,๙๐๕ ราย ย๎ายผู๎ต๎องขังหญิงในเรือนจํา
ชายไปทัณฑสถานหญิง ๒,๕๒๖ ราย เกลี่ยผู๎ต๎องขังจากเรือนจําแออัดมากไปสูํเรือนจําแออัดน๎อย ๕,
232 ราย ดําเนินการตามมาตรฐานดา๎นการควบคุมและรักษาความปลอดภัยเรือนจํา/ทัณฑสถาน ๑๓๑ 
แหํง จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา 73,038 ราย ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจตามหลัก
ศาสนา ๓๓๐,๘๘๙ ราย จัดกิจกรรมชุมชนบําบัด (Care Model) ให๎กับผู๎ต๎องขังที่ติดยาเสพติดเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ๑และพฤติกรรม ๘๖ แหํง ผู๎ต๎องขังเข๎ารํวมกิจกรรม (Care Model) ๘,๑๕๕ 
คน จัดโปรแกรมปฐมนิเทศผู๎ต๎องขังเข๎าใหมํ ๓ รุํน ๑๓๗ แหํง ผู๎ต๎องขังเข๎ารํวมโปรแกรมปฐมนิเทศ 
๑๒,๓๓๐ คน จัดโปรแกรมสร๎างความเข๎มแข็งทางใจ (กลุํมเรือนจําความมั่นคงสูง) ๒ รุํน ๑๓๖ แหํง 
ผู๎ต๎องขังเข๎ารํวมโปรแกรมสร๎างความเข๎มแข็งทางใจ ๑,๒๐๐ คน จัดโปรแกรมแก๎ไขฟ้ืนฟูผู๎ต๎องขัง ๒ รุํน 
๕๒ แหํง ผู๎ต๎องขังเข๎ารํวมโปรแกรมแก๎ไขฟ้ืนฟูผู๎ต๎อง ๓,๑๒๐ คน บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวัน
ต๎องโทษ 19,742 ราย พัฒนาเรือนจําความมั่นคงต่ําให๎รองรับผู๎ต๎องขังเตรียมความพร๎อมกํอนปลํอย 
โดยคัดเลือกและย๎ายผู๎ต๎องขังที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ๑ที่กรมราชทัณฑ๑กําหนดไปยังทัณฑสถาน
เปิดหรือเรือนจําชั่วคราวที่ตั้งอยูํเรือนจํานั้นๆ หรือใกล๎เคียงให๎เต็มอัตราความจุ ผู๎ต๎องขังที่ได๎รับการ
คัดเลือกสําหรับการย๎าย จํานวน ๑,938 คน  
   ๑๑.๕.๕.๓ การแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนงาน
บําบัดแก๎ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพ่ือสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคํานิยม ๑๒ ประการ/ 
จัดทําแผํนพับประชาสัมพันธ๑กิจกรรมศูนย๑ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน ๑๘ แหํง และสถานแรกรับและ
ศูนย๑ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๓๔ แหํง สืบเสาะและจัดทํารายงานข๎อเท็จจริงเด็กและเยาวชนใน
คดีอาญา 16,392 รายสืบเสาะและจัดทํารายงานข๎อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว 4,647 
ราย จัดทําแนวทางและยุทธวิธีการลดจํานวนเด็กและเยาวชนในศูนย๑ฝึก แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท า
แผนยุทธศาสตร๑เพ่ือบูรณาการแก๎ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบรุนแรงตํอความสงบสุขของบ๎านเมือง 
   ๑๑.๕.๕.๔ การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน การคุมประพฤติ      
๑79,772 ราย แบํงเป็น (การสืบเสาะและพินิจ 47,310 ราย/การควบคุมและสอดสํอง 132,462 
ราย) สํารวจแหลํงงานในพ้ืนที่ของสํานกังานคมุประพฤตทิั่วประเทศที่ประสงค๑รบัผู๎กระทําผิดของกรมคุม
ประพฤติเข๎าทํางาน จํานวน 1,487 แหํง สํารวจความพร๎อมและความถนัดของผู๎รับบริการและทําแผน
บูรณาการ จํานวน 31,179 ราย การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส๑มาใช๎กับผู๎กระทําผิดในระบบงานคุม



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๓๒๓ 

 
 

ประพฤติมีผู๎กระทําผิดติดเครื่องมือ 1,595 ราย ถอดเครื่องมือออกแล๎ว 1,143 ราย การบําบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผ๎ูติดยาเสพติด จํานวน 118,349 คน  
   ๑๑.๕.๕.๕ การปูองกันการกระท าผิดซ้ า ชํวยเหลือผู๎พ๎นโทษไมํให๎
กลับไปกระทําผิดซ้ําด๎วยการสงเคราะห๑อาชีพ แหลํงทุนผู๎พ๎นโทษ จํานวน ๙๗๖ ราย จ๎างงานผู๎พ๎นโทษ 
635 ราย การฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัยโดยประชุมติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู๎พ๎นโทษ การฝึกอบรมสํงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน ๒ รุํน จํานวน ๑๙๘ ราย 
(คํายคืนคนดี สูํสังคม) สร๎างงานสร๎างอาชีพให๎กับผู๎ที่อยูํในการคุมประพฤติโดยบูรณาการรํวมกับกรมการ
จัดหางานสโมสรโรตารีประเทศไทย เข๎ารํวมกิจกรรมต๎นแบบมหกรรมอาชีพ ๓๕๐ ราย รํวมมหกรรม
อาชีพ (Thai Rotary Day) ๒๘๙ ราย ฝึกอบรมวิชาชีพด๎านการชําง 7,124 ราย สนับสนุนการศึกษา
ตํอระดับประถมและมัธยม 906 ราย พัฒนาและยกระดับทักษะด๎านการประกอบอาชีพ 1,163 ราย 
จัดทําแนวทางการฝึกวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดทําหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นสําหรับเด็กและเยาวชนจํานวน ๔๐ คน ทําให๎ผู๎กระทําผิดใช๎ชีวิตในสังคมได๎อยํางปกติ ไมํ
หวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา 
  ๑๑.๕.๖ การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม  
 
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                               (7 ฉบับ) 
๑. รํางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... 
๒. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมวําด๎วยการคุ๎มครองและชํวยเหลือผู๎ให๎ถ๎อยคําหรือผู๎ที่แจ๎งเบาะแสหรือ     ข๎อมูลอัน

เป็นประโยชน๑ตํอการดําเนินการตามกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
๓. เสนอรํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....       มาตรา 

๓๐๙ จัตวา 
๔. เสนอรํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง ภาค ๔ ลักษณะ ๒              การบังคับ

คดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
๕. รํางพระราชบัญญัติสํงเสริมการไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท พ.ศ. .... 
๖. รํางพระราชบัญญัติล๎มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๗. ปรับปรุงแก๎ไขกฎกระทรวงวําด๎วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู๎ท าแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

กฎหมายที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรม                                               (8 ฉบับ) 
๑. การแก๎ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคําตอบแทนผู๎เสียหายและกฎกระทรวง 
๒. รํางแก๎ไขพระราชบัญญัติห๎ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
๓. รํางพระราชบัญญัติยตุิธรรมชุมชน พ.ศ. .... 
๔. เสนอแก๎ไขเก่ียวกับข๎อร๎องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช๎กฎหมายตามพระราชบญัญัติปูองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน 
๕. ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องก าหนดอัตราจ านวนหลักประกันในการเข๎าสู๎ราคาที่เหมาะสม ก าหนดราคาขาย   ขั้นต่ า

เพื่อจูงใจ ผู๎ซื้อทรัพย๑ ก าหนดระยะเวลาการขาย 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  ๓๒๔ 

 
 

กฎหมายที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรม                                               (8 ฉบับ) 
๖. ยกรํางพระราชบัญญัติราชทัณฑ๑ฉบับใหมํ 
๗. แก๎กฎกระทรวงวําด๎วยการก าหนดเครื่องพันธนาการรูปแบบใหมํ  หลักเกณฑ๑การพักการลงโทษ การก าหนดชื่อ

ต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่ของกรมราชทัณฑ๑ หลักเกณฑ๑การออกท างานสาธารณะของผู๎ต๎องขัง 
๘. ปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติมรํางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

 ๑๑.๖ การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้ในการ
ปูองกันและปราบปรามผู้กระท าผิด 
  ๑๑.๖.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย๑สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด มูลคํา 507.42 ล๎านบาท  
  ๑๑.๖.๒ ตรวจสอบทรัพย๑สิน 915 คดี มูลคํา ๒83.5๖ ล๎านบาท รับมอบและ
เก็บรักษาทรัพย๑สินที่ยึดหรืออายัด 844 คดี มูลคํา ๑48.339 ล๎านบาท ติดตาม/รับมอบ ซึ่งคดีที่ศาลมี
คําสั่งให๎ทรัพย๑สินตกเป็นของกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ จํานวน 585 คดี มูลคํา ๑
60.361 ล๎านบาท และขายทอดตลาดทรัพย๑สิน จํานวน 761 รายการ มูลคํา ๑9,484.402 ล๎านบาท 
การบังคับโทษปรับเพ่ือยึดอายัด ๑50 คดี มูลคํา ๑๒.569 ล๎านบาท 
  ๑๑.๖.๓ สนับสนุนและดําเนินการกับทรัพย๑สินที่เกี่ยวข๎องกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานยาเสพติด การตรวจสอบธุรกรรมเบื้องต๎น 5 คําสั่ง ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  
   ๑๑.๖.๓.๑ คําสั่งมอบหมายพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพย๑สิน (คําสั่ง ม.) 172 คําสั่ง 
   ๑๑.๖.๓.๒ คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย๑สิน (คําสั่ง ย.) 58 คําสั่ง  
มูลคํา ๑32,159,144.11 ล๎านบาท 
   ๑๑.๖.๓.๓ สํงเรื่องให๎พนักงานอัยการยื่นคําร๎องตํอศาล 51 เรื่อง  
มูลคํา ๑88,070,835.31 ล๎านบาท 
   ๑๑.๖.๓.๔ พนักงานอัยการพิจารณายื่นคําร๎องตํอศาล 66 คดี  
มูลคํา ๒70,181,035.83 ล๎านบาท  
   ๑๑.๖.๓.๕ ศาลชั้นต๎นมีคําสั่งให๎ทรัพย๑สินตกเป็นของแผํนดิน 54 
คดี มูลคํา 34,514,881.40 ล๎านบาท 
  ๑๑.๖.๔ ดําเนินการกับทรัพย๑สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตํอตําแหนํง
หน๎าที่หรือทุจริตตํอหน๎าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน  
   ๑๑.๖.๔.๑ คําสั่งมอบหมายพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพย๑สิน (คําสั่ง ม.) 11 คําสั่ง 
   ๑๑.๖.๔.๒ สํงเรื่องตํอพนักงานอัยการและพนักงานอัยการพิจารณา       
ยื่นคําร๎องตํอศาล 3 คดี มูลคําทรัพย๑สิน จํานวน 675,510,978.08 บาท 

***************************************** 
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ภาคผนวก 



ส ำนักงบประมำณ

29 พฤษภำคม ๒๕๕๘

รำยงำนงบประมำณและผลกำรเบิกจ่ำย
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล 11 ด้ำน
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การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ



หน่วยงาน ผลผลติ/ พรบ. เป้าตามมติ ครม.

โครงการ ณ 29 พ.ค. 2558 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

รวมทัง้สิน้ 2,069 2,575,000.0000 1,781,930.2923 1,666,982.6238 64.74% 93.55% 104,167.2957 1,771,149.9195 99.40%

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 25 17,268.2562 11,949.8364 9,828.4049 56.92% 82.25% 801.3318 10,629.7367 88.95%

2. การรักษาความมัน่คงของรัฐและการต่างประเทศ 73 121 248,766.1731 172,149.1183 139,926.2323 56.25% 81.28% 14,380.8195 154,307.0518 89.64%

3. การลดความเหล่ือมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ

22 64 104,924.3468 72,608.8823 77,314.6610 73.69% 106.48% 402.9544 77,717.6153 107.04%

4. การเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 116 516 512,716.6395 354,805.9461 341,665.6834 66.64% 96.30% 16,863.6086 358,529.2919 101.05%

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

40 75 333,146.1378 230,541.0465 241,954.0600 72.63% 104.95% 7,254.4053 249,208.4653 108.10%

6. การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกจิประเทศ 147 366 348,734.2356 241,328.1935 233,386.8583 66.92% 96.71% 38,812.0897 272,198.9480 112.79%

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 146 151 4,502.3752 3,115.6966 1,962.4128 43.59% 62.98% 733.6255 2,696.0383 86.53%

8. การพฒันาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพฒันา และนวัตกรรม

133 196 26,033.4553 18,015.4573 20,138.1021 77.35% 111.78% 575.8572 20,713.9593 114.98%

9. การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร และสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กบัการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

29 69 96,565.4312 66,824.4144 51,534.1233 53.37% 77.12% 12,022.4281 63,556.5514 95.11%

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมธีรรมาภิบาล
และการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบใน
ภาครัฐ

125 414 229,994.1972 159,158.6901 165,806.7568 72.09% 104.18% 6,621.2178 172,427.9746 108.34%

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 27 46 124,704.7350 86,297.1436 85,501.2684 68.56% 99.08% 5,616.1975 91,117.4659 105.59%

12. รายการค่าใช้จ่ายด้าเนินการภาครัฐ 6 26 527,644.0171 365,135.8670 297,964.0606 56.47% 81.60% 82.7602 298,046.8208 81.63%

นโยบายรฐับาล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

ณ วันที ่29 พ.ค. 2558

3PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ.2558 จ าแนกตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ 
(เปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. รายสัปดาห์)

ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 พ.ค. 2558



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

4
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 29 พ.ค. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 17,268.2562 11,949.8364 9,828.4049 56.92% 82.25% 801.3318 10,629.7367 88.95%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 5,697.7849 3,942.9342 4,022.2712 70.59% 102.01% 327.4403 4,349.7115 110.32%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 5,329.7108 3,688.2226 3,608.9339 67.71% 97.85% 207.0589 3,815.9927 103.46%
กระทรวงกลาโหม 1,958.3135 1,355.1760 1,141.5070 58.29% 84.23% 44.8500 1,186.3570 87.54%
กระทรวงแรงงาน 46.9842 32.5136 24.0684 51.23% 74.03% 0.6306 24.6990 75.97%
กระทรวงมหาดไทย 935.4628 647.3513 148.6194 15.89% 22.96% 175.9320 324.5514 50.14%
งบกลาง 3,300.0000 2,283.6388 883.0051 26.76% 38.67% 45.4199 928.4250 40.66%
2. การรกัษาความมั่นคงของรฐัและการต่างประเทศ 248,766.1731 172,149.1183 139,926.2323 56.25% 81.28% 14,380.8195 154,307.0518 89.64%
หน่วยงานของศาล 60.7500 42.0397 60.7500 100.00% 144.51% - 60.7500 144.51%
กระทรวงการคลัง 656.0723 454.0097 656.0723 100.00% 144.51% - 656.0723 144.51%
รัฐวิสาหกจิ 19.4488 13.4588 17.1394 88.13% 127.35% - 17.1394 127.35%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 9,802.8677 6,783.6998 7,262.4917 74.09% 107.06% 539.1339 7,801.6257 115.01%
กระทรวงแรงงาน 367.6097 254.3902 274.1523 74.58% 107.77% 4.8859 279.0382 109.69%
กระทรวงวัฒนธรรม 94.1000 65.1183 38.5206 40.94% 59.15% 31.9220 70.4426 108.18%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 400.6757 277.2723 257.4252 64.25% 92.84% 41.3799 298.8051 107.77%
กระทรวงการต่างประเทศ 8,567.4082 5,928.7473 5,927.7287 69.19% 99.98% 129.6114 6,057.3400 102.17%
กระทรวงอตุสาหกรรม 48.0995 33.2854 22.3006 46.36% 67.00% 11.2731 33.5737 100.87%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 41.7000 28.8569 27.6858 66.39% 95.94% 0.2010 27.8868 96.64%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 17,226.0070 11,920.5995 10,529.3762 61.12% 88.33% 836.8993 11,366.2756 95.35%
กระทรวงมหาดไทย 9,902.9434 6,852.9533 5,858.3818 59.16% 85.49% 654.5851 6,512.9670 95.04%
กระทรวงยุติธรรม 4,141.2090 2,865.7653 2,330.5005 56.28% 81.32% 311.0330 2,641.5335 92.18%
กระทรวงคมนาคม 562.1956 389.0460 314.3121 55.91% 80.79% 36.8794 351.1915 90.27%
กระทรวงศึกษาธิการ 3,502.7351 2,423.9339 1,502.7921 42.90% 62.00% 666.9391 2,169.7312 89.51%
กระทรวงพาณิชย์ 21.9000 15.1551 13.4696 61.50% 88.88% - 13.4696 88.88%
กระทรวงสาธารณสุข 2,100.2788 1,453.4176 865.9904 41.23% 59.58% 407.5821 1,273.5725 87.63%
กระทรวงกลาโหม 190,936.1090 132,130.0336 103,849.3124 54.39% 78.60% 10,692.7282 114,542.0406 86.69%
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 314.0633 217.3355 117.8305 37.52% 54.22% 15.7661 133.5966 61.47%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)
ณ วันที ่29 พ.ค. 2558

นโยบายรฐับาล



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

5
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 29 พ.ค. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ
3. การลดความเหลือ่มล้า้ของสงัคม และการสรา้งโอกาสการ
เข้าถึงบรกิารของรฐั

104,924.3468 72,608.8823 77,314.6610 73.69% 106.48% 402.9544 77,717.6153 107.04%

กระทรวงแรงงาน 20,532.2056 14,208.5278 18,396.0217 89.60% 129.47% 166.1815 18,562.2032 130.64%
กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 660.5000 457.0738 584.2500 88.46% 127.82% - 584.2500 127.82%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 1,755.4769 1,214.8107 1,307.2219 74.47% 107.61% 59.5312 1,366.7531 112.51%
กระทรวงมหาดไทย 71,617.1323 49,559.8981 51,347.9092 71.70% 103.61% 8.1464 51,356.0556 103.62%
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 9,109.9293 6,304.1782 5,268.8247 57.84% 83.58% 165.3454 5,434.1702 86.20%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 72.4143 50.1115 40.1728 55.48% 80.17% 2.8000 42.9728 85.75%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11.5818 8.0147 5.1478 44.45% 64.23% 0.0585 5.2063 64.96%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 6.0000 4.1521 1.6556 27.59% 39.87% 0.8915 2.5470 61.34%
รัฐวิสาหกจิ 882.5430 610.7301 315.7851 35.78% 51.71% - 315.7851 51.71%
สภากาชาดไทย 276.5636 191.3853 47.6721 17.24% 24.91% - 47.6721 24.91%
4. การเรยีนรู ้การทะนุบ้ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 512,716.6395 354,805.9461 341,665.6834 66.64% 96.30% 16,863.6086 358,529.2919 101.05%
กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 17,578.9863 12,164.8653 17,578.9863 100.00% 144.51% - 17,578.9863 144.51%
กระทรวงมหาดไทย 5,065.8970 3,505.6603 4,719.0367 93.15% 134.61% 0.3111 4,719.3479 134.62%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 1,637.3591 1,133.0718 1,452.3591 88.70% 128.18% - 1,452.3591 128.18%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 5,023.3343 3,476.2064 3,632.0601 72.30% 104.48% 61.2146 3,693.2747 106.24%
กระทรวงวัฒนธรรม 5,539.3727 3,833.3111 3,056.9284 55.19% 79.75% 959.5440 4,016.4725 104.78%
กระทรวงศึกษาธิการ 477,817.0224 330,655.0005 311,202.2958 65.13% 94.12% 15,836.8735 327,039.1693 98.91%
กระทรวงกลาโหม 54.6677 37.8307 24.0169 43.93% 63.49% 5.6653 29.6822 78.46%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่29 พ.ค. 2558



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

6
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 29 พ.ค. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

5. การยกระดับคุณภาพบรกิารด้านสาธารณสขุ และสขุภาพ
ของประชาชน

333,146.1378 230,541.0465 241,954.0600 72.63% 104.95% 7,254.4053 249,208.4653 108.10%

ส้านักนายกรัฐมนตรี 227.6305 157.5230 227.6305 100.00% 144.51% - 227.6305 144.51%
กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 116,397.9240 80,548.7327 101,113.8050 86.87% 125.53% - 101,113.8050 125.53%
กระทรวงศึกษาธิการ 10,893.5482 7,538.4635 8,711.2883 79.97% 115.56% 289.9880 9,001.2763 119.40%
กระทรวงมหาดไทย 7,652.1600 5,295.3847 5,739.1200 75.00% 108.38% - 5,739.1200 108.38%
รัฐวิสาหกจิ 3,764.6684 2,605.1948 2,766.5667 73.49% 106.19% - 2,766.5667 106.19%
งบกลาง 60,000.0000 41,520.7058 42,196.7992 70.33% 101.63% - 42,196.7992 101.63%
กระทรวงสาธารณสุข 107,034.8545 74,069.3785 67,427.7372 63.00% 91.03% 6,385.4925 73,813.2297 99.65%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 4,049.8592 2,802.5502 2,147.6545 53.03% 76.63% 375.7780 2,523.4326 90.04%
กระทรวงแรงงาน 12,000.0000 8,304.1412 7,071.5651 58.93% 85.16% - 7,071.5651 85.16%
สภากาชาดไทย 5,566.2543 3,851.9135 3,109.5244 55.86% 80.73% - 3,109.5244 80.73%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 5,559.2387 3,847.0586 1,442.3690 25.95% 37.49% 203.1469 1,645.5158 42.77%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่29 พ.ค. 2558



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

7
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 29 พ.ค. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจประเทศ 348,734.2356 241,328.1935 233,386.8583 66.92% 96.71% 38,812.0897 272,198.9480 112.79%
หน่วยงานของศาล 280.9456 194.4177 260.6487 92.78% 134.07% - 260.6487 134.07%
รัฐวิสาหกจิ 114,806.9718 79,447.7751 102,979.4656 89.70% 129.62% - 102,979.4656 129.62%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 4,932.3307 3,413.2309 3,851.7784 78.09% 112.85% 204.1286 4,055.9070 118.83%
กระทรวงวัฒนธรรม 1,281.1287 886.5561 607.7156 47.44% 68.55% 444.3483 1,052.0639 118.67%
กระทรวงคมนาคม 110,058.8359 76,162.0092 64,988.0532 59.05% 85.33% 25,182.3372 90,170.3904 118.39%
หน่วยงานอสิระของรัฐ 217.9877 150.8501 145.9536 66.95% 96.75% 23.4828 169.4364 112.32%
สภากาชาดไทย 138.5274 95.8626 105.9854 76.51% 110.56% - 105.9854 110.56%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5,590.5855 3,868.7509 3,800.9938 67.99% 98.25% 376.9941 4,177.9879 107.99%
กระทรวงพลังงาน 1,975.0984 1,366.7913 1,168.9585 59.18% 85.53% 301.7605 1,470.7191 107.60%
กระทรวงการคลัง 23,253.4601 16,091.6679 14,676.6735 63.12% 91.21% 2,113.1053 16,789.7787 104.34%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 514.7829 356.2358 239.1942 46.47% 67.14% 131.0727 370.2669 103.94%
กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 1,254.8794 868.3913 900.4905 71.76% 103.70% - 900.4905 103.70%
กระทรวงพาณิชย์ 6,871.1620 4,754.9249 4,315.7162 62.81% 90.76% 610.2532 4,925.9694 103.60%
กระทรวงอตุสาหกรรม 5,339.3877 3,694.9191 2,812.8325 52.68% 76.13% 823.5589 3,636.3913 98.42%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30,115.1200 20,840.0173 18,396.3964 61.09% 88.27% 1,472.5747 19,868.9711 95.34%
กระทรวงมหาดไทย 28,063.3639 19,420.1780 11,540.4563 41.12% 59.43% 6,745.5988 18,286.0551 94.16%
กระทรวงศึกษาธิการ 190.1928 131.6157 116.7031 61.36% 88.67% 0.9355 117.6386 89.38%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 3,434.6102 2,376.7907 1,071.8345 31.21% 45.10% 353.9528 1,425.7872 59.99%
หน่วยงานของรัฐสภา 189.8499 131.3784 39.7592 20.94% 30.26% 27.1433 66.9025 50.92%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 225.0150 155.7130 66.4117 29.51% 42.65% 0.8431 67.2548 43.19%
งบกลาง 10,000.0000 6,920.1176 1,300.8374 13.01% 18.80% - 1,300.8374 18.80%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่29 พ.ค. 2558



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

8
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 29 พ.ค. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

7. การสง่เสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 4,502.3752 3,115.6966 1,962.4128 43.59% 62.98% 733.6255 2,696.0383 86.53%
หน่วยงานของศาล 9.4360 6.5298 9.4360 100.00% 144.51% - 9.4360 144.51%
กระทรวงคมนาคม 36.0000 24.9124 2.9850 8.29% 11.98% 32.8750 35.8600 143.94%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 467.1414 323.2673 400.7438 85.79% 123.97% 15.7752 416.5190 128.85%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13.3132 9.2129 11.3295 85.10% 122.97% - 11.3295 122.97%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 273.9838 189.6000 157.0103 57.31% 82.81% 48.4675 205.4779 108.37%
กระทรวงพาณิชย์ 346.9564 240.0979 153.5626 44.26% 63.96% 97.1326 250.6952 104.41%
กระทรวงวัฒนธรรม 107.3148 74.2631 38.1712 35.57% 51.40% 33.3986 71.5698 96.37%
กระทรวงศึกษาธิการ 638.2693 441.6899 400.3944 62.73% 90.65% 18.4241 418.8184 94.82%
กระทรวงอตุสาหกรรม 361.9000 250.4391 87.6837 24.23% 35.01% 136.4796 224.1633 89.51%
กระทรวงการคลัง 286.4446 198.2230 11.9030 4.16% 6.00% 146.2889 158.1919 79.80%
กระทรวงแรงงาน 679.1809 470.0012 301.8423 44.44% 64.22% 52.7056 354.5479 75.44%
กระทรวงสาธารณสุข 486.6650 336.7779 165.7758 34.06% 49.22% 65.7446 231.5203 68.75%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 242.2934 167.6699 93.3252 38.52% 55.66% 20.5615 113.8868 67.92%
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 75.9471 52.5563 32.5923 42.91% 62.01% 2.8416 35.4338 67.42%
รัฐวิสาหกจิ 116.2370 80.4374 47.1321 40.55% 58.59% - 47.1321 58.59%
กระทรวงยุติธรรม 34.0000 23.5284 9.0915 26.74% 38.64% 3.7992 12.8907 54.79%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 327.2923 226.4901 39.4341 12.05% 17.41% 59.1315 98.5656 43.52%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่29 พ.ค. 2558



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

9
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 29 พ.ค. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ
8. การพัฒนาและสง่เสรมิการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

26,033.4553 18,015.4573 20,138.1021 77.35% 111.78% 575.8572 20,713.9593 114.98%

กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 220.0000 152.2426 220.0000 100.00% 144.51% - 220.0000 144.51%
กระทรวงยุติธรรม 47.1375 32.6197 42.8404 90.88% 131.33% 4.2971 47.1375 144.51%
หน่วยงานของรัฐสภา 31.7057 21.9407 31.7057 100.00% 144.51% - 31.7057 144.51%
กระทรวงพาณิชย์ 7.1360 4.9382 7.1360 100.00% 144.51% - 7.1360 144.51%
หน่วยงานอสิระของรัฐ 11.6930 8.0917 11.6930 100.00% 144.51% - 11.6930 144.51%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,883.1887 6,147.2711 7,913.6884 89.09% 128.73% 82.8754 7,996.5638 130.08%
กระทรวงแรงงาน 2.2000 1.5224 0.1979 9.00% 13.00% 1.7811 1.9790 129.99%
กระทรวงศึกษาธิการ 8,046.3689 5,568.1819 6,491.9439 80.68% 116.59% 309.1871 6,801.1310 122.14%
กระทรวงคมนาคม 65.5020 45.3282 12.2734 18.74% 27.08% 42.8520 55.1254 121.61%
กระทรวงวัฒนธรรม 25.5000 17.6463 21.0874 82.70% 119.50% - 21.0874 119.50%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 1,567.8473 1,084.9688 1,278.8975 81.57% 117.87% - 1,278.8975 117.87%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 1,739.7127 1,203.9017 1,309.9263 75.30% 108.81% 21.5955 1,331.5218 110.60%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,470.0447 1,709.3000 1,522.0187 61.62% 89.04% 76.2464 1,598.2651 93.50%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 363.0764 251.2531 209.1549 57.61% 83.24% 22.5131 231.6680 92.21%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 72.3636 50.0765 28.8567 39.88% 57.63% 9.5906 38.4472 76.78%
รัฐวิสาหกจิ 2,273.0350 1,572.9670 1,015.2727 44.67% 64.55% - 1,015.2727 64.55%
กระทรวงการคลัง 9.8854 6.8408 1.7590 17.79% 25.71% - 1.7590 25.71%
กระทรวงมหาดไทย 195.5584 135.3287 19.6502 10.05% 14.52% 4.9189 24.5691 18.16%
หน่วยงานของศาล 1.5000 1.0380 - 0.00% 0.00% - - 0.00%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่29 พ.ค. 2558



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

10
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณพรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)
ณ 29 พ.ค. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

9. การรกัษาความมั่นคงของฐานทรพัยากร และสรา้งสมดุล
ระหว่างการอนุรกัษ์กับการใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื

96,565.4312 66,824.4144 51,534.1233 53.37% 77.12% 12,022.4281 63,556.5514 95.11%

กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 270.0000 186.8432 270.0000 100.00% 144.51% - 270.0000 144.51%
กระทรวงอตุสาหกรรม 107.1147 74.1246 40.4534 37.77% 54.57% 58.4762 98.9296 133.46%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 34.7902 24.0752 24.4728 70.34% 101.65% 2.2463 26.7190 110.98%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 47,759.8260 33,050.3614 28,539.4626 59.76% 86.35% 5,539.3815 34,078.8441 103.11%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 29,093.5775 20,133.0979 16,757.8260 57.60% 83.24% 3,951.0242 20,708.8502 102.86%
กระทรวงมหาดไทย 15,352.0548 10,623.8025 4,518.2063 29.43% 42.53% 2,471.3000 6,989.5063 65.79%
รัฐวิสาหกจิ 3,948.0680 2,732.1095 1,383.7022 35.05% 50.65% - 1,383.7022 50.65%
10. การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบใน
ภาครฐั

229,994.1972 159,158.6901 165,806.7568 72.09% 104.18% 6,621.2178 172,427.9746 108.34%

กระทรวงสาธารณสุข 36.4568 25.2285 30.3184 83.16% 120.18% 0.0963 30.4147 120.56%
กระทรวงแรงงาน 10.1514 7.0249 8.0010 78.82% 113.90% 0.0820 8.0830 115.06%
กระทรวงมหาดไทย 201,387.0537 139,362.2103 151,469.4775 75.21% 108.69% 1,955.8383 153,425.3158 110.09%
กระทรวงยุติธรรม 280.7506 194.2827 157.2312 56.00% 80.93% 51.9521 209.1833 107.67%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 15.3080 10.5933 11.1680 72.96% 105.42% 0.1224 11.2904 106.58%
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 17,782.2438 12,305.5219 8,696.3152 48.90% 70.67% 3,800.7365 12,497.0517 101.56%
กระทรวงพลังงาน 1.0000 0.6920 0.6629 66.29% 95.79% - 0.6629 95.79%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 8,613.3060 5,960.5091 4,510.6458 52.37% 75.68% 806.4155 5,317.0613 89.20%
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 11.8832 8.2233 7.1457 60.13% 86.90% - 7.1457 86.90%
หน่วยงานอสิระของรัฐ 1,483.9587 1,026.9169 842.4608 56.77% 82.04% - 842.4608 82.04%
กระทรวงศึกษาธิการ 238.0150 164.7092 73.3303 30.81% 44.52% 5.9748 79.3051 48.15%
รัฐวิสาหกจิ 134.0700 92.7780 - 0.00% 0.00% - - 0.00%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่29 พ.ค. 2558



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

11
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 29 พ.ค. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

11. การปรบัปรงุกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 124,704.7350 86,297.1436 85,501.2684 68.56% 99.08% 5,616.1975 91,117.4659 105.59%

กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 540.8000 374.2400 540.8000 100.00% 144.51% - 540.8000 144.51%
หน่วยงานของศาล 19,669.7760 13,611.7164 17,978.8645 91.40% 132.08% - 17,978.8645 132.08%
กระทรวงยุติธรรม 17,518.4020 12,122.9403 11,320.7744 64.62% 93.38% 1,603.4896 12,924.2640 106.61%
หน่วยงานอสิระของรัฐ 11,673.9320 8,078.4983 8,404.1735 71.99% 104.03% 203.5582 8,607.7318 106.55%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 68,545.8847 47,434.5586 44,995.4637 65.64% 94.86% 3,473.3417 48,468.8054 102.18%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 364.1016 251.9626 216.8899 59.57% 86.08% 8.6377 225.5276 89.51%
หน่วยงานของรัฐสภา 6,391.8387 4,423.2276 2,044.3024 31.98% 46.22% 327.1703 2,371.4727 53.61%

12. รายการค่าใช้จ่ายด้าเนินการภาครฐั 527,644.0171 365,135.8670 297,964.0606 56.47% 81.60% 82.7602 298,046.8208 81.63%
รายจ่ายเพือ่ชดใช้เงินคงคลัง 41,965.3402 29,040.5091 41,965.3402 100.00% 144.51% - 41,965.3402 144.51%
กระทรวงการคลัง 161,646.3606 111,861.1831 100,318.5961 62.06% 89.68% - 100,318.5961 89.68%
งบกลาง 302,408.0964 209,269.9602 145,520.0705 48.12% 69.54% 82.7602 145,602.8307 69.58%
รัฐวิสาหกจิ 21,624.2199 14,964.2146 10,160.0538 46.98% 67.90% - 10,160.0538 67.90%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่29 พ.ค. 2558


